
 

 

 

๑. คําถาม   การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ มีที่มาอยางไร 

คําตอบ   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติเกี่ยวกับ

มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐไวในมาตรา ๗๗ โดยบัญญัติวา “รัฐตองจัดใหมี

แผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ขาราชการและพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่” ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมี่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

มีมติเห็นชอบแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารภาครัฐ โดยกําหนดใหรัฐจัดทํา 

“คานิยมสรางสรรคสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ” และ ก.พ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓      

มีมติเห็นชอบใหนําคานิยมสรางสรรคไปเปนแนวทางสําคัญในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของทุกสวนราชการ โดยกําหนดไว ๕ ประการ คือ 

๑. กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

๒. ซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบ 

๓. โปรงใส  ตรวจสอบได 

๔. ไมเลือกปฏิบัติ 

๕. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

๕. มุ่งผล
สมัฤทธิ�ของงาน ๓. โปร่งใส

ตรวจสอบได้

ค่านิยมสร้างสรรค์

     ๒. ซื�อสตัยแ์ละ
มีความรบัผิดชอบ

๑.กลา้ยืนหยดั
ทาํในสิ� งที�ถูกตอ้ง

๔. ไม่เลือก
ปฏิบตัิ

 
 

 

 

 

คําถาม – คําตอบ 

เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ 



๒ 

 

๒.   คําถาม   คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐไดมาอยางไร 

     คําตอบ   คณะอนุกรรมการปรับปรุงวัฒนธรรมและคานิยมของเจาหนาที่ของรัฐในขณะนั้น ซึ่งมี

สํานักงาน ก.พ. เปนฝายเลขานุการ ไดสกัดเนื้อหาคานิยมสรางสรรคโดยยึดแนวทางตามพระบรมราโชวาท      

ที่พระราชทานแกขาราชการพลเรือน หลักทศพิธราชธรรม  หลักธรรมาภิบาล  และการมีทัศนคติและคานิยมที่

พึงประสงคสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ ฯลฯ นอกจากนั้นยังไดจัดใหมีการสํารวจความคิดเห็นกับ

ขาราชการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และการสัมมนาประชาพิจารณจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชนและสื่อมวลชนจนไดเปนแนวทาง ๕ ประการ สําหรับใชเปนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดราชการพลเรือน โดยใหแตละกระทรวงเปนศูนยกลางในการจัดทํา

และรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือและประพฤติปฏิบัติ   

 

๓.  คําถาม   มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีความเหมือนหรือแตกตางกัน

อยางไร 

คําตอบ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหมีการจัดทํามาตรฐานทาง

จริยธรรมโดยเพิ่มเติมสภาพการบังคับใชและใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลการจัดทําประมวลจริยธรรม

ขึ้น ซึ่งเปนการปรับปรุงเพิ่มเติมจากสิ่งที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มิไดบัญญัติไว 

เพื่อใหมาตรฐานทางจริยธรรมมีผลในทางบังคับใชมากยิ่งขึ้น  และนับเปนจุดเริ่มตนที่กําหนดใหมีประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน   

            ทั้งนี้ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๒๗๙ วา “มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น” และบัญญัติ       

ใหการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยเพื่อใหเกิดสภาพ        

การบังคับใช  สวนในมาตรา ๒๘๐  ไดบัญญัติใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนํา

ในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม เพื่อใหมีหนวยงานทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําและกํากับดูแล

การจัดทําประมวลจริยธรรมโดยตรง 

   อยางไรก็ดี มีขอสังเกตการใชคําที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มไิดใชคําวา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ตามที่เคยกําหนดไวเดิม  แตใชคําวา “มาตรฐาน

ทางจริยธรรม” แทน ซึ่งอาจเปนไปไดวาคุณธรรมคือสภาพคุณงามความดีที่บุคคลใชยึดถือเปนหลักประจําใจ

ซึ่งเปนเรื่องภายในตัวบุคคล  แตจริยธรรมเปนหลักกํากับความประพฤติ ที่สามารถพิสูจนและเห็นไดจากการ

กระทําภายนอก  

 



๓ 

 

ป 2540

• มาตรา 77

ป 2550

• มาตรา 279

ป 2560

• มาตรา 76

มาตรฐานทาง                
คุณธรรมจริยธรรม

มาตรฐานทางจริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม

•  คานิยมสรางสรรค
    5 ประการ   

• คานิยมหลัก 9 ประการ
  ของผูตรวจการแผนดิน

รางมาตรฐานทางจริยธรรม            
7 ประการ

          -ประกาศ/ขอบังคับ
           ของแตละสวนราชการ

ประมวล
จริยธรรมใหม

 
 

๔.  คําถาม   คานิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมที่บัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีอะไรบาง 

 คําตอบ   ผูตรวจการแผนดิน ไดกําหนดคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่

ของรัฐไว ๙ ประการ สําหรับเปนกรอบการจัดทําประมวลจริยธรรมไว ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ 

๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน 

    ทับซอน 

๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 

๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 

๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติรยทรงเปนประมุข 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

 

๕.  คําถาม   มาตรฐานทางจริยธรรมที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

                 มสีาระสําคัญอยางไร 

 คําตอบ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ไดบัญญัติสาระสําคัญเกี่ยวกับ

มาตรฐานทางจริยธรรมไวในมาตรา ๗๖ วรรคสาม และมาตรา ๒๕๘ ข.(๔)  ดังนี้ 

  มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติวา “รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของ

รัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้นๆ ซึ่งตองไมต่ํากวา

มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว”  



๔ 

 

  และในมาตรา ๒๕๘ ข.(๔) บัญญัติไววา “ใหมีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

เพื่อจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนา

ไดตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต  กลาตัดสินใจ และกระทํา

ในสิ่งที่ถูกตอง โดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคน

นวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี

มาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา” 

  ดังนั้น เมื่อมีการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐  หนวยงานของรัฐจึงคอยนํามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวเปนหลักในการกําหนด

ประมวลจริยธรรมตอไป  เปาประสงคสวนหนึ่ง ก็คือ เพื่อใหไดคุณลักษณะเจาหนาที่ของรัฐในยุคปฏิรูปตามที่

กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ อาทิ เปนผูมีความรูความสามารถ  ซื่อสัตยสุจริต  กลาตัดสินใจ กระทําในสิ่งที่

ถูกตอง โดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ 

เปนตน 
 

๖.  คําถาม   คําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” ที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีความหมายครอบคลุมเพียงใด 

     คําตอบ  คําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” ที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีความหมายครอบคลุมถึง ขาราชการทหาร  ขาราชการฝายพลเรือน พนักงานราชการและ

ลูกจางประจําในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนประเภทตางๆ รวมถึงพนักงาน        

สวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา (ปจจุบันองคกรกลางบริหารงานบุคคลฝายพลเรือนมีจํานวน 

๑๒ องคกร ไดแก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ( ก.พ.) คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา (ก.ร.)  

คณะกรรมการขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) 

คณะกรรมการขาราชการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง (ก.ขป.) 

คณะกรรมการขาราชการอัยการ (ก.อ.) คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.)  คณะกรรมการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)  และ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น (ก.ถ.)) รวมถึงพนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เจาพนักงานตาม

กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และใหหมายรวมถึง เจาหนาที่ ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น

ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ ลูกจางในหนวยงานของรัฐ  ทั้งนี้ ไมรวม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ผูปฏิบัติงานในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญฯ และขาราชการฝายการเมือง  
 

๗.  คําถาม   รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มีการกําหนดสภาพการบังคับใชและหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

กํากับดูแลการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ

หรือไม 



๕ 

 

     คําตอบ   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มิไดบัญญัติเกี่ยวกับสภาพการบังคับใช

มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของหนวยงานของรัฐ  และมิไดกําหนดหนวยงานที่ทําหนาที่

กํากับดูแลการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐไว  

  อยางไรก็ดี คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน      

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  (สปท.) ไดศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ เรื่องแนวทางการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและการบังคับใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล

ของหนวยงานของรัฐไว  ตั้งแตกอนที่รางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะผานประชามติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 

๒๕๕๙ เพื่อเปนขอเสนอใหการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและการกําหนดประมวลจริยธรรมของ

หนวยงานของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีการนําไปถือปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีสภาพบังคับใช

อยางแทจริง 

  นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๕๙  ไดมีมติมอบหมายให

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) กํากับดูแลใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการเตรียมการใหเปนไป

ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยให ก.พ. รับผิดชอบการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมบุคคลของหนวยงานของรัฐ

รวมกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ  และไดมีการเตรียมการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตาม

รัฐธรรมนูญใหมตั้งแตเปนตนมา 
 

๘. คําถาม คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดินไดจัดทํา

สาระสําคัญเกี่ยวกับขอเสนอแนวทางการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมไวอยางไร 

 คําตอบ   ขอเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน

เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและสภาพการบังคับใชมาตรฐานทางจริยธรรม มีสาระสําคัญ    

สรุปได ดังนี้ 

๑. เสนอใหมีคณะกรรมการกลางในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม โดยจัดทํา “ราง

พระราชบัญญัติจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ….” เพื่อใหมีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

(ก.ม.จ.) ทําหนาที่จัดทําและปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใหหนวยงานของรัฐนําไปกําหนดประมวล

จริยธรรม รวมถึงเสนอแนะและใหคําแนะนําแกองคกรกลางบริหารงานบุคคลของรัฐในการจัดทําและปรับปรุง

ประมวลจริยธรรม 

๒. เสนอใหมีการแกไขกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตางๆ ในการกําหนดประมวล

จริยธรรมโดยใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดทําประมวล

จริยธรรม รวมทั้งการนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปใชในการบริหารงานบุคคลขั้นตอนตาง ๆ ใหชัดเจนเปน

รูปธรรมยิ่งขึ้น 

๓. ใหนําผลการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมไปใชบังคับในขั้นตอนตางๆ ของ

การบริหารงานบุคคล อาทิ การสรรหา การบรรจุ  การทดลองงาน การแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน การใหความ

ดีความชอบและการใหออกจากราชการ 



๖ 

 

๙. คําถาม   ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

มีการดําเนินการอยางไร 

 คําตอบ ๑.   สํานักงาน ก.พ. ไดจัดการประชุมรวมกันระหวางผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล

ประเภทตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวม ๔ ครั้ง (ระหวางเดือนพฤษภาคม  – กันยายน ๒๕๖๐) โดยมีมติ

เกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประกอบดวย 

   ๑.๑  ดานสาระ กําหนดคานิยมหลัก ๗ ประการ ใหเปนมาตรฐานทางจริยธรรมใหม 

   ๑.๒  ดานกลไก เสนอใหมี “คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรมเจาหนาที่ของรัฐ 

(ก.ม.จ.)” เปนกลไกระดับชาต ิมีหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร

การขับเคลื่อนและสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ รวมทั้งใหคําปรึกษาแกองคกรกลางการบริหารงานบุคคลในการจัดทํา

และปรับปรุงประมวลจริยธรรม และการกําหนดหลักเกณฑการนําจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เปนตน รวมทั้งเสนอใหมีกลไกทั้งในระดับองคกรกลางบริหารงานบุคคลและระดับหนวยงาน 

เปนตน 

   ๑.๓  ดานสภาพบังคับ เสนอใหตรากฎหมายชั้นพระราชบัญญัติเพื่อใหมีการบังคับกับ

หนวยงานตางๆ และเห็นควรแยกการดําเนินการระหวางวินัยและจริยธรรมใหชัดเจน และการนําพฤติกรรม

ทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ควรกําหนดกลไกการบังคับใชที่เหมาะสมกับระดับ

ตําแหนง 

   ๑.๔  รวมพิจารณายกรางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ….  
 

 

สาระ กลไก
สภาพการ
บังคับใช

สาระ กลไก สภาพบังคับใช

มาตรฐานทางจริยธรรมกลาง  
ท่ีเปนตัวรวมของขาราชการ

และเจาหนาที่ของรฐั               
ทุกประเภท

• ระดับชาติ

• ระดับองคกรกลาง

• ระดับหนวยงาน

• ชั้นกฎหมาย
• ความชัดเจนระหวาง

จริยธรรมกับวินยั
• โทษทางจริยธรรม
• การนําไปใชในงานบุคคล

 
 

  ๒. รายงานเสนอ ก.พ. รวม ๒ ครั้ง  ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๐  และการประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  



๗ 

 

  ๓.   อยูระหวางการนํารางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. …. เสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

๑๐  คําถาม รางคานิยมหลัก ๗ ประการ ที่ ก.พ.และองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตางๆ ได

พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดเปนมาตรฐานทางจริยธรรมประกอบดวยอะไรบาง 

๑. ยึดมั่นสถาบันหลักของประเทศอันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

๒. ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที ่

๓. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม 

๔. ยึดถือประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง  และมีจิตสาธารณะ 

๕. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๖. ไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

๗. ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ 
 
 

 

• ยึดมั่นในสถาบนัหลกัของประเทศอันไดแก ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๑

• ซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบตอหนาท่ี๒

• ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม๓

• ยึดถือประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ังและมีจิตสาธารณะ๔

• มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน๕

• ไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม๖

• ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี และรักษาภาพลักษณ                   
ของทางราชการ

๗

ราง                
คานิยมหลัก                
๗ ประการ

 
 

๑๑. คําถาม ในชวงเปลี่ยนผานของการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมขาราชการ

พลเรือนใหมตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  เปนผลใหประมวลจริยธรรมขาราชการฉบับ     

ทิ่ออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดไปดวยหรือไม 

 คําตอบ แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะสิ้นสุดไปแลว และมิไดเขียน

บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการใหถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเดิมที่กําหนดไวหรือไม  อยางไรก็ดีโดยที่

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการ

กําหนดประมวลจริยธรรมซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  และจากการหารือกับผูทรงคุณวุฒิ

ทางกฎหมาย มีความเห็นวาโดยเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ ที่คงบัญญัติใหมีประมวลจริยธรรมของเจาหนาที่



๘ 

 

ของรัฐ  ดังนั้น ในชวงเปลี่ยนผานที่ประมวลจริยธรรมใหมยังไมมีผลบังคับใช จึงยังใชประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนฉบับเดิมไปพลางกอนได  

  อยางไรก็ดี  ในรางพะราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. …. ไดบัญญัติไวขอหนึ่งวา        

ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบหรือขอบังคับ ฯลฯ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําประมวล

จริยธรรม กฎ ระเบียบหรือกรณทีี่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ

นี้  ไวในกฎหมายดวยเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันตอไป 
 

๑๑. คําถาม  คําศัพทที่เกี่ยวของกับจริยธรรม มอีะไรบาง   

 คําตอบ  นายประวีณ  ณ นคร ที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ. ไดอธิบายคําศัพทที่เกี่ยวของกับจริยธรรมเพื่อ

ความเขาใจและประโยชนตอการนําไปใช  ดังนี้ 

 จริยธรรม   มาจากคําวา “จริย” และ “ธรรม” 

                    คําวา “จริย” แปลวา ความประพฤติ  สวน “ธรรม ”มีความหมายหลายอยางในที่นี้ขอแปลวา 

“สภาพที่ทรงไว”  เมื่อรวมสองคําเปนจริยธรรม จะหมายถึง “สภาพที่ทรงไวซึ่งความประพฤติโดยชอบ”  ตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา “Ethics” 

 มาตรฐานทางจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนดทางจริยธรรม

ตรงตรงกับภาษาอังกฤษวา “Ethical  Standard” 

 ประมวลจริยธรรม หมายถึง ขอกําหนดทางจริยธรรมที่รวบรวมขึ้น ตรงกับภาษาอังกฤษวา 

“Code of  Ethics” 

 พฤติกรรมทางจริยธรรม  หมายถึง การกระทําที่แสดงออกทางจริยธรรม ตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา “Ethical  Behavior” 

  คุณธรรม หมายถึง ความดีงามทางจิตภาพ เปนคุณลักษณะที่อยูภายในตัวคน คือความดี

งามในจิตใจ ซึ่งทําใหเกิดความเคยชินตอการประพฤติดี เชน ความซื่อสัตยสุจริตทําใหคนไมทุจริต ตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา “Virtue” 

 

๑๒.   คําถาม   ปจจุบันจริยธรรมขาราชการมีการกําหนดไวในรูปแบบใดบาง 

       คําตอบ   จริยธรรมของขาราชการพลเรือนสามัญ ปจจุบัน มีดวยกัน ๓ สวนคือ 

                  ๑.  จรรยาขาราชการ บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๕ มาตรา ๗๘-๗๙ (เดิมคือ “คานิยมสรางสรรค  ๕ ประการ”) 

  ๒.  ประมวลจริยธรรมขาราชการ ซึ่ง เปนกฎหมายที่บังคับใชตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 

  ๓.  วินัยขาราชการ ซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๖ และหมวด ๗ 



๙ 

 

  นายประวีณ  ณ นคร ที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ.  ไดอธิบายถึงเหตุผลที่ตองมีจริยธรรมทั้งสาม

สวนไว ซึ่งหากมีเพียงอยางใดอยางหนึ่งอาจไมเพียงพอที่จะรักษาจริยธรรมและพฤติกรรมที่ดีของขาราชการได 

โดยเทียบไดกับการแตงกายเพื่อไปงานพิธี ดังนี้ 

 

 
 

   การมีวินัย :  เปรียบเหมือนการแตงกายดวยเสื้อนอกอยางเดียว ถาใสแตเสื้อนอกตัวเดียวจะ

มีชองโหวใหเห็นรางกาย และปองกันลมไมได เปรียบเหมือนมีแตวินัยอยางเดียว จะมีชองโหวใหหลบเลี่ยงได

มาก เพราะขอกําหนดวินัยกําหนดไวกวางๆ ทําใหตีความหลบเลี่ยงได 

  การมีจริยธรรม : เปรียบเหมือนการแตงกายดวยเสื้อเชิ้ต ดวยขอกําหนดในประมวลจริยธรรม

มีรายละเอียดของพฤติกรรมอันพึงทําและพึงเวนที่ละเอียดขึ้นกวาขอกําหนดวินัย อยางไรก็ดีการใสเสื้อเชิ้ต        

อยางเดียวก็ยังไมมีอะไรมาซับเหงื่อ โดยเปรียบเหมือนมีแตประมวลจริยธรรมอยางเดียวก็จะยังไมพอที่จะ

ควบคุมจิตสํานึกของบุคคลได 

  การมีจรรยา : เปรียบเหมือนการใสเสื้อกลามไวเพื่อซับเหงื่อ โดยเปนการวางแนวทางใน    

การปลูกฝงจิตสํานึกของบุคคลในการควบคุมตนเอง 

 

๑๒.   คําถาม  ระหวางจริยธรรมกับวินัยมีความแตกตางกันอยางไร 

  คําตอบ   นายประวีณ  ณ นคร   ที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ. ไดเปรียบเทียบความแตกตางของ 

       จริยธรรมและวินัยขาราชการไวตามประเด็นตางๆ ดังนี้ 
  

ประเด็นสําคัญ จริยธรรม วินัย 

ความหมาย มาตรฐานทางพฤติกรรมที่พึงถือปฏิบัตเิพื่อ

ความดีงาม 

มาตรฐานทางพฤติกรรมที่ตองถือปฏิบัติ

เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

สําหรับใช ในการดําเนินชีวิตในดานตางๆ ในการดําเนินการประกอบกิจการ       

แตละอยาง 



๑๐ 

 

ประเด็นสําคัญ จริยธรรม วินัย 

ใชสําหรับคน ดําเนินการแตละอยาง  

(มารยาท/จรรยาวิชาชพี/ประมวลจริยธรรม) 

ดําเนินกิจการแตละประเภท 

(วินัยนักกีฬา วินัยทางการเมือง วินัย

ทางการเงิน  ฯลฯ) 

 

ใชควบคุม จิตสํานึกและพฤติกรรม 

 

พฤติกรรม 

สภาพบังคับ ปองปราม (Deterence) 

 

ปราบปราม (Suppression) 

กระบวนการรักษา เสริมสรางพัฒนา-ปองกัน-แกไข 

 

เสริมสรางพัฒนา-ปองกัน-ปราบปราม 

ระดับคนที่ใชบังคับ ตามกฎเกณฑ , เหนือกฎเกณฑ 

 

กอนกฎเกณฑ , ตามกฎเกณฑ 

หลักที่ใช 

ในการกําหนดสาระ 

หลักคิด (Concept :  คานยิมหลัก ธรรมาภิ

บาล จิตสาธารณะ ประเพณีทางสังคม เปนตน) 

คุณธรรม (Virtue : ปฏิบัติหนาที่โดย      

ซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม อุตสาหะ 

ปฏิบัติตามระเบียบ อุทิศเวลา เปนตน) 

            สําหรับเนื้อหาของจริยธรรม การรักษาจริยธรรม และมาตรการบังคับควรกําหนดเปนแนวทาง ดงันี้ 

เนื้อหาของจริยธรรม การรักษาจริยธรรม มาตรการบังคับ 

(๑) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (๑) ตัวขาราชการเอง (๑) ประกาศิต ในระดบั “พึง” 

(๒)   หลักคานิยม (Value) (๒) ผูบังคบับัญชา (๒) เปนมาตรการแกไข (Correction 

(๓)  หลักจิตสาธารณะ (Public Mind) 

(๔)  หลักประเพณีทางสังคม (Public Life) 

(๓) องคกร 

(๔) หนวยงาน 

ตักเตือน เลื่อนเงินเดือน รับการพัฒนา) 

(๓) บังคับทั้งขาราชการ ผูบังคบับัญชา 

(๕)  หลักมนุษยสัมพนัธ (Human Relations) 

(๖)  หลักคุณธรรม (Virtue) 

(๕) สังคม องคกรและหนวยงานที่มีหนาทีร่ักษา

จริยธรรม 

 

๑๓.  คําถาม   กฎหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนมีประเด็นใดบางท่ีเกี่ยวของกับ 

                 จริยธรรม 

  คําตอบ   หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวจะพบวามี

หลายมาตราที่เก่ียวของกับจริยธรรมขาราชการ ดังนี้ 
 

หัวขอ มาตรา 
ลักษณะ ๓  บทท่ัวไป  มาตรา  ๓๔  การจัดระเบียบขาราชการพลเรือน ตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

รัฐ ความมีประสิทธภิาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบตัิราชการอยางมคีุณภาพ 

คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิต   ท่ีด ี



๑๑ 

 

หัวขอ มาตรา 
 ลักษณะ ๔ ขาราชการ                

พลเรือนสามัญ 

 

หมวด ๑ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ 

 มาตรา ๔๒  การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามญัตามพระราชบัญญัตินี้ใหคาํนึงถึง

ระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้ 

(๑)   การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึง

ความรูความสามารของบุคคล  ความ   เสมอภาค ความเปนธรรม  และประโยชนของทาง

ราชการ 

(๒)  การบริหารทรัพยากรบุคคลตองคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพขององคกรและ

ลักษณะงานโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

(๓)  การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอื่นแก

ขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ

และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 

(๔)  การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคต ิ

(๕)  การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 

 หมวด ๓  การสรรหา  การบรรจุและการแตงตั้ง 

 มาตรา ๕๒  การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน

สามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรม และคํานึงถึงพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว ตลอดจนประโยชนของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดใน

หมวดนี้ 

 หมวด ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

 มาตรา ๗๒  ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ

เสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต   มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด 

    ในกรณีที่ เห็นสมควรและเพื่อการประหยัด สํานักงาน ก.พ.จะจัดใหมีการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได 

 มาตรา ๗๓  ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบญัชาอยางมคีุณธรรมและ

เท่ียงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบญัชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี 

 มาตรา ๗๔  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัยและ

ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชา

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหตามควรแกกรณี ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. และจะใหบําเหน็จ

ความชอบอยางอื่น ซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลดวยก็ได 

 หมวด ๕  การรักษาจรรยาขาราชการ 

 มาตรา ๗๘  ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการ

กําหนดไวมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี  มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ 

โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี ้



๑๒ 

 

หัวขอ มาตรา 
(๑)  การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิง่ท่ีถูกตอง 

(๒)  ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 

(๓)  การปฏิบัตหินาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(๔)  การปฏิบัตหินาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

(๕)  การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของ

งานในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตามวรรคสองใหจัดใหมีการรับฟงความ

คิดเห็นของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย 

 มาตรา ๗๙  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชเปน

ความผิดวินัย  ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน

หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา 

 หมวด ๖  วินัยและการรักษาวินยั  

 (มาตรา ๘๐ ,๘๑,๘๒) 

 

 

 

 

 

******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




