คําถาม – คําตอบ
เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
๑. คําถาม การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ มีที่มาอยางไร
คําตอบ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐไวในมาตรา ๗๗ โดยบัญญัติวา “รัฐตองจัดใหมี
แผนพัฒ นาการเมื อง จั ด ทํา มาตรฐานทางคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมของผู ดํ ารงตํ า แหน ง ทางการเมือ ง
ขาราชการและพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่” ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมี่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒
มีมติเห็นชอบแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารภาครัฐ โดยกําหนดใหรัฐจัดทํา
“คานิยมสรางสรรคสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ” และ ก.พ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓
มีมติเ ห็น ชอบใหนํ าคานิ ยมสร างสรรคไปเป นแนวทางสํ าคัญในการจัด ทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของทุกสวนราชการ โดยกําหนดไว ๕ ประการ คือ
๑. กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
๒. ซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบ
๓. โปรงใส ตรวจสอบได
๔. ไมเลือกปฏิบัติ
๕. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

๑.กล้ายืนหยัด
ทําในสิงทีถูกต้อง

๒. ซื อสัตย์และ
มีความรับผิดชอบ

ค่ านิยมสร้ างสรรค์
๕. มุ่งผล
สัมฤทธิของงาน

๓. โปร่งใส
ตรวจสอบได้
๔. ไม่เลื อก
ปฏิบตั ิ

๒

๒. คําถาม คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐไดมาอยางไร
คําตอบ คณะอนุ ก รรมการปรั บ ปรุ ง วั ฒ นธรรมและค า นิ ย มของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในขณะนั้ น ซึ่ ง มี
สํานักงาน ก.พ. เปนฝายเลขานุการ ไดสกัดเนื้อหาคานิยมสรางสรรคโดยยึดแนวทางตามพระบรมราโชวาท
ที่พระราชทานแกขาราชการพลเรือน หลักทศพิธราชธรรม หลักธรรมาภิบาล และการมีทัศนคติและคานิยมที่
พึงประสงคสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ ฯลฯ นอกจากนั้นยังไดจัดใหมีการสํารวจความคิดเห็นกับ
ขา ราชการทั้ ง ในส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค และการสั มมนาประชาพิ จ ารณ จ ากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ภาครั ฐ
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
ให การฝ าฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมให ถือ ว า เป น การกระทํ าผิ ด วิ นั ย เพื่ อให เ กิด สภาพ
การบังคับใช สวนในมาตรา ๒๘๐ ไดบัญญัติใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนํา
ในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม เพื่อใหมีหนวยงานทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําและกํากับดูแล
การจัดทําประมวลจริยธรรมโดยตรง
อยางไรก็ดี มีขอสังเกตการใชคําที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มิไดใชคําวา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ตามที่เคยกําหนดไวเดิม แตใชคําวา “มาตรฐาน
ทางจริยธรรม” แทน ซึ่งอาจเปนไปไดวาคุณธรรมคือสภาพคุณงามความดีที่บุคคลใชยึดถือเปนหลักประจําใจ
ซึ่งเปนเรื่องภายในตัวบุคคล แตจริยธรรมเปนหลักกํากับความประพฤติ ที่สามารถพิสูจนและเห็นไดจากการ
กระทําภายนอก

๓

ป 2540
• มาตรา 77

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม

ป 2550
• มาตรา 279

ป 2560
• มาตรา 76

มาตรฐานทางจริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม

• คานิยมสรางสรรค
• คานิยมหลัก 9 ประการ
5 ประการ
ของผูตรวจการแผนดิน
-ประกาศ/ขอบังคับ
ของแตละสวนราชการ

รางมาตรฐานทางจริยธรรม
7 ประการ
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
มีสาระสําคัญอยางไร
คําตอบ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได บั ญ ญั ติ ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
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
ในสิ่ ง ที่ ถูก ต อ ง โดยคิ ด ถึ งประโยชน ส ว นรวมมากกว า ประโยชน ส ว นตั ว มีค วามคิด สร า งสรรค และคิด ค น
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี
มาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา”
ดังนั้น เมื่อมีการจั ดทํามาตรฐานทางจริย ธรรมใหมตามรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หนว ยงานของรั ฐ จึงคอยนํ ามาตรฐานทางจริ ย ธรรมดั งกล าวเปน หลั กในการกําหนด
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
ลู กจ างประจํ า ในสั งกั ด องคก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลในราชการพลเรื อ นประเภทต างๆ รวมถึงพนั ก งาน
สวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา (ปจจุบันองคกรกลางบริหารงานบุคคลฝายพลเรือนมีจํานวน
๑๒ องค ก ร ได แ ก คณะกรรมการข าราชการพลเรื อ น ( ก.พ.) คณะกรรมการข า ราชการรั ฐ สภา (ก.ร.)
คณะกรรมการข า ราชการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม (ก.ต.) คณะกรรมการข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม (ก.ศ.)
คณะกรรมการขาราชการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง (ก.ขป.)
คณะกรรมการขาราชการอัยการ (ก.อ.) คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) คณะกรรมการขาราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (ก.ค.ศ.) คณะกรรมการขา ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุด มศึ กษา (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
อย า งไรก็ ดี คณะกรรมการขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ป ประเทศ ด า นการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
สภาขับ เคลื่ อนการปฏิ รูป ประเทศ (สปท.) ได ศึกษาและจัด ทําขอเสนอแนะเพื่อการขับ เคลื่ อนการปฏิ รู ป
ประเทศ เรื่องแนวทางการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและการบังคับใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล
ของหนว ยงานของรั ฐไว ตั้งแตกอนที่รางรั ฐ ธรรมนู ญฉบับ ป จจุ บัน จะผ านประชามติเ มื่อวั นที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๕๙ เพื่ อ เป น ขอ เสนอให ก ารกํ าหนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรมและการกํ า หนดประมวลจริ ย ธรรมของ
หนวยงานของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีการนําไปถือปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีสภาพบังคับใช
อยางแทจริง
นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ไดมีมติมอบหมายให
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กํากับดูแลใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการเตรียมการใหเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยให ก.พ. รับผิดชอบการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมบุคคลของหนวยงานของรัฐ
รวมกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ และไดมีการเตรียมการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตาม
รัฐธรรมนูญใหมตั้งแตเปนตนมา
๘. คําถาม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ด า นการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ได จั ด ทํ า
สาระสําคัญเกี่ยวกับขอเสนอแนวทางการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมไวอยางไร
คําตอบ ขอเสนอของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด านการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานทางจริย ธรรมและสภาพการบังคับใช มาตรฐานทางจริย ธรรม มีส าระสําคัญ
สรุปได ดังนี้
๑. เสนอให มี คณะกรรมการกลางในการจั ด ทํ ามาตรฐานทางจริ ย ธรรม โดยจั ด ทํ า “ร า ง
พระราชบัญญัติจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ….” เพื่อใหมีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
(ก.ม.จ.) ทําหนาที่จัดทําและปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใหหนวยงานของรัฐนําไปกําหนดประมวล
จริยธรรม รวมถึงเสนอแนะและใหคําแนะนําแกองคกรกลางบริหารงานบุคคลของรัฐในการจัดทําและปรับปรุง
ประมวลจริยธรรม
๒. เสนอให มีการแกไขกฎหมายว าด ว ยระเบี ยบขาราชการตางๆ ในการกําหนดประมวล
จริ ย ธรรมโดยให องคกรกลางบริ หารงานบุ คคลมีอํานาจหน าที่และความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ดทําประมวล
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. ไดจัดการประชุมรวมกัน ระหวางผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล
ประเภทตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวม ๔ ครั้ง (ระหวางเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๐) โดยมีมติ
เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํา มาตรฐานทางจริ ย ธรรมตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุท ธศั กราช ๒๕๖๐
ประกอบดวย
๑.๑ ดานสาระ กําหนดคานิยมหลัก ๗ ประการ ใหเปนมาตรฐานทางจริยธรรมใหม
๑.๒ ด า นกลไก เสนอให มี “คณะกรรมการมาตรฐานทางจริ ย ธรมเจ า หน าที่ ของรั ฐ
(ก.ม.จ.)” เปนกลไกระดับชาติ มีหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร
การขับเคลื่อนและสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ รวมทั้งใหคําปรึกษาแกองคกรกลางการบริหารงานบุคคลในการจัดทํา
และปรับ ปรุ งประมวลจริย ธรรม และการกําหนดหลั กเกณฑการนําจริ ยธรรมไปใช ในกระบวนการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล เปนตน รวมทั้งเสนอใหมีกลไกทั้งในระดับองคกรกลางบริหารงานบุคคลและระดับหนวยงาน
เปนตน
๑.๓ ดานสภาพบังคับ เสนอใหตรากฎหมายชั้นพระราชบัญญัติเพื่อใหมีการบังคับกับ
หนวยงานตางๆ และเห็นควรแยกการดําเนินการระหวางวินัยและจริยธรรมใหชัดเจน และการนําพฤติกรรม
ทางจริย ธรรมไปใช ในกระบวนการบริห ารงานบุ คคลที่ควรกําหนดกลไกการบังคับ ใช ที่เ หมาะสมกับ ระดั บ
ตําแหนง
๑.๔ รวมพิจารณายกรางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ….

สาระ

กลไก

สภาพการ
บังคับใช

สาระ

กลไก

สภาพบังคับใช

มาตรฐานทางจริยธรรมกลาง • ระดับชาติ
ที่เปนตัวรวมของขาราชการ • ระดับองคกรกลาง
และเจาหนาที่ของรัฐ
• ระดับหนวยงาน
ทุกประเภท

• ชั้นกฎหมาย
• ความชัดเจนระหวาง
จริยธรรมกับวินยั
• โทษทางจริยธรรม
• การนําไปใชในงานบุคคล

๒. รายงานเสนอ ก.พ. รวม ๒ ครั้ง ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ 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 มีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่
๓. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
๔. ยึดถือประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ
๕. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๖. ไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
๗. ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ

ราง

คานิยมหลัก
๗ ประการ

๑

• ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันไดแก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๒

• ซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบตอหนาที่

๓

• ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม

๔

• ยึดถือประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและมีจิตสาธารณะ

๕

• มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖

• ไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

๗

• ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี และรักษาภาพลักษณ
ของทางราชการ

๑๑. คําถาม ในชวงเปลี่ยนผานของการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือนใหมตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เปนผลใหประมวลจริยธรรมขาราชการฉบับ
ทิ่ออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดไปดวยหรือไม
คําตอบ แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะสิ้นสุดไปแลว และมิไดเขียน
บทเฉพาะกาลเกี่ย วกับ การให ถือ ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมเดิ ม ที่กําหนดไว ห รื อไม อย างไรก็ดี โ ดยที่
รัฐ ธรรมนู ญฉบับ ปจ จุ บัน ไดบัญญัติใหมีมาตรฐานทางจริ ยธรรมเพื่อให หน วยงานของรั ฐ ใช เป นหลั กในการ
กําหนดประมวลจริยธรรมซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว และจากการหารือกับผูทรงคุณวุฒิ
ทางกฎหมาย มีความเห็นวาโดยเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ ที่คงบัญญัติใหมีประมวลจริยธรรมของเจาหนาที่

๘

ของรั ฐ ดั งนั้น ในช ว งเปลี่ ย นผ านที่ป ระมวลจริ ย ธรรมใหมยั งไมมีผ ลบั งคับ ใช จึ งยั งใช ป ระมวลจริย ธรรม
ขาราชการพลเรือนฉบับเดิมไปพลางกอนได
อยางไรก็ดี ในรางพะราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. …. ไดบัญญัติไวขอหนึ่งวา
ในระหว างที่ยังมิไดออกระเบี ยบหรือขอบั งคับ ฯลฯ เพื่อปฏิบั ติการตามพระราชบั ญญัติ นี้ ใหนํา ประมวล
จริยธรรม กฎ ระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
นี้ ไวในกฎหมายดวยเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันตอไป
๑๑. คําถาม คําศัพทที่เกี่ยวของกับจริยธรรม มีอะไรบาง
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”
 พฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรม หมายถึ ง การกระทํ า ที่ แ สดงออกทางจริ ย ธรรม ตรงกั บ
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. ประมวลจริ ย ธรรมข า ราชการ ซึ่ ง เป น กฎหมายที่ บั ง คั บ ใช ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
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
ความหมาย
สําหรับใช

จริยธรรม
มาตรฐานทางพฤติกรรมที่พึงถือปฏิบัตเิ พื่อ
ความดีงาม
ในการดําเนินชีวิตในดานตางๆ

วินัย
มาตรฐานทางพฤติกรรมที่ตองถือปฏิบัติ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในการดําเนินการประกอบกิจการ
แตละอยาง

๑๐

ประเด็นสําคัญ

จริยธรรม

วินัย

ใชสําหรับคน

ดําเนินการแตละอยาง
(มารยาท/จรรยาวิชาชีพ/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 : คานิยมหลัก ธรรมาภิ
บาล จิตสาธารณะ ประเพณีทางสังคม เปนตน)

คุณธรรม (Virtue : ปฏิบัติหนาที่โดย
ซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม อุตสาหะ
ปฏิบัติตามระเบียบ อุทิศเวลา เปนตน)

สําหรับเนื้อหาของจริยธรรม การรักษาจริยธรรม และมาตรการบังคับควรกําหนดเปนแนวทาง ดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

เนื้อหาของจริยธรรม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
หลักคานิยม (Value)
หลักจิตสาธารณะ (Public Mind)
หลักประเพณีทางสังคม (Public Life)
หลักมนุษยสัมพันธ (Human Relations)
หลักคุณธรรม (Virtue)

การรักษาจริยธรรม
(๑) ตัวขาราชการเอง
(๒) ผูบังคับบัญชา
(๓) องคกร
(๔) หนวยงาน
(๕) สังคม

มาตรการบังคับ
(๑) ประกาศิต ในระดับ “พึง”
(๒) เปนมาตรการแกไข (Correction
ตักเตือน เลื่อนเงินเดือน รับการพัฒนา)
(๓) บังคับทั้งขาราชการ ผูบ ังคับบัญชา
องคกรและหนวยงานที่มีหนาทีร่ ักษา
จริยธรรม

๑๓. คําถาม กฎหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนมีประเด็นใดบางที่เกี่ยวของกับ
จริยธรรม
คําตอบ หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวจะพบวามี
หลายมาตราที่เกี่ยวของกับจริยธรรมขาราชการ ดังนี้
หัวขอ
ลักษณะ ๓ บททั่วไป

มาตรา
 มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือน ตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
รัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบตั ิราชการอยางมีคุณภาพ
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิต ที่ดี

๑๑

หัวขอ
ลักษณะ ๔ ขาราชการ
พลเรือนสามัญ

มาตรา
หมวด ๑ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ
 มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ใหคาํ นึงถึง
ระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึ ง
ความรูความสามารของบุคคล ความ เสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทาง
ราชการ
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและ
ลักษณะงานโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๓) การพิ จารณาความดีค วามชอบ การเลื่ อ นตํ าแหน ง และการให ประโยชน อื่น แก
ขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ
และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได
(๔) การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(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 คุณภาพชีวิ ต มีขวั ญและกําลั งใจในการปฏิ บัติราชการใหเ กิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควรและเพื่ อ การประหยั ด สํ า นั ก งาน ก.พ.จะจั ด ให มี ก ารเพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได
 มาตรา ๗๓ ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมและ
เที่ยงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี

 มาตรา ๗๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัยและ
ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงิน เดือนให ตามควรแกกรณี ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. และจะใหบําเหน็ จ
ความชอบอยางอื่น ซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลดวยก็ได
หมวด ๕ การรักษาจรรยาขาราชการ
 มาตรา ๗๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการ
กํ า หนดไว มุ ง ประสงค ใ ห เ ป น ข า ราชการที่ ดี มี เ กี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น ข า ราชการ
โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้

๑๒

หัวขอ

มาตรา
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิง่ ที่ถูกตอง
(๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัตหิ นาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔) การปฏิบัตหิ นาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของ
งานในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตามวรรคสองใหจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย

 มาตรา ๗๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชเปน
ความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน
หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา
หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินยั
(มาตรา ๘๐ ,๘๑,๘๒)

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

๑๓

