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ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ 
 
 

   ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ  รูงาน  และรูดีรูช่ัว 
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          วันที่  ๓๐  มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
 
 
 

 



คูมือการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 

 
4

คํานํา 
 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มาตรา 77  บัญญัติใหรัฐจัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางอ่ืนของรัฐ  เพ่ือ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  และใน
การปฏิรูประบบราชการ  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
คานิยมในการบริหารภาครัฐ  ซึ่งกําหนดใหหนวยงานภาครัฐจัดทําคานิยมสรางสรรคและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของเจาหนาที่ภาครัฐ เพ่ือสรางวัฒนธรรมการทํางานใหม  ทั้งยังมีมติเห็นชอบ
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550)  ซึ่งกําหนดมาตรการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมของขาราชการใหเอ้ือตอการพัฒนาระบบราชการ 
โดยใหแตละสวนราชการจัดทําคําแถลงคานิยมสรางสรรค และใหประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงรณรงคและวัดผลระดับของการ
ยอมรับและปฏิบัติตามคานิยม และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอยางจริงจัง 
 
 การที่มีบทบัญญัติใหภาครัฐตองจัดทําและเสริมสรางใหเกิดมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและ 
รัฐบาลอยางชัดเจนวาประสงคจะใหเกิดจริยธรรมหรือมาตรฐานความประพฤติเฉพาะแตละ     
วิชาชีพขึ้นในระบบราชการอยางกวางขวางและทั่วถึง  ทั้งนี้ เพราะขอบังคับ ก.พ.วาดวย        
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537  มีลักษณะเปนเพียงมาตรฐานกลางทางความ
ประพฤติของขาราชการพลเรือนเทานั้น  แตมิไดมีบทบังคับครอบคลุมไปถึงขาราชการหรือ       
เจาหนาที่ของรัฐประเภทอื่น ๆ รวมทั้งมิไดมีบทบังคับเฉพาะเจาะจงลงไปในแตละกลุมวชิาชพีของ
องคกรภาครัฐแตประการใด 
 
 เพ่ือใหการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเปนไปโดยทั่วถึงทุกสาขาวิชาชีพ  
ครอบคลุมทุกสวนราชการตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและสอดคลองกับการปฏิรูปและ
การพัฒนาระบบราชการ  ก.พ.จึงมีมติมอบหมายใหกระทรวงแตละกระทรวงเปนศูนยกลางใน
การจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของสวนราชการในสังกัด  และรณรงคใหเจาหนาที่
ยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ๆ  โดยมีระบบ
กลไกยกยองเชิดชูเกียรติแกผูกระทําความดี และลงโทษผูละเมิดไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง     
คุณธรรมและจริยธรรมดังกลาว  และใหสํานักงาน ก.พ.เปนผูใหการสนับสนุน รวมมือ และให   
คําปรึกษาแนะนํา 
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 ศูนยสงเสริมจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.จึงไดจัดทํา “คูมือการจัดทํามาตรฐานทาง       
คุณธรรมและจริยธรรม”  ขึ้น เพ่ือใหสวนราชการตาง ๆ ไดมีความรู ความเขาใจในความหมาย  
ที่มา ความสําคัญและกระบวนการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ 
พนักงาน รวมทั้งเจาหนาที่อ่ืน ๆ ในภาครัฐ  โดยไดรวบรวมตัวอยางมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่ไดมีการจัดทําขึ้นแลวบางตัวอยางไวในสวนทาย  
เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 
 
 
 
      ศูนยสงเสริมจริยธรรม 
      สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
      สํานักงาน ก.พ. 
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สวนที่ 1 
 
 

จรรยาบรรณและมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม 
 

ความหมาย 
 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ไดใหความหมายไวดังนี้ 
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 มาตรฐาน  หมายถึง  ส่ิงที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด 
 คุณธรรม    หมายถึง  สภาพคุณงามความดี 
 จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
 
 โดยสรุป คําวา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม”  อาจใหความหมายไดวา      
หมายถึง ส่ิงที่ตองถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีทั้งที่อยูภายในจิตใจ และท่ี
แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติที่คนในสังคมนั้น องคการนั้น หรือสวนราชการนั้น ได
ยอมรับนับถือกันมา หรือไดกําหนดรวมกันขึ้นมาใหม และประพฤติปฏิบัติรวมกัน  ยอมรับ
รวมกันวาขอประพฤติอะไรเปนสิ่งดี อะไรเปนสิ่งช่ัว  อะไรถูก  อะไรผิด  อะไรควรทํา และอะไรไม
ควรทํา 
 
จรรยาบรรณ 
 

 หมายถึง  ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยาง 
 กําหนดขึ้น  เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ  ช่ือเสียง  และฐานะของ 
 สมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได 
 

 จะเห็นไดวา มาตรฐานทางคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยแทที่จริงแลว     
คือเร่ืองเดียวกันนั่นเอง  เพราะหมายถึง การนําจริยธรรมหรือความประพฤติที่เหมาะสมสําหรับ
บุคคลที่อยูในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง มาประมวลเขาไวดวยกัน เพ่ือใหบุคคลในกลุมอาชีพเดียวกัน
นั้นปฏิบัติตาม เพ่ือเปนการสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคสําหรับผูที่อยูในกลุมอาชีพนั้น ๆ 
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ความเปนมา 
 
จรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการ 
 
 คนไทยเริ่มรูจักคําวา “วิชาชีพ”  เปนครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว และวิชาชีพที่นิยมในรัชสมัยของพระองค ก็คือ  วิชาชีพขาราชการ และการมี        
จรรยาบรรณวิชาชีพในรัชสมัยของพระองคอาจพิจารณาไดจากหลายแงมุมดวยกัน คือ (1) 
จรรยาบรรณที่ไดจากอิทธิพลของพุทธศาสนา เชน ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร  ราชสังควัตถุ  
และราชวสดีธรรม  เปนตน  (2) จรรยาบรรณจากคําสาบาน  กฎหมาย หรือวินัย  และ (3) 
จรรยาบรรณที่ไดจากพระราชดําริ/โอวาท และตัวอยางความประพฤติของขาราชการระดับสูง   
(ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์,  วิชาชีพนิยมของระบบราชการฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536 
หนา 245) 
  
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธ  “หลักราชการ”  ซึ่งถือไดวา
เปนหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพขาราชการที่สําคัญยิ่งสําหรับขาราชการพึงยึดถือเปน
แนวทางประพฤติปฏิบัติราชการ 10 ประการ มีใจความสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 1. ความสามารถ  หมายถึง  ความชํานาญในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ใหเปน
ผลสําเร็จไดดีย่ิงกวาผูมีโอกาสเทา ๆ กัน 
 2. ความเพียร  หมายถึง  ความกลาหาญไมยอทอตอความลําบาก และบากบั่นเพื่อจะ
ขามความขัดของใหจงไดโดยใชความวิริยภาพมิไดลดหยอน 
 3. ความมีไหวพริบ  หมายถึง รูจักสังเกตเห็นโดยไมตองมีใครเตือนวา เมื่อมีเหตุเชนนั้น
จะตองปฏิบัติการอยางนั้น  เพ่ือใหบังเกิดผลดีที่สุดแกกิจการทั่วไปและรีบทําการอันเห็นควรนั้น
โดยฉับพลัน 
 4. ความรูเทาถึงการณ  หมายถึง รูจักปฏิบัติการอยางไรจึงจะเหมาะสมแกเวลา และ
อยางไรที่ไดรับเหตุผลสมถึงจะเปนประโยชนที่สุด 
 5. ความซื่อตรงตอหนาที่  หมายถึง  ตั้งใจกระทํากิจการซึ่งไดรับมอบใหเปนหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต 
 6. ความซื่อตรงตอคนทั่วไป  หมายถึง ใหประพฤติซื่อตรงตอคนทั่วไป  รักษาตนใหเปน
คนที่เขาทั้งหลายจะเชื่อถือได 
 7. ความรูจักนิสัยคน  ขอนี้เปนขอสําคัญสําหรับผูมีหนาที่ติดตอกับผูอ่ืนไมวาจะเปน      
ผูใหญหรือผูนอย 
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 8. ความรูจักผอนผัน  หมายความวา ตองเปนผูที่รูจักผอนสั้นผอนยาววาเมื่อใดควร    
ตัดขาด และเมื่อใดควรโอนออน หรือผอนผันกันได มิใชแตจะยึดถือหลักเกณฑหรือระเบียบอยาง
เดียว ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสีย ควรจะยืดหยุนได 
 9. ความมีหลักฐาน  ขอนี้ประกอบดวยหลักสําคัญ 3 ประการ คือ มีบานอยูเปนที่เปน
ทาง  มีครอบครัวอันมั่นคง และตั้งตนไวในที่ชอบ 
 10. ความจงรักภักดี  หมายความวา ยอมเสียสละเพ่ือประโยชนแหงชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานคุณธรรม 4 ประการ 
แกขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชนกรุงรัตนกสินทร 200 ป มีขอความดังนี้ 
 
 ประการแรก  คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอย
ของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแตส่ิงที่เปนประโยชนและเปน
ธรรม 
 ประการที่สอง  คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ
ความดีนั้น 
 ประการที่สาม  คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริต   
ไมวาจะดวยเหตุประการใด 
 ประการที่สี่   คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวน
นอยของตน เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
 
 คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่ว
กันแลว จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให
มั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค 
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จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน 
 
 จรรยาบรรณวิชาชีพในทุกสาขาอาชีพมีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนแนวทางกําหนดความ
ประพฤติเพ่ือรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและสงเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของผูประกอบวิชาชีพใหเปนที่
เล่ือมใส ศรัทธา และยกยองแกบุคคลทั่วไป  ในสวนของขาราชการพลเรือนซึ่งเปนอาชีพหนึ่งที่มี
หนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในการพัฒนาประเทศ  และนําบริการของรัฐไปมอบให
ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือใหไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน  แตเดิมแมจะไมมกีาร
กําหนดหลักจรรยาบรรณไวเปนลายลักษณอักษร  ก็ไดอาศัยหลักคติธรรมทางศาสนาและพระ
บรมราโชวาทเปนบรรทัดฐานยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา รวมถึงไดใชวินัยเปนเครื่องมือในการ
กํากับดูแลพฤติกรรมของขาราชการ เพ่ือใหมีแนวทางประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกตอง เหมาะสม 
นํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่ราชการ  ซึ่งตอมาไดมีบทบัญญัติให
กําหนดจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนขึ้นไวเปนลายลักษณอักษรครั้งแรกในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  มาตรา 91  โดยมีบทบัญญัติใหขาราชการพลเรือน
สามัญตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน  ตามขอบังคับที่ ก.พ.กําหนด 
 
 ก.พ. ไดกําหนดขอบังคับ ก.พ.วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ และประกาศใชบังคับ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2537  และไดมีการสงเสริมจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนไปสูการ
ปฏิบัติดวยการเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบกับการกําหนดกลยุทธตามที่       
สํานักงาน ก.พ. เสนอ เชน ใหบรรจุและสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณไวในหลักสูตรการฝกอบรม
และพัฒนาขาราชการทุกระดับ โดยเฉพาะขาราชการบรรจุใหม ใหสวนราชการตาง ๆ รณรงค 
เผยแพรและพัฒนาขาราชการใหรูและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางตอเนื่อง  รวมทั้งนํา
เร่ืองจรรยาบรรณมาใชในการทดสอบหรือประเมินผลเพื่อการบรรจุ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  เปนตน 
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 

 จากความหมายของคําวามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม จะเห็นไดวาสภาพสังคม
ทั่วไปมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอยูแลว  แตอยูในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปน        
ศีลธรรมในแตละศาสนา  ระเบียบวินัยในองคการ หรือจรรยาบรรณในกลุมวิชาชีพ  ซึ่งมีทั้ง
เฉพาะเจาะจงของสายอาชีพและเปนภาพรวมของจรรยาบรรณขององคกร 
 
 เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในปพุทธศักราช 2540  ไดมี
บทบัญญัติที่เนนโดยตรงถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผูปฏิบัติงานในภาครัฐ  โดยในหมวด 5 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 77 บัญญัติวา  “รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง  จัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ และ
พนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ  เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสราง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่” 
 
 บทบัญญัติดังกลาวขางตน เปนเง่ือนบังคับของรัฐธรรมนูญ แสดงใหเห็นวาผูที่เปน      
เจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท และทุกหนวยงานจะตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือใชยึดถือเปนขอพึงประพฤติปฏิบัติในองคกรของตนโดยทั่วถึงตอไป  
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สวนที่ 2 
 
 
การจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการ 
 
 
 
 เพ่ือใหการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ และเจาหนาที่ของ
รัฐเปนไปโดยมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และครอบคลุมทุกสวนราชการสมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และสอดคลองกับแผนการปรับเปลี่ยน     
วัฒนธรรมและคานิยม  ตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหใชเปน
กรอบการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู “รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
แนวใหม”  ซึ่งแผนดังกลาวกําหนดใหหนวยงานภาครัฐ  จัดทําคําแถลงคานิยมสรางสรรคและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของเจาหนาที่ภาครัฐอยูในแผนดวย  ก.พ.จึงมีมติ 
 
 1. มอบหมายใหกระทรวงแตละกระทรวงเปนศูนยกลางในการจัดทํามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของสวนราชการในสังกัด และรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือและ
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ๆ โดยมีระบบกลไกยกยอง
เชิดชูเกียรติแกผูกระทําความดีและลงโทษผูละเมิดไมปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว และ 
 
 2. ใหนําคานิยมสรางสรรค 5 ประการ  ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการมอบหมาย
ใหคณะอนุกรรมการปรับปรุงวัฒนธรรมและคานิยมของเจาหนาที่ของรัฐกําหนดขึ้น  ไดแก กลา
ยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง ซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบ โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มาเปนแนวทางสําคัญในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ    
สวนราชการ 
 
 นับเปนการผลักดันใหแตละองคกรของรัฐไดจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ในกลุมวิชาชีพของตน โดยนําคุณคาที่พึงประสงคตอการทํางานแนวใหมมาใชเปนองคประอบ 
เพ่ือประโยชนในการสรางวัฒนธรรมการทํางานใหมขององคกร 
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แนวทางการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 การจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและลูกจางในสวนราชการ
ตาง ๆ สามารถดําเนินการตามวิธีการและกําหนดขั้นตอนอยางใดก็ได  เพ่ือใหไดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ และลูกจางตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แตขอสําคัญของการจัดทํานั้นไมควรดําเนินการเพียงเพ่ือใหเสร็จสิ้นตาม
ขอบังคับของกฎหมาย  แตควรคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจริงจากการที่ไดกําหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและ    จริยธรรมนั้น ๆ ขึ้น วิธีการ และขั้นตอนในการดําเนินการจัดทํา ก็มีสวนสําคัญที่
จะผลักดันมาตรการไปสูทางปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จได  ในการนี้ สํานักงาน ก.พ.ขอเสนอขั้นตอน
รูปแบบ และวิธีการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสวนราชการนํามาพิจารณา
ปรับใชตามความเหมาะสม ซึ่งจะกลาวรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 
ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 ในขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  สวนราชการควรเปดโอกาสให
ขาราชการและลูกจางในสังกัดไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา เพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมที่จะจัดทําขึ้น เปนที่ยอมรับและปฏิบัติตามเมื่อประกาศใชแลว  วิธีการที่จะให      
ขาราชการและลูกจางมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถ
ดําเนินการไดโดยกรมหรือกระทรวง พิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวยขาราชการ
ผูทรงคุณวุฒิหรือตัวแทนจากผูที่ปฏิบัติหนาที่ราชการในสายงานตาง ๆ มาทําหนาที่ศึกษา และ
จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและลูกจาง  โดยรับฟงความเห็นของ           
ขาราชการและลูกจางในสังกัด ประกอบการจัดทําดวย แลวนําเสนอผูส่ังแตงตั้งคณะทํางาน
พิจารณา  ผูส่ังแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาแลวใหเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือกระทรวง แลวแตกรณี 
พิจารณา เมื่อ อ.ก.พ.กรม หรือกระทรวง พิจารณาเห็นชอบแลว  จึงนําเสนออธิบดี ปลัดกระทรวง 
หรือหัวหนาสวนราชการ ลงนามประกาศใชตอไป การดําเนินการดังกลาวสํานักงาน ก.พ.จะเปนผู
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนสวนราชการในทางวิชาการ ซึ่งแสดงเปนแผนภาพ
ไดดังนี้ 
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แผนภาพขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

กรม/กระทรวง 
แตงตั้งคณะทาํงานฯ 

คณะทํางานจดัทํา 
มาตรฐานทางคุณธรรม/จริยธรรมฯ 

เสนอผูส่ังตั้ง 
คณะทํางานพจิารณา 

ผูส่ังตั้งคณะทาํงานพิจารณาแลว 
เสนอ อ.ก.พ.กรม/กระทรวง 

พิจารณา แลวแตกรณี  

อ.ก.พ.กรม/กระทรวง 
พิจารณามีมต ิ

หัวหนาสวนราชการ 
อธิบดีหรือ 

ปลัดกระทรวง 
ลงนามประกาศใช 

คณะทํางานนาํมาแกไขปรับปรุงใหเปนไป 
ตามมติ อ.ก.พ.กรม/กระทรวง  แลวนําเสนอ 

อ.ก.พ.กรม/กระทรวง พิจารณา 

เห็นชอบ เห็นเปนอยางอ่ืน 

คณะทํางานมหีนาที่ 
1. จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม (และมาตรการทีจ่ะ
นําไปสูทางปฏบิัติ) 

2. รับฟงความคดิเห็นของขาราชการ 
ลูกจางในหนวยงาน ตลอดจน
ผูเก่ียวของมาประกอบการจดัทํา 

3. เสนอมาตรฐานทางคุณธรรม และ 
จริยธรรมตอผูส่ังตั้งคณะทํางาน 

4. ผลักดันมาตรการสูความสําเร็จ 
 

สํานักงาน ก.พ. 
สนับสนนุดานวิชาการ 
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 ทั้งนี้ อาจสรุปขั้นตอนที่พึงดําเนินการในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ไดดังนี้ 
 

• จุดเริ่มตนจากผูบริหาร  (มีความตั้งใจจริงและเห็นความสําคัญ) 
• มีการปรึกษาหารือรวมกัน 
• ทุกคนเห็นชอบ ยอมรับเปนกติกา 
• สรางความรู ความเขาใจใหทราบทั่วกัน 
• ติดตามดูแลใหเกิดการปฏิบัติ ยึดถือ 
• ดําเนินการเมื่อมีผูรองเรียน หรือมีการละเมิดอยางตอเนื่อง 

 
 
องคประกอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 กรอบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หรือจรรยาบรรณ ในแตละวิชาชีพ ควร
ประกอบดวย 
 
  มาตรฐานความประพฤติสวนบุคคลที่ผูอยูในวิชาชีพนั้น พึงปฏิบัติ หรือไมพึงปฏิบัติ 

 จุดเนนในการปฏิบัติตนในลักษณะหรือวิธีการทํางานตามวิชาชีพ 
 ลักษณะความสัมพันธที่พึงมีตอบุคคลอื่น ทั้งในระดับเดียวกัน  สูงกวาหรือต่ํากวา 
เชน แนวทางการประพฤติปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือนรวม 
งาน  และลูกคาผูรับบริการ 

  ความคาดหวังที่องคกรอยากใหผูนั้นรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน 
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ปจจัยที่ควรนํามาใชพิจารณาประกอบการจัดทํามาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 ในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  ปจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงและนํามา
ประกอบการพิจารณาจัดทําเพ่ือใหไดผลสมดังเจตนารมณมากที่สุด  มีดังนี้ 
 
 1. ภารกิจหลักขององคกร  เพราะหนาที่ความรับผิดชอบหรือพันธกิจของหนวยงานจะ
เปนตัวบงช้ีคุณลักษณะที่ตองการสําหรับผูปฏิบัติในแตละภารกิจที่มีความแตกตางกัน 
 2. หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good  Governance)  ทั้ง 6 
ประการ ไดแก 
 
  หลักนิติธรรม  การใชกฎ ระเบียบ ที่เปนธรรม เปนที่ยอมรับ 
     ไดไมตามกระแสหรืออํานาจตัวบุคคล เสมอภาค 
  หลักคุณธรรม  การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม ประพฤติตนเปน 
     ตัวอยางแกสังคมดวยความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน 
     อดทน 
  หลักความโปรงใส การทํางานอยางโปรงใส เปดเผยขอมูลขาวสาร 
     ที่เปนประโยชน ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได 
  หลักความมีสวนรวม การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู 
     เสนอความเห็น 
  หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิหนาที่ มีความสํานึกในความ 
     รับผิดชอบตอสังคม  มุงแกปญหา  กลายอมรับ 
     ผลการกระทําของตน 
  หลักความคุมคา บริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางประหยัด 
     และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 
3/1  และ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
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 กฎหมายทั้งสองฉบับมีความเชื่อมโยงกัน  กลาวคือ มาตรา 3/1  ไดวางกรอบแนวทาง
ของการบริหารราชการแผนดินไววา ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพ  คุมคาฯ อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน 
 
 จุดเนนของวิธีการปฏิบัติราชการ ตามมาตรา 3/1 ระบุวา สวนราชการตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีในการปฏิบัติหนาที่  โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล  การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 
 
 สําหรับพระราชกฤษฎีกาฯ  คือ การนํากรอบแนวทางตามมาตรา 3/1 มากําหนดเปน
วิธีดําเนินการเพื่อผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และถือเปน บทบังคับ มิใช ขอพึงปฏิบัติ ทุก
สวนราชการ จึงตองถือเปนปจจัยสําคัญที่ตองนํามาพิจารณาเพื่อสรางขอประพฤติปฏิบัติของ
ผูปฏิบัติงาน ใหมีพฤติกรรมซึ่งชวยสงเสริมใหสามารถบรรลุสูเปาหมายขางตนได ซึ่งจะเห็นไดวา
จะเกี่ยวของกับเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ความรับผิดชอบ ความโปรงใส ความคุมคาในการ
ดําเนินการ การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การทํางานเปนทีม และการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ เปนตน 
 
 4. คานิยมสรางสรรค 5 ประการ   ซึ่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงวัฒนธรรมและคานิยม
ของเจาหนาที่ของรัฐ กําหนดขึ้นเพื่อเปนคุณคาหลักใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือ เพ่ือกระตุนใหเกิด
วัฒนธรรมการทํางานใหม โดยไดสกัดเนื้อหาจากคุณคาสําคัญตาง ๆ ที่เปนแนวคิดหรือหลัก
ประพฤติปฏิบัติในการทํางาน และหลักการสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับระบบราชการ เชน 
พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกขาราชการพลเรือน ในวันขาราชการพลเรือนทุกป  
ทศพิธราชธรรม  ปรัชญาในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ลักษณะที่พึง
คาดหวังตามวิสัยทัศนของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  รวมทั้งหลักปฏิบัติราชการของ
ตางประเทศมากําหนดเปนคานิยมสรางสรรคกลาง ที่มีความหมายสะทอนพฤติกรรมที่เปน
คานิยมใหมที่พึงประสงคสําหรับการปฏิบัติงานในภาครัฐ  ดังนี้ 
 

• กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง (Moral Courage)   โดยยึดมั่นในความถูกตอง 
ดีงาม ความชอบธรรม ความเสียสละ หลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไมโอนออน
ตามอิทธิพล 
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• ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ (Integrity &  Responsibility)   ปฏิบัติหนาที่
อยางตรงไปตรงมา  แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน  และมีความ
รับผิดชอบตองานในหนาที่  ตอผลงาน  ตอองคการ และตอประชาชน 

• โปรงใส ตรวจสอบได (Transparency & Accountability)  ปรับปรุงกลไกและ
วิธีการทํางานใหมีความชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบความถูกตองได  และ
พรอมเปดเผยขอมูลอันไมตองหามตามกฎหมาย 

• ไมเลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination)  ใหบริการโดยเสมอภาค  เปนธรรม เนน
ความสะดวก รวดเร็ว  ประหยัดและถูกตอง ดวยความมีน้ําใจ เมตตา 

• มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation)  โดยปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล งานแลวเสร็จตามวัตถุประสงค  เกิดผลดีตอ
หนวยงานและสวนรวม  โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 
5. พฤติกรรมการกระทําผิดที่พบบอยหรือลอแหลมตอการกระทําผิด 

 เปนกรณีที่ควรนํามาพิจารณาเปนขอพึงหลีกเล่ียง  เชน  พฤติกรรมของการไมประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือการประพฤติปฏิบัติที่นอยกวากฎหมายกําหนดไวอันจะกอใหเกิดความ
บกพรอง เสียหายแกทางราชการ หรือเกินกวาขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด หรือ   
พฤติกรรมที่ไมผิดกฎหมายแตผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือบงช้ีไปในทางที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 
ประพฤติมิชอบขึ้นไดงาย  เปนตน 
 
 6. ควรมีรายละเอียดที่ครอบคลุมเนื้อหาตามทฤษฎีจรรยาบรรณ  ซึ่งกําหนดคุณสมบัติ
ของผูที่อาจถือไดวา  เปนผูมีจรรยาบรรณ  หากเปนผูปฏิบัติตามหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

 
• ผลลัพธ/อรรถประโยชน  (Results or Utilities) 

หมายถึง การเปนผูปฏิบัติงานโดยยึดถือผลลัพธของงานหรือประโยชนสูงสุดที่จะ
เกิดขึ้น  ซึ่งจะตองเปนผลลัพธหรือประโยชนที่ดีทั้งแกตนและสวนรวม  ทั้งนี้ ผล
ของงานจะตองมุงเนนที่คุณภาพเปนสําคัญ 

• ความสัมพันธ (Relationships) 
หมายถึง การที่บุคคลจะตองเปนผูมีความสัมพันธอันดีตอกัน  ไมวาจะเปนใน
ระดับเดียวกัน ผูใตบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชา โดยเฉพาะกับประชาชนหรือ
ลูกคาผูรับบริการ ตองรูจักเคารพซึ่งกันและกัน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
มีความสามัคคี รูจักการทํางานเปนทีม 
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• กฎ  ระเบียบ  คํามั่นสัญญา (Reles) 
หมายถึง  การเปนผูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ตองยึดถือปฏิบัติ หรือปฏิบัติตาม
คํามั่นสัญญาที่ใหไวกับผูอ่ืน โดยไมหลบเลี่ยง 

• วิธีการ (Means) 
หมายถึง  การกระทําที่ถูกตองตามกระบวนการ วิธีการที่องคกรนั้นกําหนดไว  
ไมปฏิบัติงานโดยขามขั้นตอน หรือขามผูบังคับบัญชา  เปนตน 

 
 
ขอควรคํานึง  ในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพของขาราชการ     

พลเรือน ควรคํานึงถึงบทบัญญัติเร่ืองวินัยที่ไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน และขอบังคับ ก.พ.วาดวยจรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537  ซึ่งเปนสิ่งที่กําหนดไวเดิมดวย  เพ่ือจะไดไม
ตองกําหนดซ้ําซอนในเรื่องเดียวกัน  เพราะตองถือปฏิบัติควบคูกันอยูแลว  
รวมทั้งสภาพแวดลอมที่แตละองคกรประสบอยู  ซึ่งจะมีความแตกตางกัน และ
จะมีวิธีการแกปญหาแตกตางกัน 

 
 ทั้งนี้  อาจสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 

 16

ปจจัยที่ควรนํามาพิจารณาเมื่อจัดทํามาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      สภาพแวดลอม 
 
 

พฤติกรรมที่ผิดวินัย/ 
จรรยาบรรณ 

 
 ไมทําตามกฎหมาย 
 ทํานอยกวากฎหมาย 
 ทํามากกวากฎหมาย 
 ทําตามเจตนารมณของ 

     กฎหมายแตใชวิธีที่ผิด 
     กฎหมาย 

จรรยาบรรณ 
ขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. 2537 
และวินัยของ 

ขาราชการพลเรือน 

ทฤษฎีจรรยาบรรณ 
 

 ผลลัพธ/อรรถประโยชน 
 ความสัมพันธ 
 กฎระเบียบคํามั่นสัญญา 
 วิธีการ 

ห ลั ก เ ก ณ ฑ วิ ธี ก า ร
บริหาร กิจการบานเมือง
ที่ดีและหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 
 

 หลักนิติธรรม 
 หลักคุณงามความด ี
 หลักโปรงใส 
 หลักความมสีวนรวม 
 หลักความพรอมรับผิด 
 หลักความคุมคา 

 

มาตรฐาน 
ทางคุณธรรม 
และจริยธรรม 
ที่จะจดัทาํขึ้น 

 

แกนของงาน 

 

คานิยมสรางสรรค 
 

 กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ 
      ถูกตอง 

 ซื่อสัตยและมีความ 
      รับผิดชอบ 

  โปรงใส ตรวจสอบได 
 ไมเลือกปฏิบัต ิ
 มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
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หลักในการสรางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 1. ควรระบุวัตถุประสงคของการจัดทําใหชัดเจน 

2. ตองจัดทาํโดยผูอยูในวิชาชีพนั้นหรือโดยการมีสวนรวมของเจาหนาที่ของหนวยงานนั้น 
3. เมื่อจัดทํารางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแลวเสร็จ  ควรจัดใหมีการแสดง

ความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ 
 4. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ควรเขียนเปนเชิงพฤติกรรม 
 5. ควรกําหนดเปนขอพึงปฏิบัติ และอยูในวิสัยที่จะปฏิบัติตามได 
 6. ควรสั้น กระชับ เขาใจงาย 

7. หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีระบุอยูแลวในรูปแบบ วนิัย  ขอบังคับ  คาํส่ัง  ไมควร
นํามากลาวซ้ํา  เพราะเปนขอที่ตองปฏิบตัิควบคูกันอยูแลว 
 

 
รูปแบบของการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 การจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  อาจทําไดหลายรูปแบบ  ซึ่งปจจุบันมีทั้ง
อยูในลักษณะของขอบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  ขอกําหนด   อยางไรก็ดี อาจใชตัวอยางตาม
รูปแบบตอไปนี้เปนแนวทางไดแนวทางหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


