
ข้อมูลเก่ียวกบัจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

๑) บทบญัญติัของรฐัธรรมนูญ ๒๕๖๐ เก่ียวกบัพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

๑.๑ พฒันาใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัใหม้คีวามซ่ือสตัยส์จุริต และมีทศันคติเป็นผูใ้ห้บริการประชาชนให้

เกิดความสะดวก รวดเรว็ ไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง) 

๑.๒  บริหารงานบคุคลให้เป็นไปตามระบบคณุธรรม โดยพงึจดัใหมี้กฎหมายท่ีป้องกนัมิให้ผู้ใดใช้

อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบท่ีเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบติัหน้าท่ี หรือกระบวนการ

แต่งตัง้หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรฐั (มาตรา ๗๖ วรรคสอง) 

๑.๓  จดัใหมี้มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหห้น่วยงานของรฐัใชเ้ป็นหลกัในการจดัท าประมวลจรยิธรรม

ส าหรบัเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานของรฐัในหน่วยงานนัน้ๆ ซึง่ตอ้งไมต่ ่ากว่ามาตรฐานทางจรยิธรรมดงักล่าว (มาตรา 

๗๖ วรรคสาม) 

๑.๔  ให้ศาลรฐัธรรมนูญและองคก์รอิสระร่วมกนัก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ขึน้ใชบ้งัคบัแก่

ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญและผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระ รวมทัง้ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ และหวัหน้า

หน่วยงานธุรการของศาลรฐัธรรมนูญและองคก์รอสิระ และเมือ่ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

ทัง้นี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าวต้องครอบคลมุถึงการรกัษาเกียรติภมิูและผลประโยชน์ของชาติ 

และต้องระบุให้ชดัแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลกัษณะร้ายแรง 

ในการจดัท ามาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหร้บัฟังความคดิเหน็ของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา และ

คณะรฐัมนตร ี ประกอบดว้ย และเมือ่ประกาศใชบ้งัคบัแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัแก่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา 

และคณะรฐัมนตรดีว้ย แต่ไมห่า้มสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา หรอืคณะรฐัมนตรทีีจ่ะก าหนด จรยิธรรมเพิม่ขึน้ให้

เหมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน แต่ตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบัมาตรฐานทางจรยิธรรม ตามวรรคหนึ่ง และให้

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา (มาตรา ๒๑๙) 

๑.๕  ใหศ้าลรฐัธรรมนูญและองคก์รอสิระด าเนินการใหม้มีาตรฐานทางจรยิธรรม ตามมาตรา ๒๑๙ ภายใน

หนึ่งปีนบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ หากด าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ภายใน ระยะเวลาดงักล่าว ใหตุ้ลาการศาล

รฐัธรรมนูญและผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระพน้จากต าแหน่ง (มาตรา ๒๗๖) 

๑.๖  การขดักนัแห่งผลประโยชน์ (หมวด ๙) 

มาตรา ๑๘๔ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาตอ้ง  

(๑) ไมด่ ารงต าแหน่งหรอืหน้าทีใ่ดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ หรอื

ต าแหน่งสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  

(๒) ไม่รบัหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารบัสมัปทานจากรฐั หน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรฐั หรือรฐัวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สญัญากบัรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรือ



รฐัวิสาหกิจอนัมีลกัษณะ เป็นการผกูขาดตดัตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ

บริษทัท่ีรบัสมัปทานหรือเข้าเป็น คู่สญัญาในลกัษณะดงักล่าว ทัง้น้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

(๓) ไม่รบัเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรือรฐัวิสาหกิจเป็น

พิเศษ นอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรือรฐัวิสาหกิจปฏิบติัต่อบคุคลอ่ืน ๆ 

ในธรุกิจการงานปกติ  

(๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อนัเป็นการขดัขวางหรือแทรกแซง 

การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพห์รือส่ือมวลชนโดยมิชอบ  

มาตรานี้มใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณทีีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภารบัเบีย้หวดั บ าเหน็จ 

บ านาญ เงนิปีพระบรมวงศานุวงศ ์ หรอืเงนิอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั และมใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณีทีส่มาชกิ 

สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภารบัหรอืด ารงต าแหน่งกรรมาธกิารของรฐัสภา สภาผูแ้ทนราษฎร หรอื

วุฒสิภา หรอืกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ในการบรหิารราชการแผ่นดนิทีเ่กีย่วกบักจิการของสภา หรอื

กรรมการ ตามทีม่กีฎหมายบญัญตัไิวเ้ป็นการเฉพาะ  

ใหน้ า (๒) และ (๓) มาบงัคบัใช้แก่คู่สมรสและบตุรของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิ 

วุฒสิภา และบุคคลอื่นซึง่มใิช่คู่สมรสและบุตรของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภานัน้ ที่

ด าเนินการในลกัษณะผูถู้กใช ้ ผูร้ว่มด าเนินการ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื

สมาชกิวุฒสิภาใหก้ระท าการตามมาตรานี้ดว้ย  

มาตรา ๑๘๕ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง การ

เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภากระท าการใด ๆ อนัมีลกัษณะท่ีเป็นการก้าวก่าย หรือ

แทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผูอ่ื้น หรอืของพรรคการเมอืง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(๑) การปฏิบติัราชการหรือการด าเนินงานในหน้าท่ีประจ าของข้าราชการ พนักงานหรือ

ลกูจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ กิจการท่ีรฐัถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วน

ท้องถ่ิน  

(๒) กระท าการในลกัษณะท่ีท าให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความ

เหน็ชอบ ในการจดัท าโครงการใดๆ ของหน่วยงานของรฐั เวน้แต่เป็นการด าเนินการในกจิการของ

รฐัสภา  

(๓) การบรรจ ุ แต่งตัง้ โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง เล่ือนเงินเดือนหรือการให้พ้นจาก

ต าแหน่ง ของข้าราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ าและมใิช่ขา้ราชการการเมอืง พนกังาน หรอื

ลกูจา้งของ หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ กจิการทีร่ฐัถอืหุน้ใหญ่ หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่  

มาตรา ๑๘๖ ใหน้ าความในมาตรา ๑๘๔ มาใชบ้งัคบัแก่รฐัมนตรดีว้ยโดยอนุโลม เวน้แต่กรณ ี

ดงัต่อไปนี้  



(๑) การด ารงต าแหน่งหรอืการด าเนินการทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นหน้าทีห่รอือ านาจของรฐัมนตร ี 

(๒) การกระท าตามหน้าทีแ่ละอ านาจในการบรหิารราชการแผ่นดนิ หรอืตามนโยบายทีไ่ดแ้ถลง 

ต่อรฐัสภา หรอืตามทีก่ฎหมายบญัญตั ินอกจากกรณตีามวรรคหนึ่ง รฐัมนตรตีอ้งไม่ใชส้ถานะหรอืต าแหน่ง

กระท าการใดไมว่่าโดยทางตรง หรอืทางออ้ม อนัเป็นการกา้วก่ายหรอืแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

เจา้หน้าทีข่องรฐัเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผูอ้ื่น หรอืของพรรคการเมอืงโดยมชิอบตามทีก่ าหนดใน

มาตรฐานทางจรยิธรรม  

มาตรา ๑๘๗ รฐัมนตรต้ีองไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัหรือไม่คงไว้

ซึง่ความเป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัต่อไปตามจ านวนทีก่ฎหมายบญัญตั ิ และต้อง

ไม่เป็นลูกจ้างของบคุคลใด ในกรณทีีร่ฐัมนตรผีูใ้ดประสงคจ์ะไดร้บัประโยชน์จากกรณตีามวรรคหนึ่ง

ต่อไป ใหแ้จง้ประธาน กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตทิราบภายในสามสบิวนันบั

แต่วน้ทีไ่ดร้บ้แต่งตัง้ และใหโ้อนหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัดงักล่าวใหแ้ก่นิตบิุคคลซึง่จดัการทรพัยส์นิ

เพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่น ทัง้นี้ ตามที ่กฎหมายบญัญตั ิ 

รฐัมนตรีจะเข้าไปเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือ

บริษทัตามวรรคสองไม่ว่าในทางใดๆ มิได้ มาตรานี้เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัความเป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อื

หุน้ ให้ใช้บงัคบัแก่คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของรฐัมนตรี และการถอืหุน้ของรฐัมนตรทีี่

อยูใ่นความครอบครองหรอืดแูลของ บุคคลอื่นไมว่่าโดยทางใดๆ ดว้ย 

๒) มาตรฐานจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ (ศาลรฐัธรรมนูญและกรรมการองคก์รอิสระ) 

มาตรฐานทางจริยธรรมอนัเป็นอดุมการณ์  

ขอ้ ๕ ตอ้งยดึมัน่และธ ารงไวซ้ึง่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ ทรงเป็นประมขุ

ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

ขอ้ ๖ ตอ้งพทิกัษ์รกัษาไวซ้ึง่สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ เอกราช อธปิไตย บรูณภาพ แห่งอาณาเขตและเขต

ทีป่ระเทศไทยมสีทิธอิธปิไตย เกยีรตภิูมแิละผลประโยชน์ของชาต ิ ความมัน่คงของรฐั และความสงบเรยีบรอ้ยของ

ประชาชน  

ขอ้ ๗ ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  

ขอ้ ๘ ต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัยส์จุริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพ่ือตนเอง หรือ

ผูอ่ื้น หรอืมพีฤตกิารณ์ทีรู่เ้หน็หรอืยนิยอมใหผู้้อื่นใชต้ าแหน่งหน้าทีข่องตนแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ  

ขอ้ ๙ ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รบั หรือยอมจะรบัทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดในประการ ท่ีอาจท า

ให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบติัหน้าท่ี  

ขอ้ ๑๐ ต้องไม่รบัของขวญัของก านัล ทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่เป็นการรบัจากการให้

โดยธรรมจรรยา และการรบัท่ีมีบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัให้รบัได้ 



มาตรฐานทางจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั  

ขอ้ ๑๑ ไม่กระท าการอนัเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวม ทัง้นี้ ไมว่่า

โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

ขอ้ ๑๒ ยึดมัน่หลกันิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอนัดีของประชาชน  

ขอ้ ๑๓ ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความยติุธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวัน่ไหว

ต่ออิทธิพล กระแสสงัคม หรือแรงกดดนัอนัมิชอบด้วยกฎหมาย โดยค านึงถงึสทิธแิละ เสรภีาพของประชาชน 

ทัง้นี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ  

ขอ้ ๑๔ รกัษาไว้ซ่ึงความลบัในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทัง้เคารพต่อมตขิอง ทีป่ระชุม

ฝ่ายขา้งมาก และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเครง่ครดั  

ขอ้ ๑๕ ให้ข้อมลูข่าวสารตามข้อเทจ็จริงแก่ประชาชนหรือส่ือมวลชนอนัอยู่ในความรบัผิดชอบ

ของตน ถกูต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน  

ขอ้ ๑๖ ไม่ให้ค าปรึกษาแก่บคุคลภายนอก หรือแสดงความคิดเหน็ หรือข้อมลูต่อส่ือสาธารณะ 

หรือสาธารณชนในเร่ืองท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณา อนัอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืเสยีความเป็นธรรม 

แก่การปฏบิตัหิน้าที ่เวน้แต่เป็นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายขององคก์ร  

ขอ้ ๑๗  ไม่กระท าการใดท่ีก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติศกัด์ิของการด ารงต าแหน่ง  

ขอ้ ๑๘ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บคุคลในครอบครวัหรือบคุคลท่ีอยู่ในก ากบัดแูลหรือ 

ความรบัผิดชอบของตน เรียก รบัหรือยอมจะรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่กรณี หรือจากบคุคล

อ่ืนใด ในประการทีอ่าจท าใหก้ระทบกระเทอืนต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน  

ขอ้ ๑๙ ไม่คบหาสมาคมกบัคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผูมี้อิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ หรือ

ผูม้ีช่ือเสียงในทางเส่ือมเสีย อนัอาจกระทบกระเทอืนต่อความเชื่อถอืศรทัธาของประชาชน ในการปฏบิตัหิน้าที ่ 

ขอ้ ๒๐ ไม่กระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ จนเป็นเหตุท าให ้

ผูถู้กกระท าไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายหรอืกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ โดยผูถู้กกระท าอยูใ่นภาวะ จ าตอ้ง

ยอมรบัในการกระท านัน้ ไมน่ าความสมัพนัธท์างเพศทีต่นมต่ีอบุคคลใดมาเป็นเหตุหรอืมอีทิธพิลครอบง าใหใ้ช้

ดุลพนิิจ ในการปฏบิตัหิน้าทีอ่นัเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่บุคคลใด 

จริยธรรมทัว่ไป  

ขอ้ ๒๑ ปฏิบติัหน้าท่ีราชการอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ และยึดมัน่ในความถกูต้องชอบธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ และปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยค านึงถึง 

ผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม  

ขอ้ ๒๒ อทิุศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบงัเวลาราชการไปประกอบธรุกิจ เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั

หรือผูอ่ื้น  



ขอ้ ๒๓ ปฏิบติัต่อประชาชนด้วยความเตม็ใจ ให้บริการด้วยความรวดเรว็ เสมอภาค ถกูต้อง 

โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 

ขอ้ ๒๔ ดแูลรกัษาและใช้ทรพัยสิ์นของทางราชการอย่างประหยดั คุ้มค่า โดยระมดัระวงัมิให้ 

เสียหายหรือส้ินเปลืองโดยไม่จ าเป็น  

ขอ้ ๒๕ รกัษาความลบัของทางราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของราชการ  

ขอ้ ๒๖ ปฏิบติั ก ากบัดแูลหรือบงัคบับญัชาเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล การงบประมาณ และการ

ด าเนินการอ่ืน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคณุธรรม รวมทัง้ส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกิด

ความสามคัคีในการปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๓) พ.ร.บ.มาตรฐานจริยธรรม ๒๕๖๒ (ส านักงาน ก.พ.) 

 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม  

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจรยิธรรม คอื หลกัเกณฑก์ารประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมคีุณธรรมของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

ซึง่จะตอ้งประกอบดว้ย  

(๑) ยดึมัน่ในสถาบนัหลกัของประเทศ อนัไดแ้ก่ ชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ และ การปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ (คณุธรรม)  

(๒) ซ่ือสตัยส์จุริต มจีติส านึกทีด่ ีและรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี (จริยธรรม “ความด”ี)  

(๓) กล้าตดัสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถกูต้องชอบธรรม (จริยธรรม “ความถูกตอ้ง”) 

(๔) คดิถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวั และมจีติสาธารณะ (คณุธรรม)  

(๕) มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน (คณุธรรม)  

(๖) ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติั (จริยธรรม “ใชอ้ านาจรฐัอย่างเป็นธรรม”) 

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอยา่งทีด่แีละรกัษาภาพลกัษณ์ของทางราชการ (คณุธรรม)  

มาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชเ้ป็นหลกัส าคญัในการจดัท าประมวลจรยิธรรมของหน่วยงาน

ของรฐัทีจ่ะก าหนดเป็นหลกัเกณฑใ์นการปฏบิตัตินของเจา้หน้าทีข่องรฐัเกี่ยวกบัสภาพคณุงาม ความดีท่ี

เจ้าหน้าท่ีของรฐัต้องยึดถือส าหรบัการปฏิบติังาน การตดัสินความถกูผิด การปฏิบติัท่ีควรกระท า หรือไม่

ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชัว่  

มาตรา ๖ ใหอ้งคก์รกลางบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของรฐัมหีน้าทีจ่ดัท าประมวล จรยิธรรมส าหรบั

เจา้หน้าทีข่องรฐัทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ ในกรณีทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่ไม่มอีงคก์รกลางบรหิารงานบุคคลที่

รบัผดิชอบ ใหอ้งคก์รต่อไปนี้ เป็นผูจ้ดัท าประมวลจรยิธรรม  

(๑) คณะรฐัมนตร ีส าหรบัขา้ราชการการเมอืง  

(๒) สภากลาโหม ส าหรบัขา้ราชการทหารและขา้ราชการพลเรอืนกลาโหม  

(๓) ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ ส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานรฐัวสิาหกจิ  



(๔) คณะกรรมการพฒันาและส่งเสรมิองคก์ารมหาชน ส าหรบัผูบ้รหิาร เจา้หน้าที ่ และ ผูป้ฏบิตังิานของ

องคก์ารมหาชน ในกรณทีีม่ปัีญหาว่าองคก์รใดเป็นผูจ้ดัท าประมวลจรยิธรรมส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัประเภทใด ให ้

ก.ม.จ. เป็นผูม้อี านาจวนิิจฉัย  

ทัง้นี้ หน่วยงานของรฐัอาจจดัท าขอ้ก าหนดจรยิธรรมเพื่อใชบ้งัคบักบัเจา้หน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานนัน้ 

เพิม่เตมิจากประมวลจรยิธรรมใหเ้หมาะสมแก่ภารกจิทีม่ลีกัษณะเฉพาะของหน่วยงานของรฐันัน้ดว้ยกไ็ด้ การ

จดัท าประมวลจรยิธรรมและขอ้ก าหนดจรยิธรรมของหน่วยงานของรฐัตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี ่ ก.ม.จ.ก าหนด

ตามมาตรา ๑๔ ดว้ย  

มาตรา ๗ เพื่อใหก้ารจดัท าประมวลจรยิธรรมในภาครฐัมมีาตรฐานทางจรยิธรรมใน ระดบัเดยีวกนั ในการ

จดัท าประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบคุคลของศาลหรือองคก์รอยัการ องคก์รกลาง

บริหารงานบคุคลของหน่วยงานธรุการของรฐัสภาและองคก์รอิสระ ให้น ามาตรฐานทางจริยธรรมตาม

มาตรา ๕ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจดัท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรฐัทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ

ดว้ย 

๔) มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรฐัตามมติสหประชาชาติ (๑๒ ธ.ค.๓๙) 

 ๔.๑ เป็นผูด้ ารงต าแหน่งอนัน่าเชื่อถอืซึง่บ่งบอกถงึหน้าทีใ่นการปฏบิตัเิพื่อประโยชน์สาธารณชน ดงันัน้ 

ความซ่ือตรง (Integrity) อนัเป็นท่ีสดุของเจ้าหน้าท่ีของรฐั ไดแ้ก่ ความซ่ือตรงต่อผลประโยชน์

สาธารณชนของชาติ ดงัทีแ่สดงออกผ่านทางสถาบนัประชาธปิไตยต่างๆ ของรฐั (ความดี – “ซ่ือตรง”) 

๔.๒  พงึประกนัว่า ตนจะปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความ

ซ่ือสตัยส์จุริต ตามกฎหมายหรือนโยบายการบริหาร และพึงกระท าเป็นนิจเพ่ือประกนัว่า ทรพัยากร

สาธารณะซ่ึงตนมีหน้าท่ีรบัผิดชอบจะได้รบัการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ท่ีสดุ (ความถกูต้อง – บทบาทหน้าท่ี) 

๔.๓ พึงเอาใจใส่ มีความเป็นธรรม และปราศจากความล าเอียงในการปฏิบติังานตามหน้าท่ี 

โดยเฉพาะในความสมัพนัธก์บัสาธารณชน ไม่พึงให้การปฏิบติัเป็นพิเศษต่อกลุ่มหรือบคุคลใดโดยไม่สมควร 

รวมทัง้ไม่พึงใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีมีของตนในทางมิชอบโดยเดด็ขาด (ความเป็นธรรม – “ใช้อ านาจอย่างเป็น

ธรรม”) 

สรปุมาตรฐานจริยธรรมตามมติสหประชาชาติ 

ความดี : ความซ่ือตรง (Integrity) ต่อผลประโยชน์สาธารณชนของชาติ (ซ่ือตรงต่อหน้าท่ี/บคุคล

อ่ืน) 

ความถกูต้อง :  ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายหรือนโยบายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล – ซ่ือสตัยส์จุริต ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย การสัง่การ (ใช้อ านาจรฐั

ตามกฎระบียบ) 



ความเป็นธรรม : มีความเป็นธรรม ปราศจากความล าเอียง (ใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม) 

๕) มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรฐั (ร่างรฐัธรรมนูญ ๒๕๕๘) 

เจ้าหน้าท่ีของรฐัต้องปฏิบติัตน (Do) ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ต้องแยกเร่ืองส่วนตวัออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ

ประชาชนเหนือประโยชน์ส่วนตนและของพรรคการเมอืงหรอืกลุ่มบุคคลทีต่นสงักดั 

 (๒) ต้องรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ทัง้

ทางการเมอืง การบรหิารราชการแผ่นดนิ และในการตรวจสอบทุกระดบั และน าความเหน็ของประชาชนมา

ประกอบการตดัสนิใจ 

 (๓) ต้องแสดงความคิดเหน็ อภิปราย หรือให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถกูต้อง 

และไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริง 

  (๔) ต้องแสดงความรบัผิดชอบเม่ือตนหรือผู้อยู่ในความรบัผิดชอบของตนกระท าผิด หรือ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน 

 (๕) เม่ือพบว่ามีการกระท าซ่ึงมีลกัษณะฝ่าฝืนรฐัธรรมนูญ กฎหมาย หรือประมวลจริยธรรม ต้อง

คดัค้านการกระท าดงักล่าวและแจง้ใหห้น่วยงานซึง่มหีน้าทีต่รวจสอบการใชอ้ านาจรฐัทราบเพื่อด าเนินการ ตาม

อ านาจหน้าทีต่่อไป 

 เจ้าหน้าท่ีของรฐัต้องไม่กระท าการ (Don’t) ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือกลุ่มบคุคลท่ี

ตนสงักดั หรือกระท าการอ่ืนอนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ ไมว่่าการนัน้จะตอ้งหา้มตามรฐัธรรมนูญหรอื

กฎหมายหรอืไม่ 

 (๒)  ไม่ละเมิดหลกัส าคญัทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี 

 (๓) ไม่ใช้วาจาไม่สภุาพ หรือกระท าการท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชงักนัระหว่างคนในชาติหรือ

ศาสนา หรอืการใชค้วามรนุแรงระหว่างกนั 

 (๔) ไม่ยอมให้บคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดครอบง าหรือช้ีน าโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือขดัต่อ

ประมวลจริยธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีหรือด าเนินกิจกรรม 

 (๕) ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว 

 (๖) ไม่เล่ียงหรือช้ีน าให้บคุคลอ่ืนเล่ียงการปฏิบติัตามรฐัธรรมนูญและกฎหมาย รวมทัง้แสดง

ความเหน็ท านองดงักล่าวต่อสาธารณะ 

๖) ประเดน็การอภิปราย (๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒) 



(๑.๕) ประสบการณ์ของท่านในการส่งเสริมจริยธรรมในส่วนราชการ – “ให้ความรู้ท่ีถกูต้อง สร้าง

จิตส านึก” 

สภาพปัญหา : “ไม่เหน็คณุค่า  จ าไม่ได้  ไม่มีแบบอย่าง  ไม่เน้นความร้ายแรงแห่งการกระท า” 

(๑) ขาดความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองคณุธรรม จริยธรรม จึงไม่เหน็คณุค่าและร่วมกนัผลกัดนัให้

เกิดขึ้น แม้ว่าจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีท าให้หน่วยงานของตนไม่ได้รบัความเช่ือถือ ศรทัธา และไว้วางใจ จาก

ประชาชนกต็าม 

(๒) มาตรฐานจริยธรรมท่ีก าหนดมีรายละเอียดมาก ไม่รู้ท่ีมาและความส าคญั จึงไม่สนใจ “จ า

ไม่ได้” ไม่ท า 

(๓) ไม่มีใครเป็น “แบบอย่าง” ด้านจริยธรรม แม้แต่ผูบ้ริหารทุกระดบั (การสอนทีด่ทีีสุ่ด คอื ท าใหด้,ู 

ท าดใีหเ้ดก็ด ู เป็นครใูหเ้ดก็เหน็ ) และต้องมีมาตรการควบคมุความประพฤติ ทัง้จริยธรรม วินัย กฎหมาย 

อย่างเคร่งครดั 

(๔) ความสบัสนระหว่าง ความประพฤติ จริยธรรม วินัย อาญา เพราะไม่มีการก าหนดความ

ร้ายแรงแห่งการกระท า เน่ืองจากให้ความรู้แบบแยกส่วน จึงไม่มี “ความละอายชัว่ กลวับาป” 

(๑.๖) บทบาทของท่านในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ – Coaching 

Mentoring 

- ท าตาม “แนวทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ส าหรบัส่วนราชการ” ท่ี

ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (๑๙ ม.ค.๖๐) เช่น การจดัประชุมทุก ๒ เดือน การส ารวจสภาพและจดัท า

แผนพฒันา การขบัเคล่ือนแผนส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม อยา่งไรกด็ ีอาจตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้ง

กบัรฐัธรรมนูญ ๒๕๖๐ 

- ต้องท าความเข้าใจกบัหวัหน้าส่วนราชการว่า การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม กวดขนัวินัย และ

การป้องกนัการทุจริตในองคก์รเป็นความรบัผิดชอบของหวัหน้าส่วนราชการ กรรมการจริยธรรมเป็น

เพียงผูใ้ห้ค าแนะน าและก ากบัการปฏิบติัให้เป็นไปตามยทุธศาสตรแ์ละแผนงานท่ีหน่วยจดัท า 

- กระตุ้นให้มีการสร้างองคก์รคณุธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรม

แห่งชาติ (ปัญหาทีย่ากแก ้ความดทีีอ่ยากท า ขอ้ตกลง/ปฏญิญาคุณธรรม ดว้ย PDCA) 

- ปฏิทินการส่งเสริมจริยธรรมประจ าเดือน (ตามค่านิยมร่วมเดือนละเร่ือง) 

- เรียนรู้เก่ียวกบัจริยธรรมจากพ้ืนฐานขององคก์ร และการประเมินจริยธรรมตนเอง 

(พทุธศาสนิกชน) 

(๒.๒) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ของการส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการ – เป็นความรบัผิดชอบของ

ผูน้ า 

หลกัพื้นฐานการสร้างพฤติกรรมของมนุษย ์: ความเช่ือ จดจ า ทดลองท า ปฏิบติัจน“นิสยั” 

 ๑) เหน็พ้องต้องกนัว่า “เป็นความดี ความถกูต้อง ความเป็นธรรม” (มาตรฐานจรยิธรรมออสเตรเลยี) 



 ๒) เช่ือ  ทดลองท า  เหน็“ผลดี มีประโยชน์” – พฒันาแนวทางการปฏิบติัด้วยตนเอง (Do & Don’t) 

๓) การสร้างสภาพแวดล้อมทางจริยธรรม : ผูน้ าเป็นแบบอย่าง  แนะน าสัง่สอน  บงัคบัใช้กฎ 

ระเบียบ 

(๒.๖) ข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วน

ราชการ 

 - หวัหน้าส่วนราชการต้องมีคณุสมบติั “สตับรุษุ”   เข้าใจและแสดงบทบาทการเป็น “แบบอย่าง” 

ด้านจริยธรรม  บริหารงานตาม ITA. (คะแนนเกนิ ๘๕%)  และความสามารถในการเป็นวิทยากรคณุธรรม

ได้ 

- กรรมการจริยธรรม โดยเฉพาะประธานควรเป็นบคุคลภายนอกจริงๆ ไม่ใช่อดีตผู้บงัคบับญัชา 

ถ้าเป็นไปได้ควรมีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารและพฒันาบคุลากร (อาจสลบัหน่วยงานระดบั

กระทรวง) 

 - ควรคดัเลือกบคุคลท่ีดีเด่นและเป็นแบบอย่าง มาท างานหน่วยงานคุ้มครองจริยธรรม โดย

หมนุเวียนให้มาท างานน้ี และก าหนดเป็นเส้นทางสู่ผูบ้ริหารระดบัสงู เพ่ือสร้างแรงจงูใจ 

- ปรบัแนวทางการส่งเสริมจริยธรรม : แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพฒันาสู่ “องคก์ร

คณุธรรม” ด้วยกระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” (รว่มกนัแสวงหา “คุณธรรมเป้าหมาย” ทีจ่ะด ารงความ

เชื่อถอื ศรทัธา ไวว้างใจจากประชาชน และรว่มกนัสรา้ง “ปฏญิญาคุณธรรม”) 

พลอากาศเอก วรีวทิ  คงศกัดิ ์

๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๒   


