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 ทบาทของคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน ตามหมวด ๓ ข้อ ๑๕  เป็นบทบาทอํานาจหน้าที่ที่กําหนดตามกฎหมาย  แต่การท่ีจะบรรลุผล
ดังกล่าวได้ต้องอาศัยการผลักดันให้การดําเนินการบังเกิดผลในทางปฏิบัติจริงได้ และเป็นที่ยอมรับใน
ผลสําเร็จดังกล่าวน้ัน  อย่างไรก็ดีเจตนารมณ์ขององค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนในการกําหนดค่านิยมหลัก  
และมาตรฐานจริยธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรน้ัน  ก็เพ่ือให้เป็นเครื่องมือเชิงบวกในการสร้างวัฒนธรรม
การทํางานโดยยึดหลักจริยธรรมตามความคาดหวังของสาธารณชน เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการ
ให้บริการสาธารณะ และประการสําคัญเป็นเคร่ืองมือในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในราชการ 
ที่องค์กรสากลทั่วโลกให้การยอมรับ 
 เจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรมในระดับสากลเป็นการใช้ค่านิยมทางบวก เป็นหลักการ
ภายใต้การให้บริการภาครัฐ เพ่ือให้แน่ใจว่าข้าราชการจะกระทําหน้าที่อย่างเที่ยงตรง และพร้อมรับผิดชอบ
ภายใต้มาตรฐานพฤติกรรมจริยธรรมเดียวกัน  ดังน้ัน คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมฉบับน้ี จึงบรรจุเน้ือหาสาระและข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเชิงบวก เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการและป้องกันการกระทําที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  สําหรับคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําส่วนราชการจะได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการให้คําปรึกษาแนะนํากับองค์กร กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม และข้าราชการ 

 ข้อเสนอแนะขององค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development: OECD) 

 องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic  
Co-operation and Development : OECD) เป็นองค์กรที่เป็นกระบอกเสียงสําคัญในการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในภาครัฐ  โดยสนับสนุนให้ภาครัฐวางแผนและดําเนินนโยบายการกําหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมจริยธรรมสมัยใหม่ตามโครงสร้างทางจริยธรรมพ้ืนฐาน (The Ethics 
Infrastructure) ใน ๓ มิติ ได้แก่ 
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 ๑.  การวางรากฐานและการสื่อสารค่านิยมหลักและมาตรฐานจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ 
เพื่อจัดทําแนวทางท่ีชัดเจนและคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม  การกําหนดค่านิยมหลักและมาตรฐานจริยธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นขั้นตอนแรกท่ี
สําคัญในการกําหนดความคาดหวังทางจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ โดยประเทศในกลุ่ม OECD ต่างมี
มาตรฐานจริยธรรมท่ีละเอียดชัดเจนสําหรับข้าราชการในสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่การประพฤติมิชอบ  
โดยประกอบด้วย 

• มาตรฐานจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้ข้อมูลทางราชการและข้อมูลที่เป็นสาธารณะ 
• การรับของขวัญของกํานัลหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ 
• มาตรฐานการทํางานในกรณีที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานในภาคเอกชน 

 นอกจากน้ี ประเทศในกลุ่ม OECD ยังมีการใช้แนวทางเพ่ิมเติมสําหรับกลุ่มงานหรือสายอาชีพ
ที่มีความเสี่ยงเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์สูง เช่น เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายและทางด้านภาษี เป็นต้น 
 ประเทศในกลุ่ม OECD จะนํามาตรฐานทางจริยธรรมมาปรับปรุงและทบทวนอยู่เสมอ ร่วมกับ
สหภาพแรงงานและองค์กรหรือสมาคมที่เช่ียวชาญ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และในบางประเทศมีการ
ทําประชาพิจารณ์เพ่ือยกระดับความมีส่วนร่วมของประชาชนและข้าราชการ ทั้งน้ี เพ่ือให้การนําไปปฏิบัติ
จริงเป็นที่ยอมรับและประสบผลสําเร็จมากขึ้น 
 ประเทศในกลุ่ม OECD ใช้การฝึกอบรมในการสื่อสารค่านิยมหลักและมาตรฐานจริยธรรม 
แก่ข้าราชการ โดยเน้นความสําคัญและช้ีให้เห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรม และฝึกอบรม
ทักษะการรับมือกับสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่อการประพฤติมิชอบ ทั้งการฝึกอบรมพิเศษ การฝึกอบรม 
หน้างาน และการใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูลค่านิยมหลักและมาตรฐานจริยธรรมและฝึกอบรม 
ผ่านทาง Internet และการใช้ Interactive CD-ROMs  นอกจากน้ี ข้าราชการสามารถขอคําแนะนําจากหน่วยงาน/ 
คณะกรรมการพิเศษที่ต้ังขึ้นเพ่ือการให้คําแนะนําที่เป็นกลางมากที่สุด และหลายประเทศได้มุ่งความสําคัญ
ไปที่การคัดเลือกข้าราชการเข้าใหม่ โดยการเสริมสร้างค่านิยมและจริยธรรมต้ังแต่แรกเข้า และบางประเทศ
มีการรวมเอามาตรฐานจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาว่าจ้างอีกด้วย 
 ๒. การส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมโดยการป้องกันสถานการณ์ที่จะนําไปสู่ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการให้รางวัลแก่พฤติกรรมจริยธรรม โดยสนับสนุนความเจริญก้าวหน้า 
ในหน้าที่การงาน  การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมด้วยการป้องกันสถานการณ์ที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ต้องปรากฏในสภาพแวดล้อมของการทํางานทุกวัน โดยการส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสในการทํางานจากการกําหนดมาตรฐานการทํางาน การให้เหตุผลในการตัดสินใจ และการระบุ
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เหตุการณ์ที่จะนํามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี การส่งเสริมจริยธรรมควรให้ความสําคัญ
กับการคัดเลือกข้าราชการและการเลื่อนตําแหน่งโดยเฉพาะตําแหน่งในระดับสูง 
 ๓. ติดตามและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางและคําแนะนําตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
และดําเนินการตรวจสอบและลงโทษพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง  การติดตามและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานจริยธรรมสามารถทําได้โดยใช้การ
ตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้  และการตรวจสอบจากภายนอกที่เป็นกลาง และมีอํานาจ
การตัดสินใจอิสระ นอกจากน้ี การรายงานการประพฤติมิชอบต้องมีกฎหมายการคุ้มครองรองรับด้วย  
เพ่ือเป็นการสนับสนุนและป้องกันการประพฤติมิชอบอีกทางหน่ึง  การกําหนดบทลงโทษแก่ผู้ประพฤติมิชอบเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานและผู้ตรวจสอบ
จากภายนอกท่ีต้องร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกําหนดกรอบและกระบวนการที่เหมาะสม 
ทันเวลา และยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 นิยามศัพท์ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   หมายถึง  มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของ
ข้าราชการตามค่านิยมหลัก ๙  ประการของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนที่บัญญัติตามมาตรา ๒๗๙  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐   
และจรรยาข้าราชการท่ีบัญญัติในมาตรา ๗๘ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 

 แนวคิดที่เป็นสากลเกี่ยวกับคณะกรรมการจริยธรรม (Integrity Committee)  
 คณะกรรมการจริยธรรมคือใคร 

 

• ผู้ปกป้อง ส่งเสริม ผลประโยชน์สาธารณะและข้าราชการท่ีปฏิบัติภารกิจอย่างมีจริยธรรม 

• ผู้จัดการกับข้อสงสัย ให้คําแนะนําต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
  ข้าราชการ 

• ผู้ให้การบริการที่เป็นไปอย่างอิสระ และเช่ือมั่นในความเที่ยงธรรมได้ 

• ผู้ให้คําแนะนําต่อผู้บริหารและบุคคลอ่ืนที่กําหนดไว้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรม 

       บทบาทเชิงรุก 
• ทํางานอย่างอิสระ และเป็นกลางเก่ียวกับการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ  

  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
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• ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการละเมิดหรือฝ่าฝืนจริยธรรม หรือตรวจสอบการร้องเรียนของ 
  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม ของข้าราชการและส่วนราชการ  
  ตามประมวลจริยธรรมฯ โดยฝ่ายเลขานุการ 

• ให้คําแนะนําการเสริมสร้างระบบบริหาร บริหารงานบุคคล การพัฒนาจริยธรรมสําหรับ 
  ข้าราชการของส่วนราชการ 

• ส่งเสริม สนับสนุนความเข้าใจสาธารณชนต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการโดย 
  การอภิปรายเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์และวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรม 

• เสริมสร้างการทํางานร่วมกันของคณะกรรมการจริยธรรม โดยจัดทําเป็นเครือข่าย  
  (Public Sector Ethic Network) เพ่ือเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของ 
  ทุกส่วนราชการ ในการจัดการกับประเด็นปัญหาด้านจริยธรรม และพัฒนากลยุทธ์ 
  การเสริมสร้างจริยธรรมในภาครัฐ 
 บทบาทเชิงรับ  

• ให้คําแนะนํา และให้คําปรึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของข้าราชการและองค์กรภาครัฐ  
  ในการปรับปรุงการบริหารการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักจริยธรรม 

 คําแนะนํา ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรม 
  ประโยชน์ของการให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมที่มีต่อ
ข้าราชการและส่วนราชการ 

• นําไปสู่การทบทวนการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และหากจําเป็นจะนําไปสู่ 
  การสอบถาม ตรวจสอบเน้ือหาข้อมูล การตัดสินใจในการกระทําหน้าที่หรือพฤติกรรม 
  ในการปฏิบัติหน้าที่น้ัน ๆ  
• กระทําการตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน 
• เพ่ือให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ 
• เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการการทํางานขององค์กรที่ขาดประสิทธิภาพและ 
  เสี่ยงต่อการละเมิดประมวลจริยธรรม 
• เพ่ือยกเลิกนโยบายหรือกระบวนการทํางานขององค์กรที่ไม่เป็นธรรม 
• เพ่ือแสวงหาข้อยุติของการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
• ปกป้อง ชดเชยความเสียหายของผู้ร้องเรียน และนําไปสู่การขอโทษต่อผู้ร้องเรียน 

 
 
 
 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 

 

 

 

ภาพ ๑.๑   สาเหตุ ๔ ประเภทที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจริยธรรมของข้าราชการ 
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คุณธรรมและจริยธรรม พฤติกรรมของ 
บุคคลตามค่านิยมหลัก ๙ ประการชอง 

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและ
รับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ผลผลิตดา้นสภาวะ 

●ประสิทธิผลในงาน 

●ความมั่นคงย่ังยืน   
ของหน่วยงาน/สังคม 

ผลผลิตดา้นจติ 

● จิตเป็นสุข 

    Psychological    
    well being 
● การปรับปรุง 
    สจัจการแหง่ตน 

(Self- Actualization) 

สมรรถนะจิตใจตามสถานการณ์ 
 

● ทัศนคติท่ีดีต่อการมพีฤติกรรมจริยธรรมในการ 
     ทํางานและในการดํารงชีวิต 

● จิตพอเพียง ดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญา    
    เศรษฐกจิพอเพียง 

ปฏสิมัพันธใ์นตน

ลักษณะสถานการณ์ 
■ ลักษณะท่ีเอื้อตอ่พฤติกรรมตามจริยธรรมของข้าราชการ 
๑. ความรับผิดชอบและการสนับสนุนของผู้บงัคับบญัชา 
    - การเป็นตัวแบบท่ีดีด้านคุณธรรม/จริยธรรม 
    - การกําหนดนโยบาย มาตรการด้านจริยธรรม 
      ข้าราชการอย่างชัดเจน 
    - การใหข้้าราชการทํางานตรงกับอุปนิสัย 
    - การปกครองแบบรัก-สนับสนุนบรรยากาศ 
      ประชาธิปไตย 
   - การพัฒนาบุคคลกลุ่มทํางานระยะเวลานาน 
     และกลุม่รายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวติ 
   - การสร้างสมดลุชีวิตในการทํางาน 
๒. กลไก ระบบและการตรวจสอบ 
    - กฎ ระเบียบรองรับท่ีชัดเจน 
    - ระบบการใหร้างวัลและลงโทษตามพฤติกรรม 
      จริยธรรมข้าราชการ 
    - ระบบประเมนิผลปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 
      ด้านคุณธรรม/จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
    - ระบบสรรหาบุคคล การสบืทอดตําแหน่งโดยการ 
     ทดสอบด้านคุณธรรม/จริยธรรม 
   - ระบบการพัฒนาข้าราชการอย่างท่ัวถึงและโดยวิธกีาร 
     ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัความจําเป็นของกลุ่ม 
     เปา้หมาย 
    - หน่วยงานกาํกับดูแลดา้นคุณธรรม/จริยธรรม 
      จรรยาข้าราชการท่ีเป็นอสิระและเป็นโครง 
      สร้างชัดเจนในหน่วยงาน 
                       ฯลฯ 
■ ลักษณะท่ีขัดขวางพฤติกรรมตามจริยธรรมข้าราชการ 
     ● สถานการณ์ทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง 
     ● ค่านิยมทางลบเกี่ยวกับคุณธรรม/จริยธรรม 
     ● ระบบอุปถัมภ์ในสงัคมไทยและราชการ 

สมรรถนะจิตใจ 

● เหตผุลเชิงจริยธรรม 

● ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน 

● แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ 

● ความเช่ืออํานาจในตน 

● จิตสาธารณะ 


