
 
สรุปรายละเอียดการฝกอบรมแนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 
คุณธรรม (Virtue) คือความดีงามในจิตใจซึ่งเคยชิน ประพฤติดี เปนคุณสมบัติที่อยูในใจคนคณุธรรม 
จรรยา (Etiquette) คือมาตรฐานความประพฤติที่ชอบที่ควรมีในการประกอบวิชาชีพจรรยา 
จริยธรรม (Ethics) คอืความประพฤติที่ชอบ ที่ควร ในสังคมจริยธรรม 
วินัย (Discipline) คือแบบแผนที่ตองยึดถือปฏิบัติในการประกอบกิจกรรม แตละอยางเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน 
                        ในหนาที่วินัย 
 
สภาพปญหาการรักษาคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ  
๑. การใชอำนาจหนาที่ตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐในทางท่ีผิด หลีกเลี่ยงการบังคับใชกฎหมายและ 
    แสวงหาประโยชนใหตนเองและพวกพอง  
๒. ความบกพรองดานคุณธรรมจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ  
๓. วัฒนธรรม ทัศนคติ และคานิยม ที่หลอหลอมใหเกิดกระบวนทัศน ไมถูกตอง  
๔. เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มลีักษณะอุปถัมภ หรือการผูกขาด หรือการแทรกแซง  
๕. การกำกับดูแลและการดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลของสวนราชการ 
 
การประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 สาระสำคัญของรางมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 7 ประการ 
1.1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
1.2 ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบตอหนาที่ 
1.3 กลาตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม 
1.4 คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ 
1.5 มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
1.6 ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ 
1.7 ดำรงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ 

 
           มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหใชเปนหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหนวยงาน
ของรัฐ ที่จะกำหนดเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติตนของเจาหนาที ่ของรัฐ เกี ่ยวกับสภาพคุณงามความดี 
ที่เจาหนาที่ของรัฐ ตองยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไมควร
กระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเวนความชั่ว 
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     2. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ดังนี้ 

2.1  ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม 
2.2  มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ 
2.3  แยกเรื่องสวนตัวออกจากตำแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวมเหนือกวาประโยชนสวนตน 
2.4  ละเวนจากการแสวงประโยชนที่มชิอบโดยอาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการขัดแยงระหวาง   

 ประโยชนสวนตนและสวนรวม 
2.5  เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
2.6  ปฏิบัติหนาที่ดวยความเท่ียงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการที่ดี และไมเลือกปฏิบัติ 

  โดยไมเปนธรรม 
2.7  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
2.8  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2.9  ยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2.10 เปนแบบอยางที่ดีรักษาชื่อเสียงภาพลักษณของทางราชการ 

 

 แนวทางการปฏิบัติตนของขาราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
พฤติกรรมที่ควรกระทำ พฤติกรรมที่ไมควรกระทำ 

1. จงรักภักดีตอประเทศชาติ มีความภูมใิจในความเปนไทย   
    รักษาผลประโยชนของชาติ และรักษาความลับเก่ียวกับ    
    ความมั่นคงของชาติ  
2. มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  
3. นำหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเคารพนับถือมาประกอบ  
    การปฏิบัติหนาที่ราชการ  
4. สงเสริม สนับสนุนใหมีการปฏิบัติศาสนกิจสืบทอดและ  
    ทำนุบำรุงศาสนาใหมีความเจริญยั่งยืน  
5. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไวซึ่งสถาบัน  
    พระมหากษัตริย 
6. สนับสนุนและมีสวนรวมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
    ในโอกาสตาง ๆ  
7. แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและสนับสนุนการปกครอง  
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปน 
    ประมุข  
8. ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส   
    ตรวจสอบได  
9. รับประโยชนจากการปฏิบัติราชการเฉพาะ ที่ทางราชการ 
   จัดใหตามกฎหมายและระเบียบ  
 

1. ไมแสดงออกในลักษณะที่สอไปในทางดูแคลน หรือดอยคา 
    ความเปนไทย อันอาจกอใหเกิด ความเสื่อมเสียตอ     
    ภาพลักษณของประเทศชาติ  
2. ไมควรกระทำการอันอาจมีลักษณะเปนการ   
    กระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติ  
3. ไมแสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู ดูแคลนหรือ 
     ดอยคาศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  
4. ไมขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการปฏิบัติ ศาสนกิจ    
    ทั้งปวง  
5. ไมแสดงออกดวยกิริยาอาการหรือวาจา ในลักษณะที่ไมให  
    เกียรติหรือไมจงรักภักดีตอ สถาบันพระมหากษัตริย  
6. ไมแสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเปนการแสวงหา ประโยชน  
    โดยมิชอบ  
7. ไมกระทำการอันสอไปในทางที่อาจตีความไดวาเปนการ 
    ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน สวนรวม  
8. ไมหาทางปฏิเสธ บายเบี่ยง เก่ียงงอน ในการปฏิบัติหนาที่ 
    และการอำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาขอรับ   
    บริการ  
9. ไมปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปดความรับผิดชอบ ของตน 
    ไปใหผูอื่นเมื่อเกิดความบกพรองหรือผิดพลาดใน การ 
    ปฏิบัติงานขึ้น  
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พฤติกรรมที่ควรกระทำ พฤติกรรมที่ไมควรกระทำ 
10. มีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักในหนาที่ของผูจัดทำบริการ 
      สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนและ  
      ประเทศชาติ  
11. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบโดยคำนึงถึง      
      ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน    
      ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพ ของบุคคล  
12. รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหนาที่ราชการ ของตน    
      พรอมที่จะรับการตรวจสอบและรับผิดในผล ของการ 
      ปฏิบัติงานเม่ือเกิดความบกพรองผิดพลาดข้ึน  
13. ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตองชอบธรรม ตาม 
      กฎหมายและตามทำนองคลองธรรม  
14. ปฏิบัติตามคำสั่งผูบังคับบัญชาที่ชอบดวย กฎหมาย 
      และกลาคัดคานหรือโตแยงคำสั่งที่ไมถูกตอง หรือ 
      ไมชอบดวยกฎหมาย  
15. กลาแจงเหตุหรือรองเรียนในกรณทีี่พบเห็นการ กระทำ 
      ผิดหรือการกระทำที่อาจกอใหเกิดความ เสียหายแก 
      ทางราชการ  
16. ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหนาที่ตามหลักวิชา และ 
      จรรยาวิชาชีพดวยความกลาหาญ  
17. เปดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริต  
      ประพฤติมิชอบตอผูยังคับบัญชาหรือผูมีหนาที่   
      รับผิดชอบโดยไมปลอยปละละเลย  
18. ใหความชวยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดหรือไดรับ 
      การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมโดยไมชักชา  
19. ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยยึดถือประโยชนสวนรวม  
      เหนือกวา ประโยชนสวนบุคคล  
20. มีความมุงมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติ 
      หนาที่ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
21. สามารถแยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน  
22. มีจิตอาสา โดยอุทิศตนกระทำการอันเปนประโยชน  
      ตอสวนรวม  

10. ไมหาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือ หนวยงาน 
      ที่มีหนาที่ตรวจสอบ  
11. ไมอาศัยชองวางทางกฎหมายเพ่ือเอ้ือตอการกระทำ  
      ผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
12. ไมปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำขูหรืออิทธิพลใด ๆ 
      ในการชักจูงใหกระทำความผิดหรือกระทำในสิ่งที่ 
      ไมถูกตองชอบธรรม  
13. ไมปฏิบัติหนาที่โดยหวังเพียงผลงานหรือเพียงเพ่ือให   
      งานเสร็จ โดยไมคำนึงถึงผลกระทบหรือความสียหาย 
      ที่อาจเกิดขึ้น  
14. ไมปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแกไขปญหา  
      ความเดือดรอนหรือบรรเทาทุกขใหแกประชาชน  
15. ไมปดบังหรือปฏิเสธการใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง  
      แกประชาชนและผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ  
16. ไมเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกตาง ในเรื่อง 
      เชื้อชาติศาสนา เพศ อายุ สภาพรางกาย หรือ สถานะ 
      ทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทางการเมือง  
17. ไมอาศัยตำแหนงหนาที่ในการอำนวยประโยชนหรือ  
      เลือกปฏิบัติตอนักการเมืองหรือพรรคการเมือง  
18. ไมฟุมเฟอย หรือไมดำรงตน เกินฐานานุรูปแหงตน  
19. ไมประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเปนเหตุให 
      เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณของตนเอง   
      และราชการ  
20. ไมแสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรม อันมีลักษณะ 
      เปนการคุกคามทางเพศ 
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พฤติกรรมที่ควรกระทำ พฤติกรรมที่ไมควรกระทำ 
23. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ  
      เพ่ือใหงาน สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
      อยางแทจริง 
24. ใชทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการ 
      อยางประหยัด และคุมคา รวมทั้งปฏิบัติงานใหทัน 
      ตอเวลาและสถานการณ 
25. ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชน  
      ดวยความรวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคติ และ 
      ไมเลือกปฏิบัติ 
26. มุงพัฒนาและรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีโดยพัฒนา 
      ตนเองอยางตอเนื่อง เลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
      อยางเหมาะสม และเชื่อม่ันในระบบการทำงานเปนทีม 
27. รับฟงความคิดเห็น พรอมที่จะตอบชี้แจง และอธิบาย 
      เหตุผลใหแกประชาชน ผูรวมงานและผูมีสวนเก่ียวของ 
28. ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และ 
      เที่ยงธรรม  
29. ปฏิบัติหนาที่โดยละเวนจากการใชอคติ ไดแก ความรัก   
       ความโกรธ ความกลัว ความหลง มาประกอบ  
       การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  
30. วางตัวเปนกลางทางการเมือง  
31. ดำรงตนเปนขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่ดี  
      โดยนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      พระบรมราโชวาท หลักคำสอนทางศาสนา และจรรยา 
      วิชาชีพมาใชในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหนาที่  
32. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีดวยการปฏิบัตหินาที่ของ 
      ปวงชนชาวไทย เคารพตอกฎหมาย มีวินัย และ 
      รักษาไวซึ่ง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี 
      อันดีงาม  
33. ดำเนินชีวิตอยางเรียบงาย ประหยัด  
34. เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและ 
      ประเทศชาติตามความเหมาะสม 
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