
 
 

สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร แนวทางการปฏบิัตติามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
โดยนางสาวสุญาณี  เจือกโว้น ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖  วรรคสามบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี

มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ
ตนและรักษาคุณงามความดีท่ีข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน และให้ข้าราชการเกิดส านึกลึกซึ้งและเท่ียง
ธรรมในหน้าท่ี  ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเช่ือมั่นของปวงชน  ช่วยให้ข้าราชการมี
การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ซึ่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ๗  ประการ  และ  ก.พ.
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  ได้จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564  ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือน
พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้  

๑)    ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ และรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของการนับถือ ศาสนา ปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

๒)  ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม โปร่งใส  และ
ตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีมีความ
พร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด  มีจิตส านึกท่ีดี โดยค านึงถึงสังคม ส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีความเปน็มนุษย์    

๓)  กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม  กล้าคัดค้านในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือ
รายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจากอคติ  และ
ไม่ยอมกระท าในส่ิงท่ีไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง  

๔)  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ  
สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน  ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตน  



 
 

๕)  มุ่งผลสัมฤทธิ์  ประสิทธิภาพ  และคุณภาพของงาน  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว  ทันต่อ เวลาและ
สถานการณ์  ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐานการท างานท่ีดี  พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เช่ือมั่นในระบบการท างานเป็นทีม  ให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความเต็มใจ  และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง  

๖)  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม ปราศจากอคติ  และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึก หรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเช้ือชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ  สภาพร่างกาย  สถานะ ทาง
เศรษฐกิจสังคม  และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต าแหน่งหน้าท่ี  ซึ่งอาจมีลักษณะ เป็นการ
ให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง  

๗)  ด ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ พึงปฏิบัติตน
ให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ ออ่นน้อมถ่อมตน  ไม่อ้าง หรือใช้อ านาจ
โดยปราศจากเหตุผล ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักค าสอนทางศาสนา
มาปรับใช้  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย ท้ังนี้ ให้พนักงานราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ด้วย    

ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมต่อต้านการทุจริต นั้น ให้น าหลักการ STRONG MODEL 
จิตพอเพียงต้านทุจริต มาสร้างเป็นหลักสูตรต้านทุจริต ฝึกการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  
และการใช้ หลักบูรณาการ  STRONG  MODEL  จิตพอเพียงต้านทุจริตมาปรับเปล่ียนวิธีคิด  เพื่อร่วมกันสร้าง
ค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตให้กับทุกคนในสังคม โดยหลัก  STRONG  MODEL  จิตพอเพียงต้านทุจริต  มีดังนี้  

S= Sufficient  แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม             

T= Transparent บุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส  

R= Realize   ต่ืนรู้ถึงรากเหง้าของปัญหา  และพร้อมท่ีจะต้านการทุจริต               

O=  Onward   มุ่งไปข้างหน้า  ไม่ย่อท้อ           

N=  Knowledge  พัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์         

G= Generosityg     เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์  และมีจิตอาสาต่อส่วนรวม  

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรมเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและแนวทางปฏิบัติตนของ
ข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  สามารถน ามาใช้เป็นหลักคิดและตัดสินใจ ในการ
ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการสาธารณะ โดยยึดหลักจริยธรรม คือ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน
ค านึงถึงข้อท่ี“ควรกระท า” และ “ไม่ควรกระท า” ซึ่งจะเสริมสร้างให้ระบบราชการ มีความโปร่งใสมีภาพลักษณ์ท่ี
ดี และสามารถปฏิบัติงานได้ยุติธรรม  เสมอภาค  ตรงตามความคาดหวังของ ผู้รับบริการ  เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนส่วนรวม    



 
 

สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร แนวทางการปฏบิัตติามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
โดยนายวีรวัฒน์  สารสุวรรณ ต าแหน่งนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 

กลุ่มส ารวจเพื่อท าแผนท่ี ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
  
 ข้าพเจ้าขอรายงานผลและประโยชน์ท่ีได้รับในการอบรมครั้งนี้ ดังนี้ 

   1. ได้ทราบถึงหลักการหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีท่ีข้าราชการต้อง
ยึดถือในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
      1.1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
      1.2 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 
      1.3 หากข้าราชการพลเรือนผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมาย หรือ
ข้อบังคับอื่นใดท่ีก าหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวล จริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนนี้แล้ว จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
      1.4 การจัดท าแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
พลเรือนนี้ ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
      1.5 ให้กรรมการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น ยึดถือปฏิบัติ ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ด้วย 
  2. ได้ทราบถึงข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
     2.1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจ ในชาติและ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ เคารพในความแตกต่าง ของการนับถือศาสนา 
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
                      2.2 ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตส านึกท่ีดี โดยค านึงถึงสังคม ส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และ
เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
                      2.3 กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง กล้า
เปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยปราศจาก
อคติ และไม่ยอมกระท าในส่ิงท่ีไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง  
                      2.4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิต
สาธารณะ สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน ไม่กระท าการอันมีลักษณะ เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าท่ีของตน  



 
 

                       2.5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลา
และสถานการณ์ ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐาน การท างานท่ีดี 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เช่ือมั่นในระบบการท างานเป็นทีม ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง  
                       2.6 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึก 
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทาง
เศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต าแหน่งหน้าท่ี ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้
คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง  
                       2.7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือ
ใช้อ านาจโดยปราศจากเหตุผล ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรม
ราโชวาท หลักค าสอนทางศาสนามาปรับใช้ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร แนวทางการปฏบิัตติามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
โดยนายพิชิต  ธานี ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

กลุ่มส ารวจเพื่อท าแผนท่ี ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 

จัดฝึกอบรมโดย กองการเจ้าหน้าท่ี กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมพัฒนาท่ีดิน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพล
เรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และมาตรฐานทางจริยธรรม มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม 
           2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม และน ามาปรับใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในหน่วยงานในการสร้าง
สังคมคุณธรรม 
ถ้อยค าและความหมาย 
 คุณธรรม (Virtue) หมายถึง ความดีงามในจิตใจซึ่งเคยชิน ประพฤติดี เป็นคุณสมบัติท่ีอยู่ในใจคน 
 จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ความประพฤติท่ีชอบ ท่ีควร ในสังคม 
 จรรยา (Etiquette) หมายถึง มาตรฐานความประพฤติท่ีชอบท่ีควรมีในการประกอบวิชาชีพ 
 วินัย (Discipline) หมายถึง แบบแผนท่ีต้องยึดถือปฏิบัติในการประกอบกิจกรรม แต่ละอย่างเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าท่ี 
บทบาทของข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 ในฐานะผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน 
  1. คนรักแผ่นดิน ท าด้วยความเข้มแข็งเสียสละ  
  2. คนขยัน “ไม่เช้าชาม เย็นชาม”  
  3. คนมีปัญญา ใช้ปัญญา ใช้ความรอบรู้ ใช้เทคนิคท่ีทันสมัย  
  4. คนซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ท าเพื่อประโยชน์ของตนเอง  
  5. คนค้ าจุนแผ่นดิน พึงยืนหยัดแก้ปัญหาของแผ่นดิน ไม่ละเลยหน้าท่ี  
 ในฐานะคนของประชาชน 
  1. คนท างานของประชาชนต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหาร ราชการแผ่นดิน และความ
ต่อเนื่องในการจัดบริการสาธารณะ  
  2. คนท างานให้ประชาชน มีผลงานให้แก่ประชาชน ประเทศชาติ ให้บริการแก่ประชาชน ท าตาม
นโยบายของรัฐบาล ท าตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย  
  3. คนท างานเพื่อประชาชน ท างานอย่างเต็มก าลัง “ไม่ใส่เกียร์ว่าง”  
 ในฐานะพนักงานของรัฐบาล 



 
 

  1. คนท างานให้รัฐบาล เป็นกลางทางการเมือง ต้องท างาน และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
ทุกรัฐบาล   
  2. คนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายรัฐบาล เป็นทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้เกิดสัมฤทธิผล  
  3. คนรักษาความเช่ือมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล ต้องปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้“เป็นท่ีเช่ือถือ
ศรัทธา”ของประชาชน  
 ในฐานะกลไกผลิตผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของรัฐ 
  1. ผู้ขับเคล่ือนภารกิจของรัฐ ข้าราชการต้องปฏิบัติราชการตามกรอบ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีก าหนดไว้เป็น“ต าแหน่ง”เพื่อขับเคล่ือนภารกิจของรัฐให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย  
  2. ผู้ประสานภารกิจของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งของตนให้ประสานกับต าแหน่งอื่น เพื่อให้
เกิดประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ  
  3. ผู้บริการประชาชน ข้าราชการเป็นผู้ให้บริการของรัฐแก่ประชาชน“ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม”  
 ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องมีจริยธรรมเนื่องจาก 
  1. งานราชการเป็นบริการสาธารณะโดยส่วนราชการต่างๆ เป็นการใช้อ านาจรัฐในการปฏิบัติงาน  
  2. ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ก ากับ ดูแล จัดการ ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินสาธารณะและทรัพยากรของชาติ  
  3. เป็นผู้ให้บริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ  
  ดังนั้นข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงถูกคาดหวังให้มีจริยธรรมขั้นสูง และปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึด
หลักจริยธรรมเหนือประโยชน์ส่วนตน 
 สภาพปัญหาการรักษาคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ  
  ๑. การใช้อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในทางท่ีผิด หลีกเล่ียงการบังคับใช้
กฎหมายและแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  
  ๒. ความบกพร่องด้านคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
  ๓. วัฒนธรรม ทัศนคติ และค่านิยม ท่ีหล่อหลอมให้เกิดกระบวนทัศน์ ไม่ถูกต้อง  
  ๔. เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีมีลักษณะอุปถัมภ์หรือการผูกขาด หรือการแทรกแซง  
  ๕. การก ากับดูแลและการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ของส่วนราชการ 
สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ
เมื่อวนัท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ มีหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อเป็นแมบ่ทในการจัดท า
ประมวลจริยธรรมให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ  และหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ในก ากับของฝ่าย
บริหารได้จัดท าประมวลจริยธรรมให้มีความสอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรค ๓ บัญญัติให้ “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐใช้เปน็หลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่ง



 
 

ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ีได้ก าหนดไว้” รวมถึงก าหนดให้มีกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ มาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 มาตรา ๕ ก าหนดให้ “มาตรฐานทางจริยธรรม” คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  
  1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
  3. กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม  
  4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
  5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
  6. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
  7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 1. ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ ผู้ปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของ ก.พ.   
ต้องด าเนินการตามกรอบแนวทางการปฏิบัติตนท่ี “ควรกระท า” และ “ไม่ควรกระท า” 
 2. ส่วนราชการ ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมท่ีสอดคล้องกับ บทบาทภารกิจ และสภาพปัญหา
ความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน 
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา ด าเนินการสอดส่องดูแล ส่งเสริมพัฒนาให้ข้าราชการมี
พฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี 
หลักการในการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมของส่วนราชการ 
 1. สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 2. สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดโยงกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์
ชาติ/การแก้ไขปัญหาหรือความเส่ียงทางจริยธรรม/จริยธรรมท่ีเป็นสากล/จรรยาบรรณวิชาชีพ/ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ 
ต่อพฤติกรรมการท างาน/ความคาดหวังของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับบริการและประชาชน/การป้องกันการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม(Conflict of Interest: COI)ของหน่วยงาน 
 3. แสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ และคุณลักษณะของการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดี  
 4. ให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการ ภาคเอกชน และประชาชน  
 5. ประกาศใช้ข้อก าหนดจริยธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในความรับผิดชอบรับทราบและถือ
ปฏิบติัโดยท่ัวกัน 
 6. เช่ือมโยงกับการน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
พฤติกรรมท่ีควรกระท าของข้าราชการ 
 1. จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของชาติ และรักษา
ความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ  



 
 

 2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
 3. น าหลักธรรมตามศาสนาท่ีตนเคารพนับถือมาประกอบการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจสืบทอดและท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน 
 5. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
 6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ  
 7. แสดงออกถึงความเช่ือมั่นและสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทางเป็นประมุข  
 8. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้  
 9. รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะท่ีทางราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ  
 10. มีจิตส านึกท่ีดีและตระหนักในหน้าท่ีของผู้จัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและ 
ประเทศชาติ  
 11. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบโดยค านึงถึงผลกระทบทางสังคม ส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล  
 12. รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบและรับผิดในผล ของ
การปฏิบัติงานเมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น  
 13. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม  
 14. ปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาท่ีชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งค าส่ังท่ีไม่ถูกต้อง
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 15. กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีท่ีพบเห็นการกระท าผิดหรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ทางราชการ  
 16. ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามหลักวิชา และจรรยาวิชาชีพด้วยความกล้าหาญ  
 17. เปิดเผยการทุจริตท่ีพบเห็นหรือรายงานการทุจริต ประพฤติมิชอบต่อผู้ยังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย  
 18. ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมโดยไม่ชักช้า  
 19. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนบุคคล  
 20. มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 21. สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน  
 22. มีจิตอาสา โดยอุทิศตนกระท าการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 23. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างแท้จริง  
 24. ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติงานให้ทันต่อ
เวลาและสถานการณ์  
 25. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติ 



 
 

 26. มุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการท างานท่ีดีโดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยอย่างเหมาะสม และเช่ือมั่นในระบบการท างานเป็นทีม  
 27. รับฟังความคิดเห็น พร้อมท่ีจะตอบช้ีแจง และอธิบายเหตุผลให้แก่ประชาชน ผู้ร่วมงานและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  
 28. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และเท่ียงธรรม  
 29. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่ ความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง มา
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
 30. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  
 31. ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดี โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระ
บรมราโชวาท หลักค าสอนทางศาสนา และจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าท่ี  
 32. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย เคารพต่อกฎหมาย มีวินัย และ
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม  
 33. ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด  
 34. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตามความเหมาะสม 
พฤติกรรมท่ีไม่ควรกระท าของข้าราชการ 
 1. ไม่แสดงออกในลักษณะท่ีส่อไปในทางดูแคลน หรือด้อยค่าความเป็นไทยอันอาจก่อให้เกิด ความ
เส่ือมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ  
 2. ไม่ควรกระท าการอันอาจมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ  
 3. ไม่แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ ดูแคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  
 4. ไม่ขัดขวางการท านุบ ารุงศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจท้ังปวง  
 5. ไม่แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจาในลักษณะท่ีไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
 6. ไม่แสดงถงึพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 7. ไม่กระท าการอันส่อไปในทางท่ีอาจตีความได้ว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ ส่วนรวม  
 8. ไม่หาทางปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง เกี่ยงงอนในการปฏิบัติหน้าท่ีและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ท่ีมาขอรับบริการ  
 9. ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปัดความรับผิดชอบของตนไปให้ผู้อื่นเมื่อเกิดความบกพร่องหรือ
ผิดพลาดใน การปฏิบัติงานขึ้น  
 10. ไม่หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ  
 11. ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการกระท าผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 12. ไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขู่หรืออิทธิพลใดๆ ในการชักจูงให้กระท าความผิดหรือกระท าใน
ส่ิงท่ีไม่ถูกต้องชอบธรรม  
 13. ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีโดยหวังเพียงผลงานหรือเพียงเพื่อให้ งานเสร็จ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบหรือ
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น  



 
 

 14. ไม่ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน  
 15. ไม่ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 16. ไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่าง ในเรื่องเช้ือชาติศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย 
หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคมและความเช่ือทางการเมือง  
 17.ไม่อาศัยต าแหน่งหน้าท่ีในการอ านวยประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมือง  
 18. ไม่ฟุ่มเฟือย หรือไม่ด ารงตน เกินฐานานุรูปแห่งตน  
 19. ไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เส่ือมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของ
ตนเองและราชการ  
 20.ไม่แสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรม อันมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร แนวทางการปฏบิัตติามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
โดยนางพิณสุดา  เขียวบุตร ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนท่ี ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวัน ท่ี  

21 พฤษภาคม 2564 ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีท่ีข้าราชการต้อง
ยึดถือในการปฏิบัติงาน มีการท างานท่ีซื่อสัตย์สุจริต ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่ง ก.พ. ในฐานะองค์กรบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือน ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวล จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร. 1019/ว9 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีควรกระท าหรือไม่ควรกระท าส าหรับข้าราชการพลเรือน ซึ่งจะช่วยให้ ข้าราชการมีการประพฤติปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอย่างสม่ าเสมอ โดยส่วน ราชการสามารถน าไปใช้ในการ
ขับเคล่ือนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ก.พ. ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนยึดถือปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนดดังกล่าว   

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตน
ของข้าราชการพลเรือน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และมาตรฐานทางจริยธรรม มีคุณลักษณะเป็น 
ข้าราชการยุคใหม่ท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม  และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานยึดมั่นในมาตรฐานทาง
จริยธรรม และน ามาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดความร่วมมือ   
ร่วมใจของคนในหน่วยงานในการสร้างสังคมคุณธรรม ซึ่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๕ ได้ก าหนดมาตรฐาน ทางจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ๗ ประการ และ ก.พ.ในฐานะองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ได้จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก าหนดให้ข้าราชการ 
พลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้  

๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และการ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ และรักษาผลประโยชน์
ของชาติปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของการนับถือ ศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

๒) ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีมีความ



 
 

พร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตส านึกท่ีดี โดยค านึงถึงสังคม ส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือ
รายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ีโดย ปราศจากอคติและไม่
ยอมกระท าในส่ิงท่ีไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง  ่  

๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ 
สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตน 

๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ทันต่อ เวลาและ
สถานการณ์ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐานการท างาน 2 ท่ีดีพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เช่ือมั่นในระบบการท างานเป็นทีม ให้บริการ แก่ประชาชนด้วย
ความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง  

๖) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม ปราศจากอคติและไม่ เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเช้ือชาติศาสนา เพศ อายุสภาพร่างกาย สถานะทาง
เศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต าแหน่งหน้าท่ี ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้
คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง  

๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ พึงปฏิบัติตน
ให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้าง หรือใช้อ านาจ
โดยปราศจากเหตุผล ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท 
หลักค าสอนทางศาสนามาปรับใช้และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมาย และมีวินัย  

ท้ังนี้ให้ข้าราชการต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 
โดยมีการปฏิบัติท่ี “ควรกระท า” และ “ไม่ควรกระท า” ดังนี้ 

ควรกระท า ไม่ควรกระท า 
๑. จงรักภักดีต่อประเทศชาติมีความภูมิใจในความ    
เป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของชาติและรักษาความ 
ความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ  
๒. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
๓. น าหลักธรรมตามศาสนา ท่ีตนเคารพนั บถือ          
มาประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี  

๑.ไม่แสดงออกในลักษณะท่ีส่อไปในทางดูแคลน     
หรือด้อยค่าความเป็นไทยอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือม
เสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ  
๒.ไม่ควรกระท าการอันอาจมี ลักษณะ เป็นก าร 
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ  
 



 
 

ควรกระท า ไม่ควรกระท า 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจสืบทอด
และท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน  
๕. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง 
สถาบันพระมหากษัตริย์  
๖. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระ 
เกียรติในโอกาสต่างๆ  
๗.แสดงออกถึงความเ ช่ือมั่นและสนับสนุนการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
๘ .ปฏิบั ติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใสตรวจสอบได้  
๙. รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะท่ีทาง 
ราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ  
๑๐. มีจิตส านึกท่ีดีและตระหนักในหน้าท่ีของผู้จัดท า  
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและ 
ประเทศชาติ  
๑๑. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบโดยค านึงถึง 
ผลกระทบทางสังคม ส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคล  
๑๒. รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตน 
พร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบและรับผิดในผลของ         
การปฏิบัติงานเมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น  
๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม
ตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม 
๑๔. ปฏิบั ติตามค า ส่ัง ผู้บั ง คับบัญชา ท่ีชอบด้วย 
กฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งค าส่ังท่ีไม่ ถูกต้อง
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
๑๕. กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีท่ีพบเห็นการ 
กระท าผิดหรือการท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย    
แก่ทางราชการ  
๑๖. ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามหลักวิชา 
และจรรยาวิชาชีพด้วยความกล้าหาญ  
 

๓. ไม่แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ ดูแคลน
หรือด้อยค่าศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง  
๔. ไม่ขัดขวางการท านุบ ารุงศาสนาและการปฏิบัติ 
ศาสนกิจท้ังปวง  
๕. ไม่แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจาใน ลักษณะ
ท่ีไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ๖. ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมนีัยเป็น
การแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ 
๗. ไม่กระท าการอันส่อไปในทางท่ีอาจตีความได้ว่าเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์
ส่วนรวม  
๘. ไม่หาทางปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง เกี่ยงงอนในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน     
ท่ีมาขอรับบริการ  
๙.ไม่ปฏิเสธ ความรับผิดชอบ หรือปัดความ รับผิดชอบ
ของตนไปให้ผู้อื่นเมื่อเกิดความบกพร่อง หรือความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานขึ้น 
๑๐. ไม่หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือ 
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ  
๑๑. ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการ
กระท าผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
๑๒. ไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขู่หรืออิทธิพล    
ใด ๆ ในการชักจูงให้กระท าความผิดหรือกระท าใน    
ส่ิงท่ีไม่ถูกต้องชอบธรรม  
๑๓. ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีโดยหวังเพียงผลงานหรือเพียง 
เพื่ อ ให้ งานเสร็จโดยไม่ค านึ งถึ งผลกระทบหรื อ        
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น  
๑๔. ไม่ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไข ปัญหา
ความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่ ประชาชน  
๑๕. ไม่ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารท่ี 
ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๑๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่างใน
เรื่องเช้ือชาติศาสนาเพศอายุสภาพร่างกายหรือ สถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคม และความเช่ือทาง การเมือง 



 
 

ควรกระท า ไม่ควรกระท า 
๓๑. ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดี 
โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรม 
ราโชวาท หลักค าสอนทางศาสนาและจรรยาวิชาชีพ  
มาใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าท่ี  
๓๒. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ปวงชนชาวไทย เคารพต่อกฎหมาย มีวินัยและรักษาไว้
ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี อันดีงาม 
๓๓. ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายประหยัด  
๓๔. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 
ประเทศชาติตามความเหมาะสม 

 

 
1. กรณีท่ีส่วนราชการมีการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับข้าราชการในสังกัดเพิ่มเติมจาก

ประมวลจริยธรรม ให้ข้าราชการรักษาจริยธรรมตามข้อก าหนดจริยธรรมท่ีส่วนราชการนั้นก าหนดเพิ่มเติมด้วย 
2. ให้เป็นหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลให้ข้าราชการในสังกัด

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อก าหนดจริยธรรมของส่วนราชการ 
รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 


