










บทท่ี  1 
บทนํา 

  งานของแผน่ดินนัน้ เป็นงานส่วนรวม มีผลเกีย่วเนือ่ง
ถึงความเจริญข้ึน หรือเสือ่มลงของบ้านเมืองและสุขทุกข์ของ
ประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบติับริหารงานของแผ่นดิน จึงต้อง
สาํนึกตระหนักในความรบัผิดชอบทีมี่อยู่ และตัง้ใจพยายามปฏิบติั
หน้าทีโ่ดยเตม็กาํลงัความสามารถด้วยความเข้มแขง็ สุจริต และด้วย
ปัญญารู้คิด พิจารณาว่า สิง่ใดเป็นความเจริญ สิง่ใดเป็นความเสือ่ม 
อะไรเป็นสิง่ทีต้่องทาํ อะไรเป็นสิง่ทีต้่องละเว้นและกาํจดั อย่างชดัเจน 
ถกู ตรง.  

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั พระราชทานแก่ขา้ราชการพล
เรอืนเน่ืองในวนัขา้ราชการพลเรอืน ปีพทุธศกัราช 2550 

คาํปรารภ 

การปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินนัน้ เป้าหมายสูงสุดคือ “ประโยชน์สุขของ
ประชาชน” ขา้ราชการไดร้บัมอบหมายภารกจิในการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน ใช้
อํานาจที่ได้รบัมอบหมายจากรฐัในการปฏบิตัิงานจากความเชื่อถอืไว้วางใจของประชาชน 
โดยมุง่หวงัใหข้า้ราชการผูไ้ดร้บัมอบหมาย รบัผดิชอบ กาํกบั ดแูล จดัการ ตดัสนิใจ เกีย่วกบั
ทรพัยากรของชาตแิละใหบ้รกิารสาธารณะเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและต่อ
ประเทศ 

 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ได้
พระราชทานแก่ขา้ราชการสะทอ้นใหเ้หน็ภาระอนัยิง่ใหญ่ของขา้ราชการ และการจะปฏบิตัิ
ภาระอันยิ่งใหญ่ได้สําเร็จนัน้ ปจัจัยที่สําคัญที่สุดคือ ความมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการนัน่เอง นอกจากนัน้ อาชีพ “ข้าราชการ” นับเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ประชาชน
คาดหวงัในการใหบ้รกิารและประสทิธผิลในงานของขา้ราชการไวส้งู อนัเน่ืองจากตราบอดตี
จนปจัจุบนั “ขา้ราชการ” นบัเป็นผูไ้ดท้าํงานใหบ้รกิารและรบัใชป้ระชาชนของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัฯ เทา่กบัไดร้บัใชพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ดว้ย “... พระองคท์รงมอีาชพี 
“ทําราชการ” ส่วนขา้ราชการคอืผูร้บัสนองพระองค์มาทําใหส้ําเรจ็ลุล่วง...” งานราชการจงึ
เป็นงานที่มเีกียรติเรยีกว่า “รบัราชการ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงรกัประชาชน 
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 การทํางานราชการ เป็นการกระทําเพื่อประเทศชาติและประชาชน เป็นงานที่มี
ผลกระทบทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตต่อสงัคม มากกว่าจะมผีลต่อตนเองและพวกพอ้ง งาน
ราชการจงึแตกต่างจากงานเอกชนและงานบรษิทั เป็นการลงทุนลงแรงที่ไม่มกีําไรโดยตรง
แก่ผู้ทําและหน่วยงาน แต่จะมผีลดีต่อส่วนรวม และส่วนใหญ่จะเป็นผลระยะยาว ซึ่งเมื่อ
ส่วนรวมและสงัคมมีผลลัพธ์ที่ดี ย่อมส่งผลให้ข้าราชการซึง่เป็นส่วนหนึง่ของสงัคมเกิด
ประโยชน์สขุไปดว้ย  ตรงกบัปรชัญาการดาํรงชวีติของมวลมนุษยว์่า “ถา้คนอื่นไมม่คีวามสุข 
เราจะสขุไดอ้ยา่งไร” 

 ดงันัน้ อาชพี “ขา้ราชการ” ในทุกชาต ิทุกสงัคม จงึถูกคาดหวงัจากประชาชนในชาติ
ว่าจะประพฤตตินอย่างซื่อสตัย ์รบัผดิชอบ เสยีสละ ยดึความถูกตอ้งเป็นธรรม เป็นทีเ่ชื่อถอื
ไวว้างใจของประชาชน ขา้ราชการจงึจําเป็นต้องมพีฤตกิรรมทางจรยิธรรมสูงในการทํางาน 
ซึง่หมายถงึการเป็นคนดแีละคนเก่งไปพรอ้มกนั 

ท่ีมาของคณุธรรมจริยธรรมในสงัคม 

 วสิยัทศัน์ นโยบายของรฐั และวถิีชวีติในการทํางานราชการที่ต้องยดึมัน่ในความ
ถูกต้อง ชอบธรรม (Integrity) ถูกทดสอบตลอดเวลาในทุกๆ วนัผ่านการตดัสนิใจในขณะ
ปฏบิตังิาน ซึง่การตดัสนิใจนัน้อาจตอ้งทาํทนัท ีหรอืทําในอนาคต อาจเป็นเรื่องเลก็หรอืเรื่อง
ทีส่าํคญั แต่สง่ผลกระทบต่อประชาชนและสงัคมของเราซึง่เกดิจาก จริยธรรม คณุธรรม ใน
การทาํงานโดยตรงและเป็นรากฐานทีม่าของกฎระเบยีบในการปฏบิตัริาชการ 

 ในทุก ๆ วนั บุคคลจะตอ้งตดัสนิใจ อาทเิช่น การตดัสนิใจซือ้บา้น ซือ้อาหาร บางครัง้
การตดัสนิใจเป็นส่วนหน่ึงของชวีติประจําวนัจนเราเองไม่เคยสงัเกตว่าเรามเีหตุผลใดในการ
กระทาํนัน้ หรอืเราไดใ้ชว้ธิกีารใดในการตดัสนิใจกระทาํหรอืไมก่ระทาํสิง่ต่าง ๆ การตดัสนิใจที่
เรากระทาํนัน้ๆ ทาํใหเ้ราเขา้ไปเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บับุคคลและการใชท้รพัยากรของเรา ซึง่เรา
ไดแ้สดงคุณธรรม คา่นิยมพืน้ฐานทีเ่รายดึถอืในชวีติของเรา ค่านิยมพืน้ฐานเหล่านัน้เป็นเครื่อง
ควบคุมจติใจ  ชีท้างการตดัสนิใจของเรา ทําใหเ้ราแสดงพฤตกิรรมทีค่งที ่บางครัง้อาจจะไม่ได้
อยู่ในระดบัจติสํานึก เช่น “การลุกใหเ้ดก็และคนชรานัง่” ซึ่งเป็นพฤตกิรรมตดัสนิใจที่เกดิขึน้
อยา่งอตัโนมตัจิากคา่นิยมทีส่งัคมยดึถอืรว่มกนั 

 คุณธรรมค่านิยมพื้นฐานที่เรายึดถือในสังคมอาจแตกต่างแปรเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา (ค่านิยม คุณธรรมตามสถานการณ์) พฤติกรรมที่เราปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ จึง
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 ในคูม่อืน้ี ใชค้าํวา่ คุณธรรม (Ethics) เพือ่ครอบคลุม 4 มติ ิกล่าวคอื 

• คา่นิยมพืน้ฐานทีย่ดึถอืเป็นเครือ่งกาํหนดพฤตกิรรมของบุคคล 

• คุณคา่และผลลพัธข์องคา่นิยมพืน้ฐานเหล่าน้ี ทีม่ต่ีอการดาํรงอยูข่องมวลมนุษย ์

• พนัธะสญัญาและความคาดหวงัต่างๆ ทีค่า่นิยมพืน้ฐานไดส้รา้งขึน้ 

• การประยกุตม์โนทศัน์ทัง้ 3 ขอ้ต่อการตดัสนิใจของบุคคล 

เราสามารถอธิบายค่านิยมพื้นฐานที่ทําให้เราแสดงพฤติกรรมออกมาโดยวิธีการ
อภิปรายและสะท้อนกลบัในการกระทําดงักล่าวจะทําให้เราแสวงหาค่านิยมพื้นฐานที่ทําให้
สงัคมหรอืชุมชนของเราทําหน้าที่อย่างมเีหตุผลที่ทําให้สงัคมโดยรวมสงบสุข อาทเิช่น เรา
กําหนดค่านิยม/คุณธรรมพืน้ฐานของมนุษยโ์ลก หรอืเรยีกว่า กฎทองของมนุษยค์อื “ใหป้ฏบิตัิ
ต่อผูอ้ื่นเหมอืนดงัเช่นท่านตอ้งการใหผู้อ้ื่นปฏบิตัต่ิอท่าน” หรอือาจเป็นค่านิยมพืน้ฐานทีเ่ขยีน
ในรูปแบบทางลบคอื “สิง่ใดทีไ่ม่อยากใหผู้อ้ื่นปฏบิตัต่ิอท่าน กอ็ย่าทําสิง่นัน้ต่อผูอ้ื่น” ซึ่งทัง้ 2 
คา่นิยมพืน้ฐานสะทอ้นหลกัการเดยีวกนั 

ผลของค่านิยมพ้ืนฐานทีท่่านยึดถือมีผลอย่างไรต่อชีวิตประจาํวนัของท่าน 

กรณีตวัอย่าง:  ท่านทํางานอยู่บนตึกสูง ต้องอาศยับรกิารขึน้ลงด้วยลฟิต์ซึ่งคนใช้
ลฟิต์เป็นจํานวนมากในเวลาเร่งรบีในตอนเชา้ และลฟิต์กเ็ปิด-ปิดรวดเรว็และแรง เมื่อลฟิต์
จอดและท่านต้องการขึน้ไปทีท่ํางานของท่าน หากท่านพยายามเบยีดเขา้ไปในลฟิต์ ขณะที่
คนอื่นที่อยู่ในลิฟต์ต้องการออกจากลิฟต์ คนก็จะเข้าออกจากลิฟต์ไม่ได้และถูกลิฟต์ปิด
กระแทกอย่างแรง แต่หากท่านยนืรอเขา้ควิอยูด่า้นหลงั รอใหค้นออกหมด  เป็นไปไดท้ีล่ฟิต์
จะปิดและทิง้ท่านไวท้ําใหท้่านเขา้ทํางานไม่ทนั เรากล็องใชค้่านิยมพืน้ฐานทีด่ขีองสงัคมคอื 
เราตอ้งการใหค้นทีเ่ขา้ไปในลฟิตก่์อนทาํอะไร อาทเิชน่ คอื กดปุม่เปิดลฟิตใ์หค้นอื่นๆ เขา้ให้
หมด น่ีเองเป็นสถานการณ์ทีท่ําใหเ้กดิความคาดหวงัการกระทาํจากบุคคลในสงัคมทีต่อ้งทํา
ต่อกนัในสงัคม เกดิกฎเกณฑใ์นการปฏบิตัติามทีส่งัคมคาดหวงั เป็นประโยชน์สุขกบัสงัคม
โดยรวม 

โดยสรุปแมแ้ต่การดํารงชวีติประจําวนัเรื่องเลก็ๆ น้อย เช่น การใชล้ฟิต์กต็้องมกีาร
ใชคุ้ณธรรม จรยิธรรม ทีส่งัคมไดต้กลงรว่มกนั คนทีต่อ้งการเขา้ลฟิตก์ต็อ้งยนืรอใหผู้โ้ดยสาร
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หลกัการที่มนุษย์ใช้ในการตดัสนิใจที่จะกระทําหรอืไม่กระทําสิง่ใดนัน้ มอียู่ 6 ขัน้ 
ตามทฤษฎขีองโคลเบริก์ ทฤษฎขีองดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และหลกัศาสนา ดงัน้ี 

 

ขัน้ 3  การทาํตามความเหน็ชอบของผูอ้ื่น 
(เหน็แก่พวกพอ้ง เพือ่นญาต ิชอบคาํชมเชย การยอมรบั สนบัสนุน) 

ขัน้ 4  การทาํตามหน้าที ่กฎของสงัคม 
(กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ปฏบิตัศิาสนา ทาํหน้าที)่ 

    ขัน้ 5 การทาํเพือ่สว่นรวม การทาํ 
ตามคาํมัน่สญัญา (ภมูใิจ  ละอายใจ) 

ขัน้ 6  
การยดึมัน่ใน 
อุดมคตสิากล 

(มนุษยธรรม ยุตธิรรม) 

 

 

 

  ขัน้ 1 การหลบหลกีการถกูลงโทษ กลวัถกูลงโทษทางวนิยัและอาญา  
(เหน็แก่ตวั กลวัเจบ็  กลวัตกนรก กลวัถกูฆา่) 

ขัน้ 2 การแสวงหารางวลั (ตอ้งการวตัถุสิง่ของ เงนิทอง เป็นรางวลั) 

 

 ภาพ 1.1  โครงสรา้งทางจติ 6 ขัน้ ของจรยิธรรมในมนุษย ์

ความสมัพนัธข์องจริยธรรม คณุธรรมกบักฎหมาย กฎเกณฑข์องสงัคม 

• เจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎเกณฑข์องสงัคม 

เมือ่เกดิเหตุการณ์ในสงัคมทีซ่ํ้า ๆ บุคคลสว่นใหญ่ไดต้ดัสนิใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมที่
คงที่เหมือนกนัต่อเหตุการณ์นัน้ ๆ และกลายเป็นประเพณีหรือเรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่
สงัเกตเหน็และเป็นทีพ่งึพอใจของบุคคลสว่นใหญ่ในสงัคมทีจ่ะใชต้ดัสนิใจเหตุการณ์ในกรณีที่
เหมอืนกนั สิง่นัน้กลายเป็นกฎเกณฑข์องสงัคมและกฎหมายในทีสุ่ด เช่น กฎหมายเกีย่วกบั
จราจร ดงันัน้ เจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎเกณฑข์องสงัคมต่างๆ เป็นรากฐานสาํหรบัการ
ตดัสนิใจทีค่งทีเ่มือ่เราตอ้งมสีมัพนัธก์บับุคคลต่าง ๆ เพือ่การดาํรงอยูข่องสงัคม 
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เจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎเกณฑท์างสงัคม 

• เป็นสิง่ทีท่าํใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีค่งทีใ่นสงัคม ระหวา่งบุคคลกบับุคคล บุคคลกบั
รฐับาล และหรอืระหวา่งบุคคลกบัภาคเอกชน ระหวา่งภาคเอกชนดว้ยกนัเอง 

• เตรยีมขอ้กาํหนด บทลงโทษ จดัการกบัพฤตกิรรมทีท่าํลายความสมัพนัธอ์นัดใีน
สงัคม 

• ให้การเรยีนรู้แก่บุคคลในสงัคมให้อยู่ร่วมกนัภายใต้ขอ้กําหนดของสงัคมตาม
ความคาดหวงัของสงัคม  

เมื่อวเิคราะห์เจตนารมณ์ 3 ประการ ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสงัคม เราจะ
พบวา่จรยิธรรมของสงัคมนัน่เองทีเ่ป็นรากฐานของกฎหมาย เป็นวสิยัทศัน์ในการประยุกตใ์ช้
กฎหมายอยา่งยตุธิรรม 

• ความกว้างไกลของจริยธรรม  

คุณธรรม จริยธรรม (Ethics) เป็นเครื่องกําหนดของมาตรฐานพฤติกรรมที่ทรง
อทิธพิลต่อความสมัพนัธ์ของเรากบัผูอ้ื่น ดงันัน้ กฎหมายที่กําหนดขึน้เพื่อความสมัพนัธ์ที่
คงที่ของคนในสังคมจะต้องมีรากฐานจากค่านิยม คุณธรรมที่ส ังคมโดยรวมยอมรับ 
เช่นเดยีวกบักฎหมายทีจ่ดัการกบัพฤตกิรรมทีท่ําลายสมัพนัธภาพในสงัคมกถ็ูกกําหนดโดย
ค่านิยม คุณธรรมที่ส ังคมโดยรวมยอมรับเช่นเดียวกัน กฎหมาย กฎเกณฑ์เหล่าน้ีจะ
กลายเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมทีค่งอยู่จากรากฐานค่านิยม คุณธรรมที่
เหมอืนกนั 

ประการสําคญั คุณธรรม จริยธรรมในสงัคมยงัเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรม
จรยิธรรมที่ดนีัน้อยู่เหนือกฎเกณฑข์องสงัคม มไิดม้รีะบุอยู่ในกฎหมาย อาทเิช่น คุณธรรม 
ความรกั การรกัษาพนัธะสญัญา ความเมตตากรุณา โอบออ้มอาร ีเป็นคุณธรรมในสงัคมที่
แสดงให้เห็นถึงสงัคมที่อยู่ร่วมกนัอย่างมคีุณภาพและเป็นสุข ซึ่งคุณธรรม จรยิธรรมและ
ค่านิยมน้ีอยู่เหนือกฎเกณฑห์รอืกฎหมายของสงัคม และเป็นการประยุกต์ใชอุ้ดมการณ์หรอื
หลกัการทางบวกของสงัคม 
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 เสน้ทาง เสน้ทาง 

 
ผดิทาง 

 

 

สมรรถนะอารมณ์ 

หลักจรยิธรรม 
 

หลักการ 
คา่นยิม 
ความเชือ่ 

เป้าหมาย 
 

ความประสงค ์
เป้าหมาย 

ความตอ้งการ 

พฤตกิรรม    
 

ความคดิ 
อารมณ์ 
การกระทํา 

ไวรัสจรยิธรรม อารมณ์ทางลบ  

ผดิทาง 

สมรรถนะจรยิธรรม 
ความฉลาดทางจรยิธรรม 

 

          ภาพ 1.2   กรอบแนวคดิเสน้ทางจรยิธรรม 

การผสมผสานของจริยธรรมและกฎหมาย กฎเกณฑข์องสงัคมราชการ 

 สําหรบัขา้ราชการ การผสมผสานระหว่างจรยิธรรมและกฎเกณฑ ์กฎหมายต่าง ๆ 
เป็นสิง่สาํคญัทีจ่าํเป็นเฉพาะเจาะจงสาํหรบัอาชพีขา้ราชการ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมใีนประชาชน
โดยทัว่ไป เน่ืองจาก “ขา้ราชการ” เป็นส่วนหน่ึงของภาครฐัซึ่งได้รบัมอบหมายให้ปฏิบตัิ
ภารกจิทีจ่ําเป็นในการดูแลสทิธ ิความชอบธรรมต่าง ๆ ทีป่ระชาชนจะตอ้งไดร้บั ขา้ราชการ
ปฏบิตังิานในแต่ละวนัภายใตก้ฎหมายของแผ่นดนิ พระราชบญัญตัแิละระเบยีบต่าง ๆ และ
อกีสว่นหน่ึงภายใตคุ้ณธรรม คา่นิยม หลกัทีข่า้ราชการยดึถอื 

 ดว้ยหลกัการดงักล่าวรฐัไดต้ราระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พระราชบญัญตัวิ่า
ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนและกฎหมายอื่น ๆ เพื่อการปฏบิตัภิารกจิของภาครฐัทีต่อ้ง
สมัพนัธ์กบับุคคล ระหว่างบุคคลกบัองค์กรภาครฐั ภาคเอกชน และระหว่างผูป้ระกอบการ
กนัเอง และนอกเหนือสิ่งอื่นใดเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่สาธารณชนในวิถีทางที ่
ข้าราชการปฏิบติั ท่ามกลางกฎหมายต่าง ๆ ทีร่ฐับาลไดก้ําหนดใหภ้าครฐักระทาํ สว่นหน่ึง
คอืกฎเกณฑท์ี่อธบิายคุณธรรม ค่านิยมพืน้ฐานที่ขา้ราชการทุกคนประพฤตปิฏบิตั ิหรอืใน
คู่มือน้ีเรียกจรรยาข้าราชการ อีกส่วนหน่ึงคือ ค่านิยมขององค์กรซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่
ครอบคลุมการปฏบิตัภิารกจิของหน่วยงาน 
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นิยามศพัท ์

 ความหมายของ ค่านิยม คณุธรรม และจริยธรรม 

 การศกึษาเกี่ยวกบัค่านิยม คุณธรรม และจรยิธรรม นัน้ นักวชิาการแต่ละสาขาต่าง
ใหค้วามหมายเกีย่วกบัคาํทัง้สามน้ีแตกต่างกนั 

 ในสาขาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา  นักวิชาการในสาขาน้ีมคีวามสนใจศึกษา
ลกัษณะทีน่่าปรารถนาหรอืมคีุณค่าของบุคคลหรอืกลุ่ม และลกัษณะนัน้ทีส่่งผลต่อการเลอืก
วธิแีละเป้าหมายในการกระทํา ลกัษณะทีน่ักวชิาการสนใจศกึษามกัเป็นลกัษณะทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัค่านิยม ซึง่เริม่ทาํการศกึษาตัง้แต่ศตวรรษที ่19 (Spates, 1983) โดย Rokeach (1973) 
ไดใ้หค้วามหมายของค่านิยมว่าหมายถงึ “ความเชื่อว่าสาํคญั” (Belief to be important) และ
ในสาขาจติวทิยา คําทัง้สามมใีชอ้ยู่ และมคีวามหมายแตกต่างกนัอย่างชดัเจน เพื่อนําไปสู ่
“การวดั” ในเน้ือหาและมติทิีแ่ตกต่างกนัอยา่งชดัเจน   

“ค่านิยม" (Value) ซึง่สรุปรวมไดว้่า หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลเหน็ว่าเป็นสิง่ทีส่ําคญั
มากกว่าสิง่อื่น ๆ ในกาลเทศะหน่ึง ๆ แตกต่างไปตามกลุ่มบุคคลและวฒันธรรม เช่น การมี
การศกึษาสงู ความกตญัญูต่อบดิามารดา และครอูาจารย ์ในบางสงัคมและวฒันธรรมเหน็ว่า 
สองสิง่น้ีสําคญัมาก แต่บางสงัคมเหน็ว่าการศกึษาสูง ๆ ไม่สําคญั ส่วนความกตญัญูเป็นสิง่
สําคญัในอนัดบัตํ่าๆ เน่ืองจากมีสิ่งอื่นสําคญักว่าความกตัญญู เช่น ความรบัผิดชอบต่อ
สว่นรวม และความเสยีสละ เป็นตน้   

ค่านิยมเป็นลกัษณะทางจติที่นักวชิาการให้ความหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ 
ประการแรก ค่านิยม เป็นสิง่ทีส่ําคญั ซึ่งนักวชิาการวดัค่านิยมน้ีไดห้ลายรูปแบบ เช่น การให้
เรยีงลาํดบัความสาํคญัของลกัษณะต่าง ๆ   การเปรยีบเทยีบลกัษณะเป็นคู ่ๆ  และ การวดัโดย
มาตรประเมนิรวมค่า เป็นต้น ประการที่สอง ค่านิยม หมายถึง การรวมกลุ่มของความเชื่อ 
ความคิด และความรู้สึกต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลในการเลือก การประเมิน (คนอื่น 
สถานการณ์) และความคิดเห็น ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ประการที่สาม ค่านิยม 
หมายถงึ สิง่ที่น่าปรารถนาของบุคคล ในดา้นต่าง ๆ เช่น การเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ ศาสนา 
เป็นต้น  และประการสุดท้าย ค่านิยม หมายถงึ สิง่ที่น่าปรารถนา มลีกัษณะที่ดงีาม ถูกต้อง 
ใกลเ้คยีงกบัคุณธรรมและจรยิธรรม 

ค่านิยมอาจปรากฏใน 4 ระดบั คอื หน่ึง ระดบัโลก หรือนานาชาติ เป็นค่านิยมที่
ประชาชนในโลกมคีวามเหน็ที่สอดคล้องกนั ซึ่งค่านิยมเหล่าน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมยั เช่น ในอดีต ค่านิยมเกี่ยวกับความรกัชาติ มีความสําคัญ แต่ในปจัจุบัน ค่านิยม
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“คณุธรรม” หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลเหน็ว่าดงีามมาก มปีระโยชน์มาก และเลวน้อย มี
ประโยชน์น้อย ในกาลเทศะหน่ึง ๆ เช่น ความเอือ้เฟ้ือ ความอดทน ความขยนัขนัแขง็ ความ
ซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่การมรีะเบยีบ วนิัย เป็นต้น  สิง่ทีเ่ป็นคุณธรรมในแต่ละ
สงัคมอาจจะแตกต่างกนั การที่บุคคลในสงัคมจะเหน็ว่าสิง่ใดสิง่หน่ึงเป็นสิง่ที่ดหีรอืไม่นัน้ 
ขึน้อยู่กบัวฒันธรรม เศรษฐกจิ ศาสนา และการศกึษาของสงัคม นักวชิาการจงึเหน็ว่าการ
นําเอาคุณธรรมในสงัคมหน่ึงไปยดัเยยีดตดัสนิคุณธรรมอกีสงัคมหน่ึงย่อมไม่เหมาะสม ซึ่ง
โดยส่วนมากแลว้ คุณธรรมมกัมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัหลกัทางศาสนา อย่างไรกต็าม ลกัษณะ
บางดา้นอาจเป็นไดท้ัง้คุณธรรมและค่านิยมในเวลาเดยีวกนั เน่ืองจากสงัคมเหน็ว่าลกัษณะ
ด้านนัน้เป็นสิ่งที่ดีงามและมีความสําคญัมากด้วย เช่น “รู้รกัสามคัคี” ในสมยัก่อน “รู้รกั
สามคัค”ี เป็นเพยีงแค่คุณธรรมที่ทุกคนยอมรบัว่าเป็นสิง่ทีด่งีาม ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวัรชักาลที ่9 ไดท้รงตระหนักถงึความสาํคญัของคุณธรรมตวัน้ี ดงันัน้ ในปจัจุบนัจงึ
อาจกล่าวไดว้า่ “รูร้กัสามคัค”ี เป็นทัง้คุณธรรมและคา่นิยม (ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2550) 

จรรยาในการปฏิบติังาน (Work Ethics) หมายถงึ คุณความดทีีบุ่คคลทีท่ํางานยดึ
เป็นข้อปฏิบัติ โดยกฎหมายใช้เป็นสิ่งบังคบับุคคลโดยทัว่ไป ส่วนผู้ประกอบอาชีพควรมี
มาตรฐาน คุณธรรม และจรยิธรรม (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชพีว่า
ควรปฏิบตัิหน้าที่อย่างไรจึงมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรดํารงตนในสงัคมอย่างไรจึงมีความ
เหมาะสม เพื่อรกัษาไวซ้ึง่เกยีรตภิูมแิห่งอาชพี ซึง่ในความหมายนี้ ถอืเป็น Ethical Standard 
คอื การแสวงหาความดทีีค่วรยดึถอืวา่ควรเป็นอยา่งไร และนํามาใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏบิตั ิ
มคีวามหมายครอบคลุมกวา้งขวางกว่ากฎหมายและกฎระเบยีบ แต่มจุีดอ่อนคอื ขาดบทบงัคบั
การลงโทษเมื่อมกีารละเมดิซึ่งแตกต่างจากหลกัการของนิติรฐั (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, 
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สว่นความหมายทีค่ลา้ยคลงึกนัอกี 2 ความคดิเหน็ ไดแ้ก่ จรรยาบรรณ คอืมาตรฐาน
ความประพฤติหรอืศลีธรรมแห่งวชิาชพีที่บุคคลใช้เป็นแนวทางในการคดิ เขา้ใจ พูด และ
ปฏบิตังิาน (ตนิ ปรชัญพฤทธิ,์ 2540) มคีวามสมัพนัธ์กบัวชิาชพีนิยม หมายถงึ องคค์วามรู้
หรอืความรอบรู้และวธิีปฏิบตัิเกี่ยวกบัอาชพีของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซึ่งเห็นว่ามคี่า และ
พยายามผลกัดนัใหส้าธารณะชนยอมรบัในสถานภาพอาชพีของคนกลุ่มของตน 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลกัความประพฤติอนัเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ
จรยิธรรม เป็นจรยิธรรมในการประกอบอาชพีทีก่ลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวชิาชพีประมวลขึน้ไว ้
เป็นหลกัเพื่อใหส้มาชกิในสาขาอาชพีนัน้ ๆ ยดึถอืปฏบิตั ิ(คณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิ
สาขาสงัคมวทิยา, 2541) 

“จรรยาข้าราชการ” พฒันามาจากรากฐานค่านิยมหลกัที่บุคคลภาครฐัยดึถือ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สงัคมคาดหวงัในข้าราชการ และส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับจริยธรรม 
คุณธรรม หรอือุดมการณ์ซึ่งเป็นหลกัสากลทีม่วลมนุษยท์ัว่โลกเหน็ว่าดงีามและสําคญั และ
เน่ืองจากอาชพีขา้ราชการเป็นอาชพีทีส่งัคมคาดหวงัใหก้ระทําเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
ไมใ่ชป่ระโยชน์ของตนเอง คาดหวงัในการกระทาํในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม เสยีสละ ตลอดจน
สถานการณ์ของประเทศ วฒันธรรมของสงัคม กอปรกบัอุปสรรคของการพฒันาประเทศที่
สาํคญัคอื การทุจรติประพฤตมิชิอบโดยเฉพาะการทุจรติเชงินโยบาย ทําใหร้าชการในเกอืบ
ทุกประเทศในโลกตอ้งปรบัเปลีย่นมาตรฐานคุณธรรม จรยิธรรม รวมทัง้มาตรฐานพฤตกิรรม 
(Code of Conduct) ใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นของประเทศตน 

คุณธรรมและค่านิยมต่าง ๆ เป็นสาเหตุของการทาํดลีะเวน้ความชัว่ ซึง่คนมกัเจา้ใจ
ว่า หากบุคคลมคีุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมแล้ว จะเป็นผูม้พีฤตกิรรมทางจรยิธรรมที่
เหมาะสมด้วย แต่จากการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาพบว่า การที่บุคคลรู้ว่าอะไรดี ชัว่ 
เหมาะสมหรอืสาํคญันัน้ ไมเ่พยีงพอทําใหเ้ขามพีฤตกิรรมตามนัน้ (Wright, 1975) คนทีท่ํา
ผิดกฎหมายมิได้ทําไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ทําผิดทัง้ที่รู้ว่าเป็นความผิด 
นักวชิาการพบว่า ลกัษณะทางจติใจทีจ่ําเป็นตอ้งมอียู่ในบุคคลและทําใหค้นทําความดอีย่าง
จรงิจงัและสมํ่าเสมอคอื จรยิธรรม 
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“จริยธรรม” (Morality) (Piaget, 1932: Kohlberg, 1976) เป็นระบบของการทาํ
ความดลีะเวน้ความชัว่ มทีัง้ปจัจยันําเขา้ (Input) ซึง่เป็นปจัจยัเชงิเหตุทัง้ทางดา้นจติใจและ
สถานการณ์ของจรยิธรรมและพฤตกิรรมจรยิธรรม รวมทัง้มปีจัจยัสง่ออก (Output) ซึง่เป็น
ผลของการมจีรยิธรรมหรอืมพีฤตกิรรมจรยิธรรม ซึง่ผลน้ีอาจอยูใ่นรปูแบบทัง้จติลกัษณะและ
พฤติกรรมของบุคคลผู้กระทํา และผลต่อบุคคลอื่น ต่อกลุ่ม ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อโลก 
จรยิธรรมจะเกดิขึน้เมื่อค่านิยมหรอืคุณธรรม ตัง้แต่ 2 ตวัขดัแยง้กนั  ทําใหบุ้คคลตอ้งตกอยู่
ในสภาพทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกป้ญัหาในการเลอืกทีจ่ะปฏบิตัติามคุณธรรมหรอืค่านิยมตวัใด
ตวัหน่ึง เช่น ความกตญัญูต่อบุคคล ขดัแยง้กบัความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่เป็นต้น  บุคคลที่
ตดัสนิใจเลอืกคุณธรรมหรอืค่านิยม ตวัทีม่ปีระโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าทีเ่ป็นประโยชน์แก่
เฉพาะตนหรอืพวกพอ้งในกลุ่มเลก็ ๆ จงึมกัเป็นบุคคลทีม่จีรยิธรรมสงู ดงันัน้ จรยิธรรมจงึมี
ความหมายครอบคลุมทัง้สาเหตุ กระบวนการ และผลของการกระทาํความดลีะเวน้ความชัว่ 

สําหรบัจริยธรรมในการทาํงาน คอื ระบบการทําความดลีะเวน้ความชัว่ในเรื่องที่
รบัผิดชอบและเกี่ยวข้องกบัผู้ปฏิบตัิ เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์การทํางาน เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทาํงานและผลงาน ตลอดจนเกีย่วขอ้งกบัผูร้บัประโยชน์หรอืโทษจากผลงานนัน้  
(ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2538) 

โดยสรุป นักวชิาการได้ใหค้วามหมายของคําว่า จรยิธรรมในขอบข่าย 3 ประการ 
กล่าวคอื  (สทิธโิชค วรานุสนัตกิลู, 2549) 

ประการที่หน่ึง จรยิธรรมในแบบการคดิหาเหตุผลที่ใช้ในการตดัสนิใจที่จะกระทํา
หรอืไมก่ระทาํสิง่ใดสิง่หน่ึง 

ประการทีส่อง จรยิธรรมในแบบความรูส้กึทางจติใจ การศกึษาจรยิธรรมของบุคคล
ในขอ้น้ีคอื ศกึษาคา่นิยม ความเชื่อและความรูส้กึชอบและไมช่อบ 

ประการทีส่าม จรยิธรรมในแบบของการแสดงออกภายนอก คอื การศกึษาจรยิธรรม
เป็นสว่นทีเ่ป็นพฤตกิรรมภายนอกของบุคคล เชน่ พฤตกิรรมซื่อสตัย ์เอือ้เฟ้ือ เป็นตน้ 

“พฤติกรรมการทาํงานราชการ”  พฤตกิรรม หมายถงึ การกระทําของมนุษยท์ุก
อย่างไม่ว่าการกระทํานัน้ ผูก้ระทําจะรูต้วัหรอืไม่ และไม่ว่าคนอื่นจะสงัเกตการกระทํานัน้
หรอืไม่กต็าม พฤตกิรรมการแบ่งเป็น 2 ประเภท 1) พฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) 
คอื การกระทําที่เกิดในตวับุคคลทัง้ที่เป็นรูปธรรม เช่น การเต้นของหวัใจ การบบีตวัของ
ลําไส ้และทีเ่ป็นนามธรรม ไดแ้ก่ ความคดิ ความรูส้กึ ทศันคต ิความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งสมอง
ทาํหน้าทีร่วบรวมและสัง่การ 2) พฤตกิรรมภายนอก (Overt behavior) คอื การกระทําหรอื
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สรุป พฤตกิรรมหมายถงึ การกระทําหรอืปฏกิริยิาทีแ่สดงออกทางร่างกายภายนอก 
ความคดิ อารมณ์ ความรูส้กึของบุคคล เพือ่ตอบสนองสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงเป็นผล
จากความเชื่อ ค่านิยม ทศันคต ิสามารถสงัเกตไดแ้ละสงัเกตไมไ่ด ้โดยการกระทาํนัน้เป็นไป
อยา่งจุดมุง่หมายผา่นการใครค่รวญรูต้วัหรอืไมรู่ต้วั 

พฤตกิรรมการทํางานราชการ หมายถงึ พฤตกิรรมการทํางานดว้ยความขยนั อุทศิ
ตนเพื่องานและเพื่อส่วนรวม พฤตกิรรมการรกัษาระเบยีบวนิัยทางราชการ พฤตกิรรมตาม
จรรยาวชิาชพีและมผีลทีเ่ป็นผลระยะยาวยัง่ยนืเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาต ิ

จริยธรรม คณุธรรม วิชาชีพนิยม และจรรยาของข้าราชการพลเรือนไทย 

ประเทศไทยไดใ้ชห้ลกัจรยิธรรมในการปกครองบา้นเมอืงมาตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยา 
โดยนําแนวคดิในดา้นการเมอืง การปกครอง ตลอดจนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมาจาก
ประเทศมหาอํานาจตะวนัตก จนกระทัง่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดม้ี
การปรบัปรงุประเทศใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของประเทศทางตะวนัตก การปรบัปรงุประเทศ
ที่สําคญัคือ การปฏิรูปการปกครองและระบบราชการ (วริยา ชินวรรโณ, 2539) โดยมุ่ง
พฒันาวชิาชพีและขา้ราชการไทยใหม้คีวามเขม้แขง็ มคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะต่อสูก้บัศตัรู
จากภายนอกประเทศได ้ทาํใหเ้กดิ “จรรยาบรรณวชิาชพี” ขึน้เพื่อควบคุมความประพฤตขิอง
ขา้ราชการ 

จริยธรรมในการทาํงาน หมายถงึ ระบบการทาํความด ีละเวน้ชัว่ ในเรื่องซึง่อยู่ใน
ความรบัผดิชอบและเกีย่วขอ้งกบัผูป้ฏบิตั ิเกีย่วขอ้งกบัผูร้บัผลประโยชน์หรอืโทษของผลงาน
นัน้ (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2536) การทํางานราชการเป็นการกระทําเพื่อประเทศและ
ประชาชน ซึ่งมผีลกระทบในทัง้ปจัจุบนัและอนาคตต่อสงัคม มากกว่าจะมผีลต่อตนเองและ
พวกพอ้ง ดงันัน้ ขา้ราชการทีด่จีงึจาํเป็นตอ้งมพีฤตกิรรมทางจรยิธรรมสงูในการทาํงานดว้ย 

หลกัจรยิธรรมของขา้ราชการมรีากฐานมาจากหลายแหล่งดว้ยกนั อาท ิจากอทิธพิล
ของพระพทุธศาสนา และจากกฎหมายหรอืวนิยั มดีงัน้ี 

หลกัจรยิธรรมที่ไดจ้ากอทิธพิลของพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ ทศพธิราชธรรม  ราชวสตี
ธรรม ฯลฯ 
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ทศพิธราชธรรม แปลว่า ธรรมของพระมหากษตัรยิ ์ซึง่มใิช่พระมหากษตัรยิเ์ท่านัน้
ทีค่วรปฏบิตั ิแต่ขา้ราชการทัว่ไปกค็วรปฏบิตัดิว้ย ทศพธิราชธรรมม ี10 ประการ ไดแ้ก่ (1) 
ทาน (2) ความประพฤตทิีด่งีามหรอืศลี (3) การบรจิาค หรอืการยอมสละผลประโยชน์ส่วน
ตน เพื่อประโยชน์สว่นรวม (4) ความเป็นคนตรง (5) ความสุภาพอ่อนโยนต่อชนทัง้ปวง (6) 
ความเพยีร (7) ความไม่โกรธ (8) ความไม่เบยีดเบยีน (9) ความอดทน และ (10) ความไม่
ผดิพลาด หรอืไมค่ลาดจากธรรม 

ราชวสตีธรรม คอื ธรรมที่เป็นหลกัปฏบิตัริาชการซึ่งมทีัง้หมด 49 ขอ้ ซึ่งสรุปได้
เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (1) ธรรมที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิต่อพระราชาโดยตรง (2) ธรรมที่
เกีย่วกบัการควบคุมตนเอง (3) ธรรมทีเ่กีย่วกบัการงานโดยตรง เชน่ 

  1. เมื่อเขา้รบัราชการใหม่ ๆ ยงัไม่มชีื่อเสยีง และยงัมไิดม้ยีศศกัดิ ์กอ็ย่ากล้า
จนเกนิพอด ีและอยา่ขลาดกลวัจนเสยีราชการ 

  2. ขา้ราชการตอ้งไมม่กังา่ย ไมเ่ลนิเล่อเผลอสต ิแต่ตอ้งระมดัระวงัใหด้อียูเ่สมอ 
ถ้าหวัหน้าทราบความประพฤต ิสตปิญัญา และความซื่อสตัยส์ุจรติแล้ว ย่อมไวว้างใจ และ
เผยความลบัใหท้ราบดว้ย 

  3. ไมพ่งึเหน็แก่หลบันอนจนแสดงใหเ้หน็เป็นการเกยีจครา้น 

 จะเหน็ไดว้่า หลกัจรยิธรรมของขา้ราชการเริม่ปรากฏมาชา้นานแลว้ โดยเริม่ต้นมา
จากอทิธพิลทางศาสนา และปรากฏในกฎหมายหรอืวนิัยก่อน และต่อมาได้พฒันามาเป็น
หลกัจรยิธรรมในวชิาชพีขา้ราชการและจรรยาบรรณของขา้ราชการในทีส่ดุ 

 คณุธรรมพืน้ฐานของข้าราชการ 

 คณุธรรม หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลยอมรบัว่าเป็นสิง่ทีด่งีาม มปีระโยชน์มาก และมโีทษ
น้อย โดยสิง่ทีเ่ป็นคุณธรรมในสงัคมหน่ึงจะแตกต่างจากอกีสงัคมหน่ึง เน่ืองมาจากวฒันธรรม 
เศรษฐกจิ ศาสนา การศกึษา และสภาพแวดลอ้มของคนในสงัคมนัน้ (Wright, 1975: อา้งใน 
ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2536) 

 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่6 (ศูนยส์ง่เสรมิจรยิธรรม, 2548) 
ทรงพระราชนิพนธ์หนังสอืเรื่อง “หลกัราชการ” ไดก้ําหนดคุณลกัษณะทีข่า้ราชการพงึม ีซึ่ง
ถอืเป็นหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมในวชิาชพีขา้ราชการ 10 ประการ คอื 
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 1. ความสามารถ หมายถึง ความชํานาญในการปฏิบตัิงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็น
ผลสาํเรจ็ไดด้ยีิง่กวา่ผูม้โีอกาสเทา่ ๆ กนั 

 2. ความเพยีร หมายถงึ ความกลา้หาญไมย่อ่ทอ้ต่อความลําบากและบากบัน่ เพื่อจะ
ขา้มความขดัขอ้งใหจ้งได ้โดยใชค้วามวริยิภาพมไิดล้ดหยอ่น 

 3. ความมไีหวพรบิ หมายถึง รู้จกัสงัเกตเหน็โดยไม่ต้องมใีครเตือนว่า เมื่อมเีหตุ
เช่นนัน้จะตอ้งปฏบิตักิารอย่างนัน้ เพื่อใหบ้งัเกดิผลดทีีสุ่ดแก่กจิการทัว่ไป และรบีทําการอนั
เหน็ควรนัน้โดยฉบัพลนั 

 4. ความรูเ้ทา่ถงึการณ์ หมายถงึ รูจ้กัปฏบิตักิารอยา่งไร จงึจะเหมาะสมแก่เวลา และ
อยา่งไรทีไ่ดร้บัเหตุผลสมถงึจะเป็นประโยชน์สงูสดุ 

 5. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ หมายถึง ตัง้ใจกระทํากจิการซึ่งได้รบัมอบใหเ้ป็นหน้าที่
ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

 6. ความซื่อตรงต่อคนทัว่ไป หมายถงึ ใหป้ระพฤตซิื่อตรงต่อคนทัว่ไป รกัษาตนให้
เป็นคนทีเ่ขาจะเชื่อถอืได ้

 7. ความรูจ้กันิสยัคน เป็นขอ้ทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบัผูม้หีน้าทีต่ดิต่อกบัผูอ้ื่น ไมว่่าจะ
เป็นผูใ้หญ่หรอืผูน้้อย 

 8. ความรูจ้กัผ่อนผนั หมายถงึ ตอ้งเป็นผูท้ีรู่จ้กัผ่อนสัน้ผ่อนยาว เมื่อใดควรตดัขาด
และเมื่อใดควรโอนอ่อนหรอืผ่อนผนัได ้มใิช่แต่จะยดึถอืหลกัเกณฑห์รอืระเบยีบอย่างเดยีว 
ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลเสยีควรจะยดืหยุน่ได ้

 9. ความมหีลกัฐาน ประกอบดว้ยหลกัสาํคญั 3 ประการ คอื มบีา้นอยู่เป็นทีเ่ป็นทาง 
มคีรอบครวัอนัมัน่คง และตัง้ตนไวใ้นทีช่อบ 

10. ความจงรกัภกัดี หมายถึง ยอมเสยีสละเพื่อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัรยิ ์

โดยสามารถจําแนกเป็นคุณธรรมหลกั 3 ประการ คอื คุณธรรมต่อตนเอง ไดแ้ก่ ขอ้ 
1 ถงึขอ้ 3  คุณธรรมต่อหน้าที ่ไดแ้ก่ ขอ้ 4 ถงึขอ้ 9 และคุณธรรมต่อพระมหากษตัรยิ ์ขอ้ 10 
(กระมล ทองธรรมชาต ิและพรศกัดิ ์ผอ่งแผว้, 2547) 
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กระแสผลกัดนัในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี
ภาครฐัอย่างต่อเน่ือง 

นานาประเทศไดต้ระหนักในความสาํคญัใชก้ารวจิยัและหลกัฐานทางวชิาการต่าง ๆ 
ใชใ้นการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาขา้ราชการ เจา้หน้าทีภ่าครฐัทุกประเภทอยา่ง
ต่อเน่ือง  อาทเิช่น จรรยาของขา้ราชการออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์และสหรฐัอเมรกิา ฯลฯ มี
การปรบัปรงุจรรยาขา้ราชการทุก 2-3 ปี จากผลการวจิยัปจัจยัผลกัดนั และวกิฤตของสงัคม  

กรณีตวัอย่างประเทศในเครอืจกัรภพ: นักวชิาการดา้นจรยิศาสตรพ์บว่า กฎหมาย
และกฎระเบยีบต่าง ๆ ทาํใหเ้กดิปญัหา 2 ประการคอื 1) เพิม่กฎเกณฑข์อ้บงัคบัมากเกนิไป 
2) กระตุ้นและผลกัดนัแนวคดิที่ว่า ความซบัซ้อนของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้นัน้มาจาก
ความต้องการหรือเรียกร้องด้านจริยธรรมจากสังคม และหากจะลดความเข้มข้นของ
จรยิธรรมเป็นแคก่ฎระเบยีบหรอืกฎหมาย เป็นสิง่ทีส่งัคมไมย่อมรบั 

นอกจากนัน้ นักวชิาการบางส่วนใหก้ารยอมรบัว่า หลกัทางจรรยาขา้ราชการทีม่มีา
แต่เดมิเป็นคุณธรรม (Virtues) ซึ่งเป็นลกัษณะของบุคคลเป็นมาตรฐานของชวีติ เจา้หน้าที่
ภาครฐัในสงัคมนัน้ ๆ เช่น หลกั Nolan 7 ประการขององักฤษ ไดแ้ก่ การเหน็แก่ประโยชน์
ส่วนรวม การยดึมัน่ความถูกต้องชอบธรรม ความตรง การพรอ้มรบัผดิชอบ ความเปิดเผย 
ความซื่อสตัย์ ภาวะผู้นํา และในที่สุดประเทศในเครือจกัรภพได้นํามาปรบัเป็นพระราช 
บญัญตัจิรยิธรรมภาครฐั (Public Sector Ethic Act) ซึง่มเีจตนารมณ์ทีส่าํคญัว่าพนกังานของ
รฐัจะตอ้งสรา้งความเชื่อถอืไวว้างใจใหแ้ก่สาธารณชนและตอ้งยดึหลกัคุณธรรมทีก่ําหนดเป็น
คุณลกัษณะของตนในการดาํรงชวีติ เชน่ ประเทศออสเตรเลยี มหีลกัคุณธรรม 5 ประการ คอื 

• เคารพต่อกฎหมายและระบบของรฐั 

• เคารพต่อบุคคล 

• การยดึมัน่ในสิง่ทีถู่กตอ้งชอบธรรม 

• การเสยีสละ อุทศิตน 

• ประสทิธภิาพและประหยดั 

โครงสรา้งของพระราชบญัญตัดิา้นคุณธรรม จรยิธรรม ประกอบดว้ย 4 มโนทศัน์  

1. อธบิายใหเ้หน็ถงึค่านิยมพืน้ฐานทีจ่ําเป็นขององคก์รภาครฐั ทําใหเ้กดิธรรมาภบิาล
ในการบรหิารภาครฐั 
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2. คุณธรรม จรยิธรรม เหล่าน้ีเป็นพนัธะสญัญาที่ภาครฐัจะต้องแสดงออกในการ
ทาํงาน 

3. ภาครฐั ต้องจดัทําขอ้บงัคบัเชงิพฤติกรรม ที่แสดงให้เหน็ทัง้พนัธะสญัญาทาง
จรยิธรรม และพนัธะสญัญาทางการกระทาํทีค่าดหวงัในตวัขา้ราชการ ดงันัน้ พนัธะสญัญา
และความคาดหวงัจะตอ้งถูกสรา้งขึน้จากคา่นิยมพืน้ฐานทีช่ดัเจน 

4. ขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาจะต้องมขีอ้เสนอแนะในการนําจรยิธรรมไปปฏบิตั ิหรอืในการ
กระทําต่าง ๆ  พร้อมด้วยตวัอย่างของการแสดงออกของจรยิธรรมหรอืการกระทําตามพนัธะ
สญัญา  

ค่านิยมพื้นฐานและมโนทศัน์เหล่าน้ี ข้าราชการจะต้องใช้ในการตัดสินใจในการ
ปฏบิตังิาน 

การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัจะตอ้งเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของประชาชน การ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีข่องรฐัและพฤตกิรรมสว่นบุคคลจะตอ้งเป็นไปเพือ่เป้าหมาย 

1) ใหบ้รกิารทีด่เีลศิในทุก ๆ คน 

 2) ให้แน่ใจว่ามีการใช้ทรัพยากรของสาธารณะด้วยความมีประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล และประหยดั และเหมาะสม 

3) ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อรฐับาลอยา่งเป็นกลาง 

4) ปรบัปรงุการปฏบิตังิานของภาครฐัในทุก ๆ มติ ิ

5) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นกลางและยดึความถูกตอ้งชอบธรรม 

6) ให้แน่ใจว่าพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรฐัจะไม่ทําลายชื่อเสียงของภาครัฐ 
ภาครฐัจะตอ้งจดัการใหก้ารเลอืกตดัสนิใจต่าง ๆ อยูบ่นหลกัคุณธรรม 

สาํนักงาน ก.พ. ไดพ้ฒันาองคค์วามรูใ้นการพฒันาจรรยาขา้ราชการพบว่า นานา
ประเทศทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าเป็นประเทศทีป่ระชาชนเชื่อถอืไวว้างใจภาครฐั ตามทีอ่งคก์ร 
OECD ไดจ้ดัอนัดบั เป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลก ไดพ้ฒันาจรรยาขา้ราชการอยา่งต่อเน่ือง โดย
อาศยัหลกัวชิาการและวเิคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม ดงันัน้ สํานักงาน 
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1. การศกึษาผลการวจิยัเอกสารเกี่ยวกบัคุณธรรม จรยิธรรม และการพฒันาจรรยา
ขา้ราชการของต่างประเทศและประเทศไทย ศกึษากรณีตวัอยา่งทีด่จีากการพฒันาจรยิธรรม
และจรรยาขา้ราชการของประเทศทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัจากองคก์ร OECD ว่าเป็นประเทศที่
ประชาชน เชื่อถอืไวว้างใจภาครฐั ทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 10 อนัดบัแรกของโลกใน
ดา้นความโปร่งใส และไดร้บัการจดัอนัดบัจากองค์กร OECD ว่าประชาชนเชื่อถอืไวว้างใจ
ภาครฐัสูง รวมทัง้จากการศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบที่มี
ความใกลช้ดิทางภมูศิาสตรก์บัประเทศไทย 

กรอบแนวคดิทีจ่ะสามารถทาํใหเ้กดิรา่งพฒันาขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการและ
การผลกัดนัใหไ้ดผ้ลในทางปฏบิตัทิ ัง้การทาํใหเ้กดิจรรยาขา้ราชการในตวัของขา้ราชการและ
กลไกการปฏบิตั ิรวมทัง้กลไกตรวจสอบต้องพจิารณาแบบองค์รวมตามทฤษฎีปฏสิมัพนัธ์
นิยม 

จากการพจิารณาตามกรอบแนวคดิและไดป้ระมวลองค์ความรูเ้กี่ยวกบัการพฒันา
จรรยาขา้ราชการ จะสามารถสรุปองค์ประกอบการพฒันาจรรยาขา้ราชการ และมาตรฐาน
พฤตกิรรมตามจรรยาขา้ราชการ (Code of Conduct) และกลไกในการปฏบิตั ิ
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 ภาพ 1.3  สรปุองคป์ระกอบในการพฒันาจรรยาขา้ราชการ  มาตรฐานพฤตกิรรมตามจรรยาขา้ราชการ 
             และกลไกในการปฏบิตั ิ

 

รัฐธรรมนูญ:    
ประมวลจรยิธรรม  
ตามรัฐธรรมนูญ 

จรรยาขา้ราชการ 
ตาม พรบ.

ขา้ราชการพลเรอืน 
พ.ศ.2551 

ปัจจัยผลักดนั

• ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ 
•  กฤษฎกีาวา่ดว้ยการบรหิารจัดการทีด่ ี

• พรบ.ขา่วสารขอ้มลูราชการ 

ความคาดหวงัของ
ประชาชนและสังคม 

พฤตกิรรมจรยิธรรมของ
ขา้ราชการและ

พฤตกิรรมจรยิธรรมใน
การทํางาน  

จรรยาขา้ราชการ 
มาตรฐานพฤตกิรรมตาม
จรรยาขา้ราชการ 
จรรยาวชิาชพี  

มาตรฐานพฤตกิรรมตาม
จรรยาวชิาชพี 

ปรัชญา/ทฤษฎี
จรยิธรรม 

ปัจจัยเหต ุ
ปัจจัยแกน  
ปัจจัยผล ความเฉลยีวฉลาด

ทางจรยิธรรม 

Approach การ
พัฒนาจรยิธรรม/
จรรยาเจา้หนา้ที ่

ความเชือ่ทาง
ศาสนา 

บรบิทของ
สงัคมไทยทีค่วร

สง่เสรมิ 

ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง  

การปฏบิัตติามรอย
เบือ้งพระยคุลบาท 

คา่นยิม/คณุลักษณะทางจติใจ 
• ลักษณะชาตนิยิม 
• ประชาธปิไตย 

• จติสํานกึสาธารณะ (การเห็น
แกป่ระโยชนส์ว่นรวม) 

• การเคารพศักดิศ์รปีระชาชน 

ปัจจัยอปุสรรคของ
สงัคมไทย 

สถานการณ์ทจุรติ ประพฤติ
มชิอบของสงัคมไทย 

วฒันธรรม/คา่นยิม/ทัศนคต ิ
• ระบบอปุถัมภ,์พวกพอ้ง,บญุคณุ 
•นับถอืคนรวย คนมอํีานาจ 
• ทศันคตติอ่ความด/ีความ
ซือ่สัตยม์อียูใ่นระดบัตํ่า 
•คา่นยิม“ธรุะไมใ่ช”่ 
  “โกงไมเ่ป็นไร” ฯลฯ 

ความขัดแยง้
ระหวา่งความจรงิใน
สงัคมและจรยิธรรม
ทีต่อ้งการปลกูฝัง/

พัฒนา 

ลักษณะของขา้ราชการไทย 
• ศกัยภาพดา้นจรยิธรรม        
(จติลักษณะ) 
• พฤตกิรรมทีเ่ป็นอปุสรรค 
• รายได/้สวสัดกิาร 

ผลงานวจิัยและ
ผลงานวชิาการ: 
คณุธรรม/มาตรฐาน
พฤตกิรรมตามหลัก
คณุธรรมของ
ประเทศทีเ่ป็น
ตวัอยา่งทีด่ ี

• คณะกรรมการตรวจสอบภายในสว่น 
   ราชการ กํากับดแูลมาตรฐาน    
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ภาพ 1.4   สรุปองคค์วามรูป้จัจยัเชงิเหตุผลของพฤตกิรรมคนดคีนเก่ง 

ปจัจยัเหต ุ

ดา้นจติลกัษณะเดมิ 

• ความยดึมั่นในคณุธรรม กลา้ยนืหยัดในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 

• ลกัษณะมุง่อนาคต ควบคมุตน 

• แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์       • ความเชือ่ในตน      

• เหตผุลเชงิจรยิธรรม       • จติสํานกึสาธารณะ 

• ลกัษณะชาตนิยิม              

จติลกัษณะตามสถานการณ์ 

• ทัศนคตทิีด่ตีอ่การทํางานราชการ 

• คา่นยิมตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

• คณุธรรม-คา่นยิมตามพระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการ

พลเรอืน 

• ประสทิธผิลแหง่ตน 

• ความเครยีด 

พฤตกิรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

• พฤตกิรรมตามรอยพระยคุลบาท 

• พฤตกิรรมบรกิารประชาชนดว้ยจติสํานกึสาธารณะ 

• พฤตกิรรมการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม 

• พฤตกิรรมตามคา่นยิมสรา้งสรรค ์5 ประการ 

• พฤตกิรรมสนับสนุนหน่วยงาน เพือ่นรว่มงาน 

                          ฯลฯ 

 

พฤตกิรรมพลเมอืงด ี

• พฤตกิรรมประชาธปิไตย         

• พฤตกิรรมการมวีนิัย     

• พฤตกิรรมอนุรักษ์ทรัพยากร            

                            ฯลฯ  

พฤตกิรรมของคนดแีละเกง่

การเขา้รว่มกจิกรรม                ประชาธปิไตย  • 

การสนับสนุนจากคนรอบขา้ง • บรรยากาศ • 

การสนับสนุนจากหน่วยงาน   • วัฒนธรรมอปุถัมภ ์• 

ระบบจรยิธรรม-ธรรมาภบิาล  • ปทัสสถานทางสงัคม • 

การทจุรติคอรร์ัปชัน่            • ตวัแบบในสงัคม • 

ปจัจยัเหตดุา้นสถานการณ์ 
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ปัจจัยเชงิเหตดุา้นสถานการณ์ 

• ปัจจัยอปุสรรค 

• ปัจจัยสนับสนุน      

จติลกัษณะเดมิ 

+ 

จติลกัษณะตาม

สถานการณ์ 

+ 

ปัจจัยดา้นสถานการณ์ 

• ปัจจัยอปุสรรค 

• ปัจจัยสนับสนุน 

ภาพ 1.5   สรุปกรอบแนวคดิความสมัพนัธข์องจรยิธรรม พฤตกิรรมจรยิธรรมในการทาํงาน กบัความเชื่อถอืไวว้างใจของประชาชนต่อขา้ราชการแบบองคร์วม 

ปัจจัยเชงิเหต ุ

ดา้นลกัษณะเดมิ 

ของบคุคล    

ปัจจัยเชงิเหต ุ

ดา้นจติลกัษณะตาม 

สถานการณ์ 

พฤตกิรรม 
จรยิธรรม      

ในการทํางาน

และพฤตกิรรม

จรยิธรรมใน

การดํารงชวีติ 

 
ปัจจัย/

องคป์ระกอบ

สนับสนุน 

ผลการปฏบิตังิาน 

การรับรูข้องตนเอง/

ประชาชน 

ความรูส้กึ/ทัศนคต ิ

ความพงึพอใจของ

ตนเอง/ประชาชน 

ความเชือ่ถอืไวว้างใจ 

ของตนเอง/ประชาชน 

ปัจจัยสว่นบคุคล 

(ภมูหิลงั)      
(ภมูหิลงั)      

ปัจจัยสว่นบคุคล 
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บทท่ี  2 
การนําทฤษฎี หลกัการสู่การปฏิบติั 

วิธีการจดัทาํข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

ขัน้ท่ี 1   กาํหนดกรอบจรรยาขา้ราชการ 

ผลการประมวลองคป์ระกอบองคค์วามรูต้ามแผนภาพดงักล่าวขา้งตน้ เราสามารถได้
กรอบแนวคดิ หลกัการ เหตุผลในการพฒันาจรรยาขา้ราชการ ขอ้บงัคบัเชงิพฤตกิรรมตาม
จรรยาขา้ราชการ และกลไกในการนําไปสูก่ารปฏบิตัดิงัน้ี  

กรอบแนวคิด 

1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดก้ําหนดใหส้่วนราชการจดัทํา
ประมวลจรยิธรรมและมาตรฐานจรยิธรรม และพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
พ.ศ. 2551 หมวด 5 ไดก้ําหนดใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญัต้องรกัษาจรรยาขา้ราชการใน
เรือ่ง 

  1) การยดึมัน่และยนืหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

  2) ความซื่อสตัยส์จุรติและความรบัผดิชอบ 

  3) การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

  4) การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมเ่ลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม 

  5) การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน 

 เมื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัองค์ประกอบที่นํามาจดัทําจรรยา ไดย้ดึองค์ประกอบ
ค่านิยมสรา้งสรรค ์5 ประการ เป็นหลกั ซึ่งค่านิยมสรา้งสรรค ์5 ประการ ไดค้รอบคลุมหลกั
ธรรมาภบิาลสว่นใหญ่ และมคีวามคลา้ยคลงึกบัค่านิยมหลกัของจรรยาขา้ราชการประเทศใน
เครอืจกัรภพคอื องักฤษ ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์โดยจรรยาทีก่ําหนดในพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ม ี3 เรือ่งทีเ่ป็นทัง้จรยิธรรม คุณธรรมและคา่นิยม ซึง่
ได้แก่ การยดึมัน่และยนืหยดัในสิง่ที่ถูกต้อง ความซื่อสตัย์สุจรติและความรบัผดิชอบ การ
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่เลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม และเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์เป็นผลจากสาเหตุ
ลกัษณะจติใจของขา้ราชการอยา่งชดัเจน ในดา้นเหตุผลเชงิจรยิธรรมขัน้ 5 – ขัน้ 6 
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 สาํหรบัการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้ซึง่เป็นหลกัของ   
ธรรมาภบิาล สํานักงาน ก.พ.โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2546) ไดว้เิคราะหว์่าเป็นมติิ
ภายนอกจิตใจเป็นส่วนใหญ่ แต่จากการวเิคราะห์ของสํานักงาน ก.พ. โดยมหาวทิยาลยั     
ศรนีครนิทรวโิรฒ (2547) พบวา่มคีวามสมัพนัธก์บัลกัษณะทางจติใจดว้ย 

 สําหรบัการมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน ซึ่งเป็นหน่ึงในสมรรถนะหลักของข้าราชการ        
พลเรอืน ซึง่ตามความหมายทีส่าํนกังาน ก.พ.กําหนดในหลกัสมรรถนะนัน้ เกีย่วขอ้งสมัพนัธ์
กบัลกัษณะจติใจในเรื่องแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(Achievement Motivation) โดยตรง และนบัได้
วา่เป็นพฤตกิรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 คํานิยมห้าประการที่ยดึเป็นหลกั (Principles) ในการพฒันาจรรยาข้าราชการนัน้ 
สองข้อ สอดคล้องกับหลักการตามทฤษฎีความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรม (Moral 
Intelligence) คือการยึดมัน่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง (Integrity) และความรับผิดชอบ 
(Responsibility) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎตี้นไมจ้รยิธรรมของ ศ.ดร.ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ 
เกี่ยวกบัสาเหตุจติใจ เหตุผลเชงิจรยิธรรม การมุ่งอนาคตควบคุมตน การเชื่อมัน่ในตน และ
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และทศันคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรม 

 ความหมายของค่านิยมหลกั 5 ประการ 

 พฤตกิรรมตามค่านิยมกลา้ยนืหยดัทําในสิง่ทีถู่กตอ้ง หมายถงึ การปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ขา้ราชการทีก่ลา้ตา้นทานกบัอทิธพิลหรอืผลประโยชน์ทัง้ทีม่าจากภายในหน่วยงานเอง หรอื
จากภายนอก ที่จะทําใหข้า้ราชการผูน้ัน้ปฏบิตัิไม่ถูกต้องตามระเบยีบกฎเกณฑ์ หรอืหลกั
จรรยาบรรณวชิาชพีของตน กลา้ทีจ่ะพดูและกระทาํเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของสว่นรวม เมื่อ
พบเห็นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง และพยายามหลีกเลี่ยงไปจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการ
กระทําผดิ ซึ่งรวมถึงการหาความช่วยเหลือจากผู้มอีํานาจมากกว่าเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด
สถานการณ์ทีไ่มถู่กตอ้งขึน้ 

 พฤติกรรมตามค่านิยมซือ่สตัย์รบัผดิชอบ หมายถึง การที่ขา้ราชการปฏบิตัิหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถด้วยการทุ่มเทกําลงักาย สติปญัญา และเวลาให้แก่ทางราชการ 
ปฏบิตังิานไดส้ําเรจ็ตรงตามกําหนดเวลา และตรงตามการนัดหมาย มคีวามเสยีสละในการ
ปฏิบัติงานที่บางครัง้อาจต้องปฏิบัตินอกเหนือจากหน้าที่หรือเวลาราชการ ทัง้น้ี เพื่อ
ผลประโยชน์ของทางราชการหรอืประชาชน ไม่นําทรพัยากรของทางราชการมาใชเ้ป็นของ
สว่นตวั และแสดงพฤตกิรรมทีค่งไวซ้ึง่เกยีรตขิองขา้ราชการ โดยไม่โอนอ่อนต่อความทุจรติ
หรอืผูม้อีทิธพิล 
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 พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถึง การที่ขา้ราชการปฏบิตัิงาน
อย่างมแีผนการดําเนินงาน ระบุขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานชดัเจน มกีารตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินงาน สามารถอธิบายได้ในสิ่งที่ตนปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ในการทํางานเก็บ
หลกัฐานไวพ้รอ้มเพื่อรบัการตรวจสอบ ผูท้ีม่หีน้าทีจ่ดัหาขอ้มูล มกีารจดัหาขอ้มลูจากหลาย
แหล่งเพื่อประโยชน์ต่อการทํางาน และประกอบการตดัสนิใจอยา่งยุตธิรรม และมกีารจดัเกบ็
ขอ้มูลอย่างเป็นระบบง่ายต่อการตรวจสอบ อํานวยความสะดวกต่อผูม้าตรวจสอบ ทัง้จาก
หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และจากประชาชน มกีารดําเนินการเพื่อใหป้ระชาชน
สามารถรบัรูข้อ้มูลของหน่วยงานตามพระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสาร รวมทัง้เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็และรอ้งเรยีนได ้

 พฤตกิรรมตามค่านิยมไม่เลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม  หมายถงึ การทีข่า้ราชการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการแก่ผู้มารบับริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็น
ขา้ราชการหรอืคนทัว่ไป ไม่แบ่งแยกเชือ้ชาต ิศาสนา ฐานะทางเศรษฐกจิ ระดบัความรูแ้ละ
ความใกลช้ดิ ใหบ้รกิารดว้ยความสะดวก ถูกต้อง รวดเรว็ ทนักบัสถานการณ์ อย่างมน้ํีาใจ 
เมตตากรุณา และเอื้อเฟ้ือ กรณีมีเหตุจําเป็นหรอืเหตุฉุกเฉินที่ต้องบรกิารให้ผู้ใดก่อน ก็
สามารถอธบิายเหตุผลใหผู้ร้บับรกิารคนอื่นทราบทัว่กนั 

 พฤตกิรรมตามคา่นิยมมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน หมายถงึ การปฏบิตังิานของขา้ราชการ
ทีมุ่่งใหเ้กดิความสําเรจ็ในงาน โดยคํานึงถงึผลลพัธ์ของงานเป็นหลกั ซึ่งแสดงออกโดยการ
ตัง้เป้าหมายในการปฏบิตังิาน ทัง้เป้าหมายใหญ่และแยกออกเป็นเป้าหมายย่อย มกีารจดั
สภาพที่จะเอื้อต่อความสําเรจ็ในงาน และขจดัสภาพที่ขดัขวางการทํางานใหส้ําเรจ็ รวมถงึ
การฟนัฝ่าอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางกัน้ ปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ โดยใช้ทรพัยากรอย่าง
ประหยดัและคุม้ค่า ซึง่รวมถงึทรพัยากรบุคคล งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ วธิกีารและเวลา มี
การประเมนิติดตามการปฏบิตัิงานเป็นระยะ และมกีารปรบัปรุงงานที่ทําและกระบวนการ
ทาํงานเพือ่ใหง้านมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ในทีส่ดุสามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลุเป้าหมาย 

 2. ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน  ซึ่ง ก.พ.โดยการอนุมตัขิองคณะรฐัมนตรี
ได้กําหนดขึ้นเป็นมาตรฐานกลาง ซึ่งได้กําหนดความหมายสําคญัและค่านิยมหลกัตาม
คาํแนะนําของผูต้รวจการแผน่ดนิไวส้รปุไดด้งัน้ี 

 (1) ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 

 (2) การมจีติสาํนึกทีด่ ีซื่อสตัย ์ สจุรติ  และรบัผดิชอบ 
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 (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 (4) การยนืหยดัทาํในสิง่ทีถู่กตอ้ง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

 (5) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

 (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ขอ้เทจ็จรงิ 

 (7) การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้

 (8) การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

 (9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร 

 3. องค์ประกอบความจําเป็นของสงัคม:  จากการประมวลองค์ความรู้การพฒันา
จรรยาข้าราชการของนานาอารยะประเทศ สิ่งที่ต้องนํามาเป็นหลักในการสร้างจรรยา
ขา้ราชการทีพ่ระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ยงัไมไ่ดค้รอบคลุม คอื 

  3.1 ผลการวจิยั  และหลกัฐานเชงิประจกัษ์ของสงัคมไทย เช่น ปจัจยัอุปสรรคที่
สําคัญของการมีจริยธรรม คือ การทุจริต ประพฤติมิชอบ วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ใน
สงัคมไทย สว่นน้ีควรจะนํามากาํหนดเป็นมาตรฐานพฤตกิรรมเกีย่วกบัการขดัแยง้กนัระหว่าง
ประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน เช่นเดยีวกบัในประเทศอื่น เช่น สหรฐัอเมรกิา คา
นาดา ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์นอกจากนัน้ ในบางประเทศทีม่ปีญัหาในเรื่องน้ีชดัเจนคลา้ย
ไทย มาตรฐานพฤตกิรรมไดก้ําหนดเฉพาะแนวปฏบิตัเิชงิพฤตกิรรมเรื่องการขดักนัระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นรวมและสว่นตนเพยีงเรือ่งเดยีว เชน่ สโลวาเกยี 

  นอกจากนัน้ มกีรณตีวัอยา่งของนิวซแีลนดท์ีค่า่นิยมหลกัและมาตรฐานพฤตกิรรม
ตามค่านิยมหลกัที่ปรบัใหม่จากผลการวจิยัว่า ความเชื่อถอืไวว้างใจ (Public trust) ของ
ประชาชนต่อภาครฐัลดลงมาก จงึไดก้ําหนดเรื่องความเชื่อถอืไวว้างใจไดเ้ป็นค่านิยมหลกั
และกาํหนดมาตรฐานพฤตกิรรมตามคา่นิยมขึน้มา 

  3.2 การใชห้ลกัจติวทิยาเชงิบวก (Positive Psychology) ในการกําหนดจรรยา
ข้าราชการและมาตรฐานเชิงพฤติกรรม เช่น จรรยาข้าราชการที่กําหนดโดย American 
Society for Public Administration ของสหรฐัอเมรกิา และจรรยาขา้ราชการและมาตรฐาน
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  สําหรบัจรรยาข้าราชการและมาตรฐานพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการ ซึ่งส่วน
ราชการจะกําหนดขึน้นัน้ ควรจะนําจุดเด่นของวฒันธรรมและสงัคมไทยมากําหนดไว ้รวมทัง้สิง่ที่
ขาดหายไปจากสงัคมไทยทีค่วรส่งเสรมิ ซึง่ในเรื่องน้ีสอดคลอ้งกบัผูท้รงคุณวุฒขิองมหาวทิยาลยั
ต่างๆ ในออสเตรเลยี ได้ใหค้วามคดิเหน็ว่าการพฒันาเรื่องเหล่าน้ีจะต้องพฒันาจากบรบิทของ
สงัคมของตน ลอกเลยีนกนัไม่ได ้เช่น สงัคมไทยมจุีดแขง็คอื เคารพและเชื่อในพระมหากษตัรยิ ์
ซึ่งนานาชาติยอมรบัว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ดงันัน้ ควรจะนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
หลกัการทรงงานเขา้มากําหนด และคาดว่าจะปลุกกระแสการปฏบิตัติามไดม้ากกว่าการกําหนด
ดว้ยพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน หลกัธรรมาภบิาล หรอืทฤษฎจีรยิธรรมต่าง ๆ 

  หลกัประการสําคญัอกีอย่างหน่ึงคอื การปลุกกระแสชาตนิิยมทีเ่สื่อมถอยลง ซึ่ง
ลกัษณะชาตนิิยมจะเป็นหลกัใหข้า้ราชการยดึถอืเพื่อทํางานไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ โดย
มุ่งผลสมัฤทธิเ์พื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนัน้ องค์ประกอบที่น่าจะพิจารณาอีก
ประการคอื จติสาํนึกสาธารณะ (Public Conscience) 

 ดงันัน้  องคป์ระกอบอื่นๆ ทีค่วรเพิม่นอกเหนือจากหลกัหา้ประการดงักล่าว คอื 

  1) พฤติกรรมการทําเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
(พฤตกิรรมทีเ่กดิจากการขดักนัของผลประโยชน์สว่นรวมและสว่นตน)   

  2) พฤติกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง และการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
ตามหลกั “พอเพยีง” เช่น การใฝ่รู้ พฒันาตนเอง พฤติกรรมความเป็นเหตุ-ผลพฤติกรรม
ซื่อสตัย ์พฤตกิรรมความประหยดั การรกัษาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  3) พฤตกิรรมตามจติสาํนึกสาธารณะและชาตนิิยม ซึง่นําไปสูเ่ป้าหมายสุดทา้ยที่
บรรจุในจรรยาขา้ราชการของนานาอารยะประเทศคอื ประโยชน์สุขของประชาชนที่ย ัง่ยนื 
พฤตกิรรมประชาธปิไตย การเป็นสมาชกิที่ดขีองสงัคม เช่น การจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์

  4) การเคารพบุคคลหรอืเคารพสทิธมินุษยชน และอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข (นาย
อานันท์ ปนัยารชุน, 2551) ซึ่งขอ้น้ีเป็นปจัจยัสนับสนุนที่ทําใหป้ระชาชนไวว้างใจขา้ราชการ
และประเทศไทยไดร้บัการประเมนิว่าประชาชนไทยมอียู่ในระดบัตํ่า ใหค้วามสําคญัในเรื่องน้ี
น้อยและยงัมคี่านิยมทีเ่ป็นอุปสรรคคอื “ตามใจ คอืไทยแท”้ “การเคารพผูม้อีํานาจและรํ่ารวย” 
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 4. ลกัษณะของประมวลจรรยาขา้ราชการ และมาตรฐานพฤติกรรมที่กําหนดต้อง
กําหนดตามโครงสรา้งทางจติ 6 ขัน้ของจรยิธรรมในมนุษย์ ซึ่งมขี ัน้การพฒันาจรยิธรรม 6 
ขัน้ และควรกําหนดใหอ้ยู่ในขัน้การพฒันาจรยิธรรมขัน้ 4-6 เช่นเดยีวกบัประเทศทีเ่ป็นกรณี
ตวัอยา่งทีด่ ีโดยสว่นใหญ่เป็นจรยิธรรมชัน้ 5-6 และหากพจิารณาจรรยาต่าง ๆ ทางอาชพีจะ
พบวา่ จรรยาวชิาชพีของแพทยจ์ะเป็นตวัอยา่งทีด่เีน่ืองจากระบุขัน้การพฒันาจรยิธรรมขัน้ 6 
คอื การทําเพื่อมนุษยธรรมโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิหรอืการยดึถอืพระโอวาทของสมเดจ็พระราช
บดิาในการทาํงาน 

  คุณธรรม ค่านิยม จรรยาขา้ราชการทีม่ลีกัษณะทีม่ขี ัน้การพฒันาจรยิธรรมขัน้สูง 
(ขัน้ 5-6) จะอยูย่ ัง่ยนืสอดคลอ้งกบัจรยิธรรมทีเ่ป็นสากล และความคาดหวงัของประชาชนต่อ
ขา้ราชการวา่ เป็นบุคคลในอาชพีทีต่อ้งมจีรยิธรรมสงูกวา่อาชพีอื่น มใิชท่าํหน้าทีต่ามกําหนด
หรอืเพยีงปฏบิตัติามระเบยีบ กฎเกณฑซ์ึ่งเป็นขัน้พฒันาจรยิธรรมเพยีงขัน้ 4 หรอืทําเพื่อ
ราชการกนัเอง หรือเคารพเฉพาะผู้บงัคบับญัชา ซึ่งเป็นขัน้พฒันาจริยธรรมขัน้ 2 และ3
เทา่นัน้ 

 ค่านิยมหลกัทัง้ 5 ประการ สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลเป็นส่วนใหญ่ และมคีวาม
คลา้ยคลงึกบัค่านิยมหลกัของจรรยาขา้ราชการพลเรอืน ขา้ราชการการเมอืงของประเทศใน
เครอืจกัรภพคอื องักฤษ ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์โดยมคี่านิยมหลกั 3 ประการ คอื การ
ยดึมัน่และยนืหยดัในสิง่ที่ถูกต้อง ความซื่อสตัย์สุจรติและความรบัผดิชอบ ตลอดจนการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนัน้ เป็นทัง้คุณธรรมและค่านิยม ซึ่ง
เกีย่วขอ้งสมัพนัธเ์ป็นผลจากการทีข่า้ราชการถูกคาดหวงัและจําเป็นตอ้งมลีกัษณะทางจติใจ
ในด้านเหตุผลในการตดัสนิใจในการทํางานในด้านการเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน การทําตามพนัธะสญัญาที่ไดใ้หไ้วก้บัประชาชน การตดัสนิใจโดยใชเ้หตุผล ความ
ยตุธิรรม เป็นธรรมของสงัคมและอุดมคตสิากล เป็นตน้ 

 จากการพจิารณาองค์ประกอบความจําเป็นของสงัคมไทยในการแก้ไขวิกฤตของ
สงัคมและบรบิทของสงัคมไทยที่ควรส่งเสริมและสามารถปลุกกระแสให้ประพฤติปฏิบตัิ
ตามนัน้คอื คา่นิยมอกี 2 ประการทีส่าํคญั คอื 

  ค่านิยมความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศ หมายถงึ การเป็นประชาชนชัน้ด ีกระทํา
พฤตกิรรมทีม่ผีลทาํใหเ้กดิประโยชน์และความสงบสขุแก่สว่นรวม รวมทัง้สง่เสรมิใหบุ้คคลอื่น
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  ค่านิยม การดํารงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึ การดาํเนินชวีติ
โดยยึดหลัก “ความพอเพียง” ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่ส ัมพันธ์กันคือ ความ
พอประมาณ ความมเีหตุผล การมภีูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวัและองค์ประกอบทัง้สามจะเกดิขึน้ได้
ดว้ยเงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขการดาํรงชวีติดว้ยความขยนั อดทน มสีต ิและปญัญา รวมทัง้
เงือ่นไขความรู ้

 สรปุ ค่านิยม 7 ประการที่พบว่าสําคญัที่จะนํามาเป็นหลกัในการจดัทําขอ้บงัคบัว่า
ดว้ยจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมตามจรรยาขา้ราชการ คอื 

1. การยดึมัน่และยนืหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
2. ความซื่อสตัยส์จุรติและรบัผดิชอบ 
3. การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้
4. การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมเ่ลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม 
5. การมุง่ผลสมัฤทธิใ์นงาน 
6. ความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศ 
7. การดาํรงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 กลไกการพฒันาและปฏิบติั: กรณีตวัอย่าง 

 จากการวเิคราะห์การพฒันาจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤติกรรมขา้ราชการ
ของต่างประเทศและประเทศไทยในอดีต อาจมขี้อแตกต่างเน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มี
องค์กรด้านพทิกัษ์คุณธรรมจรยิธรรมรองรบังานด้านน้ี แต่ในอนาคตอนัใกล้อาจสามารถ
ประยกุตข์องต่างประเทศมาใช ้

 1. ขัน้พฒันาโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ผูร้บัผดิชอบในองค์กรกลางด้านบรหิารงานบุคคล 
หรอืด้านคุณธรรม จริยธรรม หรอืผู้รบัผิดชอบของหน่วยงาน และให้คณะกรรมการจาก
องค์กรอื่นไดร้่วมพจิารณา เช่น ใหอ้งค์กรที่กํากบัดูแลตรวจสอบด้านจรยิธรรมของภาครฐั
รว่มพจิารณาและรว่มสรา้ง Code of Conduct และรฐับาลกลางไดท้าํเป็นตวัแบบกลางไวใ้ห้
ระดบัภูมภิาค ส่วนราชการและทอ้งถิ่น (Local) ไดนํ้าไปปรบัใชใ้หเ้หมาะกบับรบิทของตน 
ส่วนราชการต่างๆ ทีไ่ดนํ้าตน้แบบไปปรบัใชแ้ละประกาศใหค้นในหน่วยงานผูม้สี่วนไดส้่วน
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  สําหรบัประเทศไทยขณะน้ียงัมอีงค์กรพทิกัษ์คุณธรรมที่ยงัไม่ครอบคลุม เช่น
ต่างประเทศและเป็นรฐัเดียว การพฒันาต้นร่างที่เป็นตัวแบบอาจให้กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
พจิารณากําหนด หลงัจากนัน้ใหผู้ม้สี่วนได้ส่วนเสยีพจิารณา และใหอ้งค์กรที่เกี่ยวขอ้งทัง้
ภายในและภายนอกพจิารณาก่อนทีจ่ะไดท้าํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 2. ขัน้ประกาศใชแ้ละเผยแพร่อย่างทัว่ถงึ โดยเป็นหน้าที่ที่ชดัเจนของหวัหน้าส่วน
ราชการ โดยเผยแพร่เป็นเอกสาร คู่มือปฏิบตัิ ทางอินเตอร์เน็ท และสื่อมวลชน เพื่อให้
ขา้ราชการในส่วนราชการตนถอืปฏบิตั ิและสาธารณชนเขา้ถงึขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการมี
สว่นรว่มตรวจสอบ 

 3. ขัน้พฒันา บรรจุไวใ้นหลกัสูตรฝึกอบรม และกําหนดเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ 
จะต้องพฒันาข้าราชการในเรื่องดงักล่าว และควรพฒันาเป็นองค์รวมถึงปจัจยัเหตุของ
พฤตกิรรม จรยิธรรมของขา้ราชการมใิชพ่ฒันาเฉพาะตวัพฤตกิรรม (ปจัจยัเชงิผล) 

 4. ขัน้ปฏบิตั:ิ ซึง่กําหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูก้ํากบัดแูล และใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็น
ตวัแบบที่ด ีสนับสนุนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย และในบางประเทศ Code of 
Conduct ของผูบ้รหิารมเีพิม่มากกว่าและระดบัสงูกว่าระดบัปฏบิตั ินอกจากนัน้ ในคู่มอืการ
ปฏบิตัไิดก้าํหนดหน้าทีข่ององคก์ร บุคลากรแต่ละกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน พรอ้มทัง้ระบุกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งและองคก์รทีก่าํกบัดแูลและชว่ยเหลอื 

 5. ขัน้ใหค้าํปรกึษา แนะนํา : เมื่อมปีญัหาในการปฏบิตัติามมาตรฐานพฤตกิรรมตาม
จรรยาขา้ราชการ มกีารกําหนดวธิกีารแก้ปญัหาไว้เป็นคู่มอื เน้นการตดัสนิใจเมื่อเกดิการ
ขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์สว่นรวมกบัผลประโยชน์ส่วนตน และผูใ้ดบา้งทีจ่ะตอ้งทาํหน้าที่
ใหค้าํปรกึษาแนะนําในเบือ้งตน้ 

 6. ขัน้ใหร้างวลัและลงโทษ: โดยนําไปเป็นเงื่อนไขในการบรหิารงานบุคคล มกีารให้
รางวลัจูงใจ ตามระบบประเมนิความดคีวามชอบ การยกย่องการกระทําดใีนรูปแบบต่าง ๆ 
และที่ชัดเจนในนานาประเทศ คือ หากการปฏิบัติของข้าราชการขดัแย้งกับมาตรฐาน
พฤตกิรรมตามจรรยาขา้ราชการ จะมกีารกําหนดการลงโทษตามกฎหมายทีร่องรบั Code of 
Conduct นัน้ และในบางเรื่องผดิทัง้วนิัยและกฎหมายอาญา การใหร้างวลัและลงโทษหนัก
หรอืเบา เป็นไปตามตําแหน่งหน้าทีแ่ละความคาดหวงัจากสงัคมดว้ย  
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     นอกจากนัน้ ถือเป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารในกรณีที่มีการประพฤติผิดจรรยาและ
มาตรฐานพฤตกิรรมตามจรรยาตอ้งมกีารตดิตามและจดัการ 

 7. ขัน้รอ้งเรยีน รอ้งทุกข:์ หากมปีญัหาในทางปฏบิตัขิองตนเอง หรอืบุคคลอื่นทีไ่ม่
สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยขอ้ 5 และตรงตามกฎหมายทีร่องรบัสามารถรอ้งเรยีน รอ้งทุกขก์บัใคร 
องคก์รใด และจะไดร้บัความคุม้ครองอยา่งไร   

 เมื่อคณะทํางานของหน่วยงานได้พิจารณาข้อมูลทุกองค์ประกอบประมวลจรรยา
ขา้ราชการที่ ก.พ.กําหนด  ซึ่งไดแ้ก่ภารกจิของหน่วยงาน กรณีตวัอย่างที่ดขีองต่างประเทศ 
ประเทศไทย บรบิทของสงัคมไทย ความจําเป็นของหน่วยงาน อาทเิช่น ปจัจยัทีเ่ป็นอุปสรรค
สําคัญต่อการปฏิบัติภารกิจที่เกิดจากลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคล ปจัจัยสําคัญที่
หน่วยงานตอ้งการสนบัสนุนเฉพาะเจาะจงเพื่อพลกิวกิฤตของหน่วยงาน สงัคม และสรา้งความ
เชื่อถอืไวว้างใจของประชาชน ต่อภาครฐั ซึง่โดยทัว่ไปประเทศต่าง ๆ เน้นในเรื่องการป้องกนั
การทุจริตคอร์รปัชัน่โดยกําหนดข้อบังคบัเกี่ยวกบัการจดัการผลประโยชน์ขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม 

 จากขอ้มูลที่สงัเคราะห์คณะทํางานของหน่วยงานนําไปจดัทําร่างขอ้บงัคบัว่าด้วย
จรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรม ซึ่งกรณีตวัอย่างทีข่อเสนอในคู่มอืน้ีเป็นตวัอย่าง
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการที่ได้สังเคราะห์จากต้นแบบของนานาประเทศ  ซึ่ง
หน่วยงานอาจใชพ้จิารณานําไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัหน่วยงานของทา่น 

กรอบจรรยาข้าราชการและมาตรฐานพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการ: กรณีตวัอย่าง 

หลกัการ:  การบรกิารสาธารณะโดยองคก์รภาครฐัต่าง ๆ เป็นการใชอ้าํนาจในการ
ปฏบิตัิงานจากความไว้วางใจของประชาชน โดยมุ่งหวงัใหข้า้ราชการผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย
รบัผิดชอบกํากับ ดูแล จัดการ ตัดสินใจ เกี่ยวกับใช้ทรพัยากรของชาติ และให้บริการ
สาธารณะ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สขุต่อประชาชนชาวไทยและต่อประเทศ ดงันัน้ ขา้ราชการจงึ
ถูกคาดหวงัจากสาธารณชนใหม้จีรยิธรรมขัน้สงูและปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึหลกัจรยิธรรมเหนือ
ประโยชน์สว่นตน เพือ่สามารถสรา้งความศรทัธาเชื่อมัน่ของประชาชนทีม่ต่ีอภาครฐั 

 ในฐานะขา้ราชการพลเรอืน เราจะต้องปฏบิตัตินด้วยจติวญิญาณในการบรกิารต่อ
ชุมชน และบรรลุมาตรฐานขัน้สูงในดา้นจรยิธรรม ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยการอุทศิตนและภายใต้
พนัธะสญัญากบัราชการและคา่นิยมดา้นจรรยาขา้ราชการทีก่าํหนดใหย้ดึถอื คอื 

o การยดึมัน่และยนืหยดัทาํในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
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o ความซื่อสตัยแ์ละรบัผดิชอบ 
o การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้
o การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมเ่ลอืกปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม 
o การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน 

ค่านิยมหลักตามจรรยาข้าราชการที่ยึดถือ รวมทัง้คุณค่านิยมหลักของประเทศ
เกี่ยวกบัการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศในระบอบประชาธปิไตย และการดํารงชวีติโดยยดึ
หลกัเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จะสนับสนุนให้เกิดการบรหิาร
จดัการทีด่เีพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน 

ค่านิยมที่ยดึถอืเหล่าน้ีไม่สามารถแยกออกจากกนัโดยสิน้เชงิ แต่มคีวามเหลื่อมลํ้า
กนั อนัเป็นมมุมองจากความเป็นองคร์วมของการใหบ้รกิารสาธารณะ 

1. การยึดมัน่และยืนหยดัในส่ิงท่ีถกูต้อง 

 ข้าราชการต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามพนัธะสญัญาอย่างเป็นมืออาชีพ โดยยึดมัน่
ในความถกูต้อง เท่ียงธรรม ยึดมัน่ในหลกัการ จรรยาวิชาชีพและจริยธรรม โดยไม่
โอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ  

 จดุมุ่งหมาย: เพื่อรกัษาความเชื่อมัน่สาธารณะ (Public Trust) โดยต้องตดัสนิใจ
อยา่งเทีย่งธรรม ไมม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้น 

 1.1 จติสาธารณะ: ตอ้งยดึมัน่ในประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน 

  - ตดัสนิใจและกระทําการใด ๆ บนพื้นฐานของหลกัการ กฎหมาย หลกั
คุณธรรมทีช่อบธรรมโดยยดึเหตุผลของสาธารณะ ประเทศชาต ิและมนุษยธรรม 

  - ภาคภูมใิจในความเป็นขา้ราชการ ธํารงศกัดิศ์รดีว้ยความถูกตอ้ง ชอบธรรม 
อุทศิแรงกายและแรงใจ ผลกัดนัภารกจิหลกัของตนและหน่วยงานใหบ้รรลุผลเพื่อสนับสนุน
การพฒันาชาตแิละสงัคมไทย 

  - แกไ้ขปญัหาขอ้ขดัแยง้โดยยดึถอืผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั 

 1.2 การรกัษาสญัญา: ตอ้งพดูจรงิและทาํจรงิดว้ยความเทีย่งธรรม 
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  - ปฏบิตัติามพนัธะสญัญา มสีจัจะและไม่สญัญาใด ๆ กบัผูร้บับรกิารโดยมุ่ง
ผลประโยชน์สว่นตน เกยีรตยิศหรอืความกา้วหน้าของตน 

  - ปฏบิตัหิน้าทีถู่กตอ้งตามภารกจิหน้าทีอ่ย่างชอบธรรม ไมเ่บีย่งเบนดว้ยอคติ
หรอืผลประโยชน์สว่นตน 

  - เคารพในความเป็นเจา้ของสทิธทิางปญัญาและลขิสทิธิ ์

 1.3 ความกลา้หาญทางจรยิธรรม: ตอ้งอุทศิตน ยตุธิรรม กลา้ยนืหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

  - ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างถูกตอ้ง ตามคําสัง่ผูบ้งัคบับญัชาทีถู่กกฎหมาย กฎเกณฑ ์
เหตุผลอนัชอบธรรม และกลา้คดัคา้นคาํสัง่ทีไ่มช่อบธรรม 

  - ตดัสนิใจในหน้าทีร่าชการดว้ยความถูกตอ้ง ชอบธรรม เพื่อพทิกัษ์ผลประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาต ิแมจ้ะเป็นผลรา้ยต่อตนเอง เสีย่งต่อความมัน่คงในหน้าทีห่รอื
เสีย่งต่อชวีติ 

  - ดําเนินการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและคุณความดีของสาธารณะ 
ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองประชาชน 

  - กลา้ตดัสนิใจดว้ยความถูกตอ้ง เทีย่งธรรม แมอ้าจไมถู่กใจประชาชน 

  - เปิดเผยการหลอกลวง คอรร์ปัชนั กระทําผดิในการปฏบิตังิานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

  - กล้าแจ้งเหตุหรอืร้องเรยีนเมื่อพบเหน็การกระทําผดิ แม้ผู้กระทําผดิจะเป็น
ญาต ิเพือ่นรว่มงาน ผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง 

 1.4 การจดัการกบัความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวม: ตอ้งปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ยา่งเทีย่งตรง ปราศจากผลประโยชน์ทบัซอ้น 

  - เปิดเผยความต้องการส่วนตวัที่อาจทําให้เกิดความขดัแย้งกบัผลประโยชน์
สว่นรวม 

  - สร้างความมัน่ใจต่อสาธารณชนว่า การกระทําของเราไม่ถูกกระทําโดย
ผลประโยชน์และความสมัพนัธส์ว่นตวั 
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  - หลกีเลี่ยงสถานการณ์ทีอ่าจกระทําต่อการดํารงไวซ้ึ่งความเทีย่งธรรม ยดึมัน่
ในสิง่ทีถู่กตอ้ง หรอืนําไปสูก่ารขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวม 

  - ไมใ่ชต้ําแหน่งหน้าทีห่รอือทิธพิล กดดนัต่อการตดัสนิใจใด ๆ ของตนหรอืผูอ้ื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในหน้าทีร่าชการ 

  - หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่ทําให้องค์กรหรือบรกิารของรฐัเสื่อมเสยีชื่อเสยีง 
ประชาชนขาดความไวว้างใจ 

  - ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็น
ของขวญั รางวลัหรอืผลประโยชน์ในรปูแบบใด ๆ 

  - ยดึคําแนะนําเกีย่วกบัการรบัของขวญั ของกํานัล การรบัรองแขก และจดัการ
กบัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

2. ความซ่ือสตัยแ์ละรบัผิดชอบ 

 ข้าราชการจะต้องมีพฤติกรรมซ่ือสตัย์ สุจริต ตระหนักสํานึกในหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม ปฏิบติังานด้วยความอตุสาหะ พากเพียร อทิุศตน และรบัผิดชอบ
ต่อผลการกระทาํของตน รบัผิดชอบต่อผลท่ีมีต่อประชาชน และองคก์ร ไม่ว่าจะอยู่ใน
หรือนอกหน้าท่ี 

 จดุมุ่งหมาย :  เพื่อการปฏบิตังิานโดยยดึมัน่ประโยชน์สาธารณะ รบัผดิชอบปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยมาตรฐานสงู ดว้ยจติสาํนึกในการบรกิารตามความคาดหวงัของประชาชน 

 2.1 ซื่อสตัย์ สุจริต : ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต โดยยึดหลักตาม
รฐัธรรมนูญ กฎหมายและหลกัจรยิธรรมเหนือประโยชน์สว่นตน 

  - ใชดุ้ลยพนิิจตามทีอ่า้งในกฎหมาย  ในการตดัสนิใจกระทําหรอืไม่กระทําดว้ย
ความสจุรติใจ สอดคลอ้งกบัเจตนาของกฎขอ้บงัคบั 

  - บริการประชาชน หน่วยงานของรัฐและรัฐบาลอย่างจริงใจ ซื่อสัตย์และ
ยตุธิรรม 

  - ไมค่ดโกง หลอกลวงหรอืทาํใหผู้อ้ื่นเกดิความเขา้ใจผดิ 
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  - ให้คําปรึกษาแนะนําผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และให้ข้อมูล
รายละเอยีดทีส่มบรูณ์เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจของประชาชนและรฐับาล 

  - ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เทีย่งตรงและเทีย่งธรรม 

  - ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทํางานภายนอกให้ผลประโยชน์กับตนเองและ
ครอบครวั 

  - ตอ้งไม่ผกูมดัหรอืสญัญาใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิความผกูมดักบัราชการโดยไม่ไดร้บั
อนุญาต 

 2.2 ความรบัผดิชอบ : ต้องปฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบดว้ยความเสยีสละ อุทศิตน 
เพือ่รกัษามาตรฐานการใหบ้รกิารภาครฐัในระดบัสงู 

  - ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนอยา่งเตม็ความสามารถ 

  - เสยีสละผลประโยชน์สว่นตน เพือ่ประโยชน์ของสว่นรวมและประเทศชาต ิ

  - รบัผดิชอบปฏบิตังิานดว้ยความชดัเจน งา่ยต่อการเขา้ใจและสมบรูณ์ 

  - ระมัดระวัง ใส่ใจในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาทรัพย์สินสาธารณะ และ
สิง่แวดลอ้มทีม่ชีวีติและไมม่ชีวีติ 

  - รบัผดิชอบและมีความยุติธรรมในการตัดสินใจปฏิบตัิงานในหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย 

  - รบัผดิชอบปฏบิตังิานของตนเองใหเ้สรจ็สมบรูณ์ตามกาํหนด 

  - รบัผดิชอบต่อผลการกระทาํของตนเอง อธบิายสิง่ทีต่นไดป้ฏบิตัอิยา่งมเีหตุผล 
และชอบธรรม (กลา้ยอมรบัผลด ีและผลเสยีทีเ่กดิจากการกระทาํของตนเอง) 

  - ให้อภัยต่อความผิดพลาดของตนเอง และความผิดพลาดของผู้เกี่ยวข้อง 
พรอ้มรบัการตรวจสอบ และแกไ้ขปญัหาใหลุ้ล่วงอยา่งสจุรติ 
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3. การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 ข้าราชการต้องปฏิบติังานอย่างโปร่งใส เปิดเผย พร้อมรบัผิดชอบ และสามารถ
ตรวจสอบการกระทําของตนได้ภายใต้กรอบของความรบัผิดชอบขององค์กรและ
รฐับาล ขณะเดียวกบัต้องเคารพในหน้าท่ี เก็บรกัษาความลบัของราชการภายใต้
กฎหมายท่ีกาํหนด 

 จุดมุ่งหมาย : เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้ประชาชนว่าข้าราชการปฏิบตัิงานอย่าง
เทีย่งตรง และเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 

 3.1 ความโปร่งใส เปิดเผย : ต้องปรบัปรุงกลไกในการทํางานให้มีความโปร่งใส 
เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในขอบเขตกฎหมาย 

  - ขา้ราชการจะตอ้งเปิดเผย ดําเนินการอย่างมเีหตุผลเป็นขัน้ตอน สามารถแจง้
ลําดบัขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ผูร้บัผดิชอบ และระยะเวลาในการปฏบิตัใิหผู้ต้ดิต่อทราบ เมื่อ
สามารถตดิตามความรบัผดิชอบไดแ้ละหลกีเลีย่งต่อการเกดิผลประโยชนทบัซอ้น 

  - จดัหาขอ้มลูขา่วสารและคําแนะนําโดยมหีลกัฐานอย่างเทีย่งตรง เพื่อนําเสนอ
ทางเลอืกในการตดัสนิใจ 

  - เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ผูร้อ้งขอความขัน้ตอนที่กําหนดขององค์กร และใน
ขอบเขตกฎหมายทีก่าํหนด 

  - ปฏบิตักิารตามนโยบาย กระบวนงาน และคาํแนะนําเกีย่วกบัหน้าที ่

  - ดาํเนินการใหป้ระชาชนสามารถรบัรูข้อ้มลูของหน่วยงาน ตามพระราชบญัญตัิ
ขอ้มลูขา่วสาร ดว้ยความถูกตอ้ง สะดวก และรวดเรว็ 

  - ดูแลข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างระมดัระวงั และใช้ประโยชน์ในทางที่
ถูกตอ้งเทา่นัน้ 

  - ไม่ละเลยกับข้อเท็จจริงที่ยุ่งยากหรือข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้อให้
คาํแนะนําหรอืตอ้งตดัสนิใจ 
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  - ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางการที่เป็นความลบั หรือโดยไม่มีอํานาจ
หน้าที่ หรอืที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น หรอืเป็นภยัต่อประชาชนและ
ประเทศ 

 3.2 สามารถตรวจสอบได ้ ขา้ราชการตอ้งพรอ้มรบัการตรวจสอบและพรอ้มรบัผดิใน
การตดัสนิใจ และการกระทาํโดยพรอ้มใหส้าธารณชนเขา้ตรวจสอบ 

  - ต้องพร้อมใหฝ้่ายต่าง ๆ เขา้มาตรวจสอบได้ทุกเวลา และพรอ้มรบัผดิ เพื่อ
ดาํรงไวซ้ึง่ความไวว้างใจและความมัน่คงของสาธารณชน 

  - เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หรือทําเป็นบันทึกการตัดสินใจต่าง ๆ ในการ
ปฏบิตังิาน เพือ่งา่ยแก่การตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

  - ชี้แจงและใหเ้หตุผลที่เหมาะสมต่อผูร้บับรกิาร กรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัิหรอื
กระทาํตามคาํขอได ้

  - เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลการปฏิบัติงานให้
ผูเ้กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบตามความเหมาะสมอย่างทัว่ถงึ และง่ายต่อการเขา้ถงึขอ้มูล เพื่อให้
ประชาชนสามารถมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ และตรวจสอบการทาํงานของภาครฐั 

4. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 

 ข้าราชการจะต้องปฏิบติังานท่ีได้รบัมอบหมายเสรจ็สมบูรณ์ตามกาํหนดเวลา 
ได้ผลลพัธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่า ด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง ชอบธรรม โดยรกัษาและใช้
ทรพัยากรเป็นประโยชน์สงูสดุต่อประชาชนและชาติ 

 จุดมุ่งหมาย : เพื่อใหข้า้ราชการซึ่งไดร้บัมอบอํานาจจากประชาชนโดยผ่านรฐับาล 
ใหด้แูล บรหิารทรพัยส์นิสาธารณะ และใชเ้งนิของประชาชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
ในการใหบ้รกิารประชาชน รกัษาและใชท้รพัยากรเพือ่ประโยชน์สขุอยา่งยัง่ยนืของประชาชน 

 4.1 ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล : ต้องปฏบิตังิานใหส้ําเรจ็ โดยยดึผลลพัธ์ของงานที่
เกดิผลดแีละเป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม  

  - ปฏิบตัิงานด้วยความรอบคอบ ใส่ใจระมดัระวงั ถูกต้อง รกัษาผลประโยชน์
สาธารณะอยา่งเตม็ความสามารถ 
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  - บรหิารจดัการทรพัยากร รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหส้มบูรณ์ 
ปลอดภยั เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน และประเทศชาตอิยา่งยัง่ยนื 

  - ใชท้กัษะและสมรรถนะอย่างเตม็ที่ ในการทํางานที่รบัผดิชอบอย่างมอือาชพี 
ไดผ้ลลพัธต์ามเป้าหมาย 

  - ปฏิบตัิงานโดยใช้กลยุทธ์ป้องกนัการทุจริต คอร์รปัชนั และใช้งบประมาณ
อยา่งซื่อสตัย ์ประหยดั คุม้คา่ 

  - ปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย โดยใชว้ธิกีาร กระบวนการที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม 

  - มมีานะ พยายาม ฝา่ฝนัอุปสรรค มุง่มัน่ในการทาํงานใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมาย 

  - จดัสภาพทีเ่อือ้อาํนวยต่อการทาํงานใหส้าํเรจ็ และขจดัสภาพทีข่ดัขวางต่อการ
ทาํงาน 

 4.2 การพฒันางานและทมีงาน 

  - ปฏิบัติงานและพัฒนางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม และมี
มาตรฐานสงู 

  - ปรบัปรุงวธิกีาร กระบวนการทํางาน ตลอดจนกฎเกณฑท์ี่ไม่ชอบธรรม เป็น
อุปสรรคต่อการใหบ้รกิารประชาชน 

  - ถอืเป็นภารกจิในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหมท่ีม่คีุณภาพอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ 

  - ประสานงานกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง รกัษาสมัพนัธภาพในการปฏบิตัิงานกบั
ผูร้ว่มงานและผูร้บับรกิาร 

  - รวมพลงัสามคัคใีนการปฏบิตังิาน เพื่อปฏบิตัภิารกจิใหบ้รรลุผลเป็นประโยชน์
ต่อสว่นรวม 

  - สรา้งแนวทาง/วธิกีารที่สนับสนุนพฤติกรรมจรยิธรรมในการทํางาน ใหม้ผีล
ในทางปฏบิตั ิ

  - สนบัสนุนผูร้ว่มงานต่องานทีม่สีว่นรว่ม และเคารพในลขิสทิธิข์องผลงานผูอ้ื่น 
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 4.3 พฒันาตนเอง 

  - ใฝใ่จและถอืเป็นหน้าทีท่ีต่อ้งเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาศกัยภาพในการ
ทาํงานของตนเอง 

 - นําความรู ้ความเชีย่วชาญไปใชพ้ฒันา สรา้งสรรคง์านของสว่นรวม  

 - ตระหนกัในความสาํคญัของการใฝรู่ ้เลง็เหน็ประโยชน์ของความรูห้รอืวทิยาการ 
ใหม่ๆ  ทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานในอนาคต 

5. การปฏิบติัหน้าท่ีอย่างไม่เลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม   

 ข้าราชการต้องบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็ว 
ประหยดัและถกูต้อง ปฏิบติัต่อผู้รบับริการด้วยความมีน้ําใจ สุภาพ เอ้ืออาทร และ
ปฏิเสธระบบอปุถมัภท์ุกรปูแบบ 

จุดมุ่งหมาย:  เพื่อให้การบริการสาธารณะของข้าราชการเป็นการตัดสินใจบน
หลักการที่ใช้ข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ยุติธรรม และเป็นธรรม โดยไม่
คาํนึงถงึความแตกต่างทางฐานะ ตําแหน่ง ศาสนา เพศ เชือ้ชาต ิแหล่งกําเนิด อายุ เพื่อสรา้ง
ความเชื่อมัน่แก่ประชาชนใหเ้หน็ถงึพนัธะสญัญาของราชการในการสรา้งความยุตธิรรมแก่
สงัคมไทย 

5.1 ความยุติธรรมและเสมอภาค:  ต้องปฏิบัติตามหลักแห่งความเสมอภาค 
หลกีเลีย่งการปฏบิตัทิีไ่มย่ตุธิรรม 

- ทาํสิง่ทีร่บัผดิชอบใหส้าํเรจ็ดว้ยความเทีย่งตรงและยตุธิรรม 
- ปฏบิตัต่ิอบุคคลทัว่ไป อยา่งมเีหตุผล สภุาพ เทา่เทยีมกนั 
- ปฏบิตัต่ิอแต่ละบุคคลดว้ยความยุตธิรรม เสมอภาค ไม่อคตลิําเอยีงดว้ยปจัจยั

ดา้นความแตกต่าง หลากหลายเรือ่ง อาทเิชน่ จุดยนืทางการเมอืง ศาสนา เชือ้ชาต ิเพศ และ
วฒันธรรม 

- รักษาความสมดุลระหว่างผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของ
ประชาชนกบัจุดมุง่หมายในการตดัสนิใจ 

- ปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รกิารของรฐัมปีระสทิธผิล ประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารได้
งา่ย สะดวก รวดเรว็ 
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- ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อสาธารณะ จะต้องช่วยเหลือประชาชนอย่าง
ยตุธิรรมและมเีหตุผล 

- ใชห้ลกัการบรกิารอย่างเสมอตน้เสมอปลาย ในขณะเดยีวกนัใหค้วามสาํคญัต่อ
เหตุการณ์แต่ละสถานการณ์ดว้ย 

- ปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัความสุภาพ มน้ํีาใจ เอือ้อาทรต่อประชาชน เจา้หน้าทีใ่น
หน่วยงานของตนและหน่วยงานอื่น 

- ปฏบิตัิหน้าที่ดว้ยความยุติธรรม ไม่เอาความคดิส่วนตนเขา้มาปะปนสนใจแต่
เฉพาะปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรณทีีต่อ้งใชใ้นการตดัสนิใจเทา่นัน้ 

5.2 ความเป็นกลาง 

- รกัษาความเป็นกลางทางการเมอืง เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานร่วมกบัรฐับาลทัง้
ปจัจุบนัและอนาคต 

- ทาํหน้าทีข่ององคก์รใหเ้สรจ็สมบรูณ์ โดยไมม่ผีลกระทบจากความเชื่อสว่นตวั 
- หากรู้สกึว่าการปฏิบตัิตามคําสัง่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของฝ่ายบริหารหรือ

รฐับาลขดักบัความเชื่อส่วนบุคคลอย่างรุนแรง ให้ปรกึษากบัผู้บงัคบับญัชา เพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขเพือ่ไมต่อ้งกระทาํการใดทีอ่าจก่อผลเสยีหายหรอืเกดิผลกระทบต่อการปฏบิตังิาน 

- หลกีเลีย่งกจิกรรมทีอ่าจส่งผลรา้ยต่อความเชื่อถอืของสาธารณะต่อราชการและ
หน่วยงานในการปฏบิตัติามหน้าทีด่ว้ยความเป็นกลาง 

- ปฏบิตัติามขอ้หา้มทีก่าํหนดไวส้าํหรบัการทาํกจิกรรมทางการเมอืง 
- ตดัสนิใจใหท้นัเวลา ซึง่เกดิผลต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเป็นธรรม 

 5.3 การปฏิเสธระบบอปุถมัภท์ุกรปูแบบ 

- ต่อตา้นการคุกคามหรอืใชอ้ทิธพิลทุกรปูแบบ 
- หลกีเลีย่งการใชค้วามพอใจสว่นตวัในการปฏบิตังิานและปฏบิตัติามนโยบาย 
- ไมต่กอยูใ่ตอ้ทิธพิล ไมใ่ชอ้ทิธพิล และหรอืไมใ่ชอ้าํนาจทีไ่มถู่กตอ้ง ไมเ่หมาะสม

ของบุคคลอื่นในการทาํงานและการดาํรงชวีติสว่นตน 
- ไมป่ฏบิตังิานราชการทีส่มาชกิในครอบครวั เพื่อน บุคคลใกลช้ดิ มผีลประโยชน์

เกีย่วขอ้ง 
- ไม่กระทําการใดเป็นการช่วยเหลอื อุปถมัภห์รอืเลอืกปฏบิตัต่ิอบางบุคคลอย่าง

ไมย่ตุธิรรม หรอืเพือ่ผลประโยชน์บางอยา่ง 
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- ตอ้งทํางานดว้ยความเทีย่งธรรมและจะตอ้งไม่ใหส้ทิธพิเิศษแก่ภาคเอกชน หรอื
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นกรณพีเิศษ 

- หลีกเลี่ยงความพอใจส่วนตัวหรือเลือกปฏิบตัิในการกําหนดและปฏิบตัิตาม
นโยบาย 

- ยดึหลกัความยตุธิรรมตามทีส่งัคมคาดหวงัในการปฏบิตังิาน 

6. การปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะพลเมืองของประเทศ 

ข้าราชการจะต้องยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย ความยุติธรรม เคารพกฎหมาย 
กติกาของสงัคม เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละคุณค่าของประชาชนทุกคน กระทาํ
เพ่ือส่วนรวมและประเทศชาติ 

จุดมุ่งหมาย:  ในฐานะเป็นพลเมอืงของประเทศ ขา้ราชการต้องมคีวามจงรกัภกัดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และหลกัจริยธรรมเหนือประโยชน์ส่วนตน และเคารพ
ศกัดิศ์รขีองประชาชน เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจใหป้ฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดแีละปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
ความเป็นธรรม 

6.1 การเคารพกฎหมายและกฎของสงัคม 

 - ต้องจงรกัภกัดต่ีอชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และปฏบิตัิตามรฐัธรรมนูญ 
กฎหมาย ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสงัคมไทย รวมทัง้หลกัจรรยาขา้ราชการเหนือประโยชน์ส่วน
ตน 

 - ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎข้อบงัคบัของทางราชการในอนัที่จะให้โอกาสแก่
ประชาชนไทยอยา่งเทา่เทยีมกนั 

 - เขา้ใจและประยุกต์ใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับทบาทด้าน
วชิาชพีของตนอยา่งถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 - หลีกเลี่ยงการกระทําหน้าที่ที่ส่อไปในทางละเมิดกฎหมาย หรือมาตรฐาน
พฤตกิรรมตามจรรยาขา้ราชการ 

 - ไม่ประพฤติในสิ่งที่รู้ว่าผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือขาดจริยธรรมหรือ
กระทาํในสิง่ทีน่อกเหนืออาํนาจ 
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 - แจง้ความสงสยัเกีย่วกบัขอ้กฎหมายในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่ผูบ้งัคบับญัชา ซึ่ง
มหีน้าทีใ่หค้าํแนะนําตามกฎหมาย 

6.2 การเคารพบคุคลและส่ิงแวดล้อม 

 - ต้องเคารพสทิธเิสรภีาพ ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องตน บุคคลอื่นอย่างเท่า
เทยีมกนั และต่อตา้นการคุกคามทุกรปูแบบ 

 - ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเอือ้อาทร เมตตา ยตุธิรรม 

 - เคารพและรกัษาขอ้มลูตามสทิธขิองประชาชน 

 - เคารพต่อความเชื่อ คา่นิยมของบุคคล และเพือ่นรว่มงาน 

 - สรา้งความมัน่ใจแก่ประชาชนวา่ จะไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความนบัถอื 

 - ต้องปฏิบตัิตนอย่างมมีารยาทตลอดเวลา อดทนต่อความคดิเหน็พฤติกรรม
ของประชาชน และไมใ่ชอ้าํนาจอยา่งไมช่อบธรรม ปฏบิตัตินเรยีบงา่ยภายใตก้ฎหมาย 

 - เคารพความเห็นที่แตกต่างและจดัการความขดัแย้งด้วยการสื่อสารอย่างมี
เหตุผล 

 - ยดึมัน่ในหลกัการบรหิารจดัการที่ด ีและปฏบิตัโิดยสนับสนุนต่อสทิธ ิเกยีรติ
และความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูอ้ื่น 

 - พทิกัษ์ รกัษาความปลอดภยัของสิง่แวดล้อมทัง้ที่มชีวีติและไม่มชีวีติ ที่เป็น
ทรพัย์สิน สาธารณะ และพฒันาให้คงอยู่เป็นประโยชน์ที่ย ัง่ยืนถาวรของประชาชนและ
ประเทศ 

 - เคารพสิทธิ เสรีภาพในการมชีีวิตของสิ่งมชีีวิต รกัษาสมดุลของธรรมชาต ิ
เพือ่ใหบุ้คคลสามารถดาํรงชวีติอยา่งมคีวามสขุ และมปีจัจยั 4 ในการดาํรงชวีติอยา่งถาวร 

 - ใช้ทรพัยากรอย่างประหยดัและต่อต้านการทําลายทรพัยากรของชาติ ซึ่งจะ
นํามาสูภ่ยัพบิตัขิองประชาชนและประเทศ 

 



 40

7. การดาํรงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้าราชการควรยึดถือหลัก  “ความพอเพียง” ในการดํารงชี วิต  ด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล สร้างภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวั 
ดาํรงชีวิตด้วยความมีคณุธรรม มีความรู้ สติและปัญญา 

จุดมุ่งหมาย:  เพื่อสรา้งความเชื่อถือ ศรทัธา และเป็นตวัแบบที่ดแีก่ประชาชนใน
การยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นเขม็ทศิชี้แนวทางในการดํารงชวีติทีส่อดคล้องกบัความ
จาํเป็นของสงัคมไทย 

7.1 พอประมาณ 

- พฒันาตนเองใหม้คีวามอุตสาหะ ขยนัหมัน่เพยีร ประหยดั ไม่ฟุม่เฟือยเกนิ
ศกัยภาพของตน 

- ไม่เบียดเบียนตนเอง  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  ไม่เอาเปรียบธรรมชาต ิ
สิง่แวดลอ้ม 

- ชว่ยเหลอืเกือ้กลู เอือ้เฟ้ือเผือ่แผแ่ก่บุคคล 
- ดาํรงชวีติโดยการยดึคา่นิยมพึง่ตนเอง 

7.2 มีเหตมีุผล 

- พิจารณาหรือตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยใช้ความเป็นกลาง เป็นธรรม 
เทีย่งตรง ปราศจากอคต ิสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จรงิและบรบิททางสงัคม 

- แกไ้ขปญัหาของชวีติ โดยยดึหลกัอรยิสจั 4 
- เผชญิปญัหาและแก้ปญัหาโดยใช้หลกัการตดัสนิใจ โดยยดึประโยชน์ของ

สว่นรวมและความยตุธิรรมในการแกป้ญัหาทีส่ง่ผลกระทบกบัสาธารณะ 

 7.3 การสร้างภมิูคุ้มกนั 

- ประหยดั อดออม มธัยสัถ ์
- ดํารงชวีติโดยมเีป้าหมาย การวางแผน ดําเนินการไปสู่เป้าหมายดว้ยความ

รอบคอบ อดทน พยายามเพือ่ใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ 
- ประพฤติตามวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยเพื่อสืบทอด

วฒันธรรมความเป็นไทยในการดาํรงอยูอ่ยา่งยัง่ยนื 
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- รบัรูค้วามสามารถของตน มองโลกในแง่ด ีสามคัคกีลมเกลยีวกบับุคคลอื่น 
เพือ่สรา้งสงัคมใหเ้ขม้แขง็ 

- เผชญิปญัหาอย่างรูเ้ท่าทนั เขม้แขง็และควบคุมอารมณ์ จดัการกบัปญัหา
ดว้ยกลวธิทีีเ่หมาะสม 

- ใชข้อ้มูลต่าง ๆ ในการพจิารณาคาดการณ์ผลที่เกดิจากการกระทําของตน 
และรบัผดิชอบผลการกระทาํของตนเอง 

- เคารพต่อสทิธมินุษยชนของบุคคลขณะทาํงานและขณะดาํเนินชวีติสว่นตน 
- พฒันาการตระหนักรู้ตนเอง การมสีติสมัปชญัญะเพื่อการตดัสนิใจในการ

ดาํรงความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นอยา่งถูกกาลเทศะ 
- รบัรูส้ถานการณ์เสีย่งและความไม่ปลอดภยัในชวีติ หลกีเลี่ยงสถานการณ์

เสีย่งต่อความซื่อสตัยใ์นการปฏบิตังิาน 

 7.4 ยึดมัน่หลกัคณุธรรมในการดาํรงชีวิตชอบ 

- ปฏบิตัตินตามความเชื่อทางศาสนาทีต่นยดึถอือยา่งเครง่ครดั 
- รบัรูคุ้ณคา่ความแตกต่างและความดขีองบุคคล อยูร่ว่มกนัอยา่งสนัต ิ
- พฒันาตนเอง เรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการทํางานและดํารงชวีติ

อยา่งต่อเน่ือง 
- ซื่อสตัยต่์อตนเองและผูอ้ื่น 
- พทิกัษ์ประโยชน์ของสาธารณะ ร่วมกจิกรรมของชุมชนเพื่อสรา้งชุมชนให้

เขม้แขง็ 

การนําจรรยาข้าราชการของส่วนราชการไปใช้ 

 เมื่อส่วนราชการจดัทําร่างจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการที่ผ่านการรบัฟงัความ
คดิเหน็จากผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝา่ยแลว้ สว่นราชการจะตอ้ง 

 1. นําร่างจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการเขา้สู่การพจิารณาของ อ.ก.พ.ของส่วน
ราชการ เพื่อใหค้วามเหน็ชอบและใหก้ารรบัรองว่าจะใหก้ารสนับสนุนในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้
ส่วนราชการสามารถใช้จรรยาขา้ราชการของส่วนราชการน้ีได้อย่างมปีระสทิธผิล แล้วจงึ
นําไปประกาศใช ้

 2. จดัทาํหรอืปรบัปรุงกลไกต่าง ๆ ทางดา้นการบรหิารและการบรหิารทรพัยากรบุคล
เพื่อรองรบัการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการ เช่น การจดัตัง้หรอืมอบหมาย
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 3. จดัทําสําเนาจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ ทัง้ที่เป็นเอกสารและสื่ออื่น ๆ 
แจกจ่ายใหก้บัขา้ราชการในส่วนราชการทุกคน และจดัเกบ็ไวใ้นสถานทีต่่าง ๆ ทีข่า้ราชการ
สามารถไปคน้หามาอา่นไดง้า่ยและสะดวก 

 4. กําหนดช่วงระยะเวลาหน่ึงสาํหรบัการเผยแพรแ่ละฝึกอบรมทาํความเขา้ใจในสาระ
และวธิกีารปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการ ใหโ้อกาสขา้ราชการทุกคนในการ
ตอบสนองต่อเน้ือหาของจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการ และแนวทางปฏบิตัเิมื่อพบกบั
เหตุการณ์ทีอ่าจทาํผดิหรอืไมแ่น่ใจวา่ควรจะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไรจงึถูกตอ้ง 

 5. ขา้ราชการทุกคนจะตอ้งลงนามยนืยนัว่าจะยดึมัน่ปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของ
ส่วนราชการ จะเข้าร่วมในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องและแสวงหาหนทางในการปฏิบัติที่
เหมาะสมตามจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการ และรายงานหรอืจดัการกบักรณีที่มกีาร
ละเมดิจรรยาน้ี 

 6. กําหนดหลกัเกณฑใ์นการบงัคบัใชจ้รรยาขา้ราชการของส่วนราชการ เช่น การให้
รางวลัและการลงโทษ วธิกีารรายงานการกระทาํผดิและการไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิ เป็นตน้ 

 7. จดัการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการ รวมทัง้นํา
เรือ่งน้ีบรรจุไวใ้นหลกัสตูรต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

 8. กาํหนดใหม้กีารรายงานผลการดาํเนินงานตามจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการจาก
ทุกหน่วยงานในส่วนราชการ และสรุปผลรวมในรายงานประจําปีของส่วนราชการ เพื่อใหผู้ท้ีม่ ี
สว่นเกีย่วขอ้งทุกฝา่ยไดท้ราบสภาพการดาํเนินงานดา้นจรยิธรรมของสว่นราชการ 

 9. ใหม้กีารทบทวนจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการเป็นประจาํ อยา่งน้อย 2 ปีต่อครัง้ 

บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 1. ผูบ้ริหารระดบัสงู   

• สร้างและรกัษาโครงสร้างพื้นฐานสําหรบันโยบาย กระบวนงาน ข้อตกลงและการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ทีส่อดคลอ้งและสนบัสนุนต่อการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ 
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• สรา้งกระบวนการดําเนินงานทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัต่ิอจรรยาขา้ราชการ
ของสว่นราชการ 

• สรา้งและกํากบัใหม้กีลไกภายในหน่วยงาน รองรบัการปฏบิตัติามจรรยาของส่วน
ราชการ 

• แสดงภาวะความเป็นผูนํ้ามจีรยิธรรมอย่างสูงที่สามารถมองเหน็ได้ และเป็นตวั
แบบในการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ และให้ความชัดเจนกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ 

• รบัผิดชอบในการควบคุม กํากับดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยา
ขา้ราชการของสว่นราชการ ดว้ยความเคารพในตวัขา้ราชการ 

• สง่เสรมิบรรยากาศการทาํงานใหเ้อือ้ต่อการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของสว่น
ราชการ ซึ่งจะต้องมกีารสื่อสารแบบสองทางที่เปิดเผยและซื่อสตัย์ สําหรบัทุกคนในการ
พูดคุยหรอือภปิรายในประเดก็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัจรยิธรรม และมคีวามตื่นตวักบัการตรวจสอบ
พฤตกิรรมทีไ่มถู่กตอ้ง เสรมิแรงใหพ้ฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม และจดัการกบัการไม่ปฏบิตัติาม
จรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ 

• ทําใหแ้น่ใจได้ว่าผู้ใต้บงัคบับญัชาจะได้เขา้รบัการฝึกอบรมด้านจรยิธรรมอย่าง
สมํ่าเสมอ 

• รายงานผลหรือเปิดเผยการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการของหน่วยงานต่อ
สาธารณะชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 2. หน่วยงานบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

• การกําหนดวิธีการที่จะทําให้แน่ใจว่าพนักงานได้ร ับทราบและเข้าใจจรรยา
ขา้ราชการของสว่นราชการแลว้ 

• ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทํางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคลอ้งและสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ 

• วางแผนและดําเนินการจดัการฝึกอบรมดา้นจรยิธรรมและจรรยาขา้ราชการของ
สว่นราชการเป็นไปอยา่งทัว่ถงึและสมํ่าเสมอ 

• กําหนดให้มกีารประเมนิพฤติกรรมของขา้ราชการในด้านที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิ
ตามจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการเป็นสว่นหน่ึงของการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

• เป็นตวัอยา่งทีด่ใีนการประพฤตปิฏบิตัดิว้ยการยดึมัน่ในหลกัการทีถู่กตอ้ง 
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3. ผูบ้งัคบับญัชา/หวัหน้างาน 

• กระตุน้ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมในการทีจ่ะนําประเดน็ทางดา้นจรยิธรรม
มาพดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

• ดูแลใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาได้รบัการฝึกอบรมด้านจรยิธรรมและจรรยาขา้ราชการ
ของสว่นราชการอยา่งทัว่ถงึ 

• จดัใหม้เีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการในสถานทีท่ํางาน 
ซึง่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้ถงึได ้

• ให้มกีารสนทนาเกี่ยวกบัหลกัการ/ความถูกต้องในระหว่างการบงัคบับญัชา/ให้
คาํแนะนําในการทาํงาน 

• อภปิรายประเดน็เกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ ในการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

• ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ดีว้ยการปฏบิตัทิีย่ดึมัน่ในหลกัการทีถู่กตอ้ง  
• ปฏบิตัต่ิอผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งยตุธิรรม เทา่เทยีมกนั และเสมอตน้เสมอปลาย 

 4. ตวัข้าราชการ 

• อา่น ทาํความเขา้ใจและยอมรบัในจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการน้ี รวมทัง้เกบ็
สาํเนาของจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการไวก้บัตวัเพือ่การอา้งองิ 

• มสี่วนร่วมในการพดูคุย อภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัจรยิธรรม 

• ปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ ดว้ยการยดึมัน่ในหลกัการทีถู่กตอ้ง 
สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั ทัง้ดว้ยลายลกัษณ์อกัษรและจติวญิญาณ 

• ร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน สนับสนุนและเสรมิสรา้งพฤตกิรรมและ
บรรยากาศการทาํงานทีม่จีรยิธรรม 

• เขา้รว่มการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้แสวงหาความรู ้ความเขา้ใจเพิม่เตมิตาม
โอกาสทีม่ ี

• ในกรณีทีไ่มม่ ัน่ใจว่าสิง่ทีต่นเองจะกระทาํลงไป เป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง เหมาะสมหรอืไม ่
ใหนํ้าเรื่องนัน้ไปปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืปรกึษากบัหน่วยงานบรหิารทรพัยากรบุคคล 
หรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหค้วบคุมดแูลเรือ่งจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ 
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• ต้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงานบรหิารทรพัยากรบุคคล หรอืหน่วยงานที่
ได้รบัมอบหมายใหค้วบคุมดูแลเรื่องจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการ ใหท้ราบถึงการฝ่าฝืน
ขอ้บงัคบัจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ ของขา้ราชการคนอื่นทนัททีีท่ราบถงึการกระทาํนัน้ 

ขัน้ท่ี 2  การมสี่วนร่วมในการจดัทําขอ้บงัคบัว่าด้วยจรรยาขา้ราชการ: การนําร่าง
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีพจิารณาเพื่อ
เกิดการมีส่วนร่วม ทําให้เกิดการยอมรบัในการนําไปปฏิบัติ รู้สึกเป็นเจ้าของ และร่วม
รบัผดิชอบ ขัน้ตอนการจดัทาํโดยละเอยีดไดแ้ก่ 

2.1 การพจิารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒทิี่หน่วยงานได้คดัเลือกมาเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ 
วพิากษ์ และคณะทาํงานนําไปปรบัปรงุ 

2.2 การพจิารณารบัฟงัความคดิเหน็จากขา้ราชการ เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน ผูม้สี่วน
ได้ส่วนเสียในการปฏิบตัิภารกิจของหน่วยงาน อาทิเช่น ประชาชน ภาคเอกชน องค์กร
ภาครฐัอื่น ๆ สื่อมวลชน โดยอาจรบัฟงัความคดิเหน็เป็นรายบุคคลผ่านระบบสารสนเทศ 
ระบบสื่อสารที่หน่วยงานมแีละประชุมรบัฟงัความคิดเหน็ ในรอบน้ีหน่วยงานจะทราบว่า 
ค่านิยมหลกัใดทีส่าํคญัและจาํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งมจีรยิธรรมเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนมากทีสุ่ด และทราบว่าควรใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานพฤตกิรรมจรยิธรรมใดและ 
กลไกทีจ่ะผลกัดนัสูก่ารปฏบิตัโิดยเฉพาะของหน่วยงาน รวมทัง้ทราบเหตุผลต่าง ๆ ในการที่
จะตอ้งยดึค่านิยมพืน้ฐาน ค่านิยมเฉพาะในการทาํงาน  จากนัน้จงึปรบัปรุงรา่งขอ้บงัคบัว่า
ดว้ยจรรยาขา้ราชการใหช้ดัเจน โดยอาจเพิม่ความสําคญัและความจําเป็นของหน่วยงานให้
ชดัเจน เช่น พฤตกิรรมของเจา้หน้าทีท่ีจ่าํเป็นตอ้งแกไ้ข หรอืตอ้งเสรมิสรา้ง หรอืเป็นสาเหตุ
ใหเ้กดิวกิฤตต่าง ๆ ในหน่วยงาน และสงัคม ดว้ยการเขยีนเป็นพฤตกิรรมที่เฉพาะเจาะจง 
ชดัเจน 

โดยสรปุ หน่วยงานจะไดค้าํตอบวา่  

1) ค่านิยมพืน้ฐาน ค่านิยมเฉพาะทีเ่จา้หน้าทีต่้องใชเ้ป็นหลกัในการตดัสนิใจในการ
ปฏบิตังิานในแต่ละวนัคอือะไร : What 

2) ทําไมตอ้งมหีรอืยดึถอืคุณธรรมหลกั คุณธรรมเฉพาะนัน้ๆ และทําไมตอ้งกําหนด
มาตรฐานพฤตกิรรมไวใ้นขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการของหน่วยงาน : Why 
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3) การนําไปสู่การปฏบิตัจิรงิจะทําอย่างไร เมื่อเกดิขอ้ขดัแยง้ในการปฏบิตั ิปญัหา 
อุปสรรคจะตอ้งทาํอย่างไร มใีครบา้งทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอื แนะนํา กลไกใดบา้งทีส่นบัสนุน 
สง่เสรมิในการปฏบิตั ิฯลฯ : How 

2.3 การนําเข้าสู่การอนุมัติของหน่วยงานก่อนการนําไปประกาศใช้ทัว่กัน  
โดย 

•  การนําเขา้สู่การพจิารณา อ.ก.พ.ของหน่วยงาน หรอืคณะ อนุกรรมการที่
หน่วยงานกาํหนดใหก้าํกบัดแูลงานดา้นคุณธรรม จรยิธรรมของหน่วยงาน หรอื 

• การสง่ใหอ้งคก์รภายนอกใหค้าํแนะนําและตรวจความถูกตอ้งเหมาะสม เช่น 
คณะกรรมการกลางที่กํากับดูแลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของราชการพลเรือน 
คณะกรรมการผูต้รวจการแผน่ดนิ คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน คณะกรรมการตรวจเงนิ
แผน่ดนิ คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม และองคก์รวชิาการดา้นจรยิธรรม 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูลงนามในขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ และประกาศใช้
ทัว่กนั พรอ้มทัง้ใหแ้น่ใจวา่เจา้หน้าทีทุ่กคนไดร้บัขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ และมกีาร
ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ 

• หน่วยงานจดัทําคู่มอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการแจกเจา้หน้าทีทุ่กคน 
เพือ่ใชเ้ป็นคูม่อืในการปฏบิตั ิ

จากการสรุปขัน้ตอนที่ 2.1 และ 2.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาจรรยา
ขา้ราชการ มาตรฐานแนวทางปฏบิตัเิชงิพฤตกิรรมตามจรรยาของขา้ราชการ (Code of 
Conduct) ของสาํนกังาน ก.พ.ทีป่ระเมนิความคดิเหน็จากขา้ราชการและประชาชนประมาณ 
600 คน 

คุณธรรม ค่านิยมทีส่าํคญั จาํเป็นมากทีสุ่ดและจําเป็นตอ้งพฒันาในเจา้หน้าทีข่องรฐั
มากทีส่ดุ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ความซื่อสตัยแ์ละความรบัผดิชอบ ประกอบดว้ยมาตรฐานเชงิพฤตกิรรมทีส่าํคญั
ทีส่ดุ ดงัน้ี*  

(3*)            - ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ตระหนักสํานึกในหน้าที่โดยยดึ

                                                        
*
 แสดงอนัดบัความสําคัญจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากโครงการพัฒนาองคค์วามรูเ้พือ่จัดทําจรรยาขา้ราชการวา่ 

8 พฤตกิรรมมคีวามสําคัญ ใน ระดับมากทีส่ดุ ( ≥ 5.50 จากเสกล 6 เสกล) ในการนํามากําหนดเป็นขอ้บังคับ  
วา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ. (สํานักงาน ก.พ., 2551). 

x



 47

           - บริการประชาชน หน่วยงานของรฐั ด้วยจิตสํานึกในการบรกิารอย่าง
ซื่อสตัยแ์ละยตุธิรรม  

(4*) 

           - รบัผดิชอบ มคีวามยุติธรรมในการปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายและ
รบัผดิชอบต่อการกระทาํของตนเอง   

(5*) 

2. การยดึมัน่และยนืหยดัในสิง่ที่ถูกต้อง ประกอบด้วยมาตรฐานเชิงพฤติกรรมที่
สาํคญัทีส่ดุ ดงัน้ี 

           - ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึมัน่ความถูกตอ้งเทีย่งธรรม  (2*) 
           - ตดัสนิใจและกระทําการใดๆ โดยยดึมัน่ในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
สว่นตน  

(7*) 

3. ความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศ 

           - จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตาม
รฐัธรรมนูญ  

(1*) 

           - ปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศ ขอ้บงัคบัของสงัคมไทยทีจ่ะใหโ้อกาส
แก่ประชาชนไทยอยา่งเทา่เทยีมกนั 

(6*) 

           พฤตกิรรมอนัดบั 8 ทีส่าํคญัและจาํเป็นมากทีส่ดุคอื     
           - ไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของทางการทีเ่ป็นความลบัโดยไม่ถูกต้อง เพื่อ
เอือ้ประโยชน์ใหต้นเองหรอืผูอ้ื่น หรอืเป็นภยัต่อประชาชนและประเทศ 

(8*) 

โดยหากพฤติกรรมใดที่หน่วยงานเห็นว่าสําคัญมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
พฤติกรรมใดที่หา้มเดด็ขาดในการปฏบิตัิหน้าที่ตามหลกัคุณธรรมของหน่วยงานสามารถ
เขยีนเป็นพฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืประเมนิไดจ้ากการกระทาํทางกาย อาทเิชน่ 

หลกัคณุธรรม: การยึดมัน่และยืนหยดัในส่ิงท่ีถกูต้อง 

 คุณธรรมที่เฉพาะ ได้แก่ การจดัการกบัความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และสว่นรวม 

 พฤตกิรรมเฉพาะ ไดแ้ก่  

- ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็น
ของขวญั รางวลั หรอืผลประโยชน์ในรปูแบบใด ๆ 
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- จกัต้องไม่รบัของขวญั ของกํานัลหรอืประโยชน์อื่นใดอนัมมีูลค่าเกินกว่าที่
ระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวข้องได้กําหนด และจกัต้องดูแลให้บุคคลในครอบครวัปฏิบตัิ
เชน่เดยีวกนัดว้ย 

หลกัคณุธรรม: การดาํรงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 คุณธรรมเฉพาะได้แก่ : การยึดมัน่หลักคุณธรรมในการดํารงชีวิตชอบซึ่งมี
จุดมุง่หมายประการหน่ึง เพือ่เป็นตวัแบบทีด่ขีองประชาชน 

 พฤตกิรรมเฉพาะไดแ้ก่ : ไมด่ื่มหรอืเมาสุรา หรอืของมนึเมาในขณะสวมเครื่องแบบ
หรอืแต่งกายทีแ่สดงใหเ้หน็วา่เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั 

 ส่วนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการที่หากหลักคุณธรรมใดนําไปเขียนเป็น
พฤติกรรมเฉพาะแล้วทําให้แนวคดิพื้นฐานของคุณธรรม ค่านิยมนัน้ผดิเพี้ยนไป หรอืเกิด
ความเข้าใจผิดหรือเขียนแล้วไม่ครอบคลุม ไม่สะท้อนถึงคุณธรรมนัน้ๆ ก็ไม่ควรเขียน
พฤตกิรรมการกระทาํทีเ่ฉพาะเจาะจง เชน่ 

 หลกัคุณธรรม : การยดึมัน่และยนืหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

 คุณธรรมเฉพาะ : การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึมัน่ความถูกตอ้ง เทีย่งธรรม 

 พฤตกิรรมการกระทาํเฉพาะ : พงึแต่งกายใหส้ะอาด สุภาพเรยีบรอ้ย ตวัอยา่งน้ีเป็น
การเขยีนที่ผดิเพี้ยนไม่สอดคล้องกบัคุณธรรมเฉพาะและหลกัคุณธรรม เน่ืองจากการแต่ง
กายสะอาด สุภาพ เรยีบร้อย ไม่ได้แสดงถึงความเที่ยงธรรมหรอืเกี่ยวขอ้งกบัความเที่ยง
ธรรมของผูป้ฏบิตังิาน 

 กลไกการผลกัดนัสู่การปฏิบติัพบผลจากการศึกษาดงัน้ี 

จากผลการศกึษา “การพฒันาองค์ความรูเ้พื่อจดัทําจรรยาขา้ราชการ” (สํานักงาน 
ก.พ. โดยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2551) ไดท้ําการวเิคราะหค์วามคดิเหน็จากกลุ่ม
ตวัอย่าง ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ินักวชิาการ ขา้ราชการ ภาคประชาชนในส่วนภูมภิาค
และกรุงเทพมหานคร ประมาณ 600 คน สามารถสรุปผลจากการศกึษาว่า กลไกทีส่าํคญัใน
การผลกัดนัใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัคิอื 

1. ผูบ้รหิารระดบัสูง : ในฐานะผูนํ้าองค์กรจะต้องใหค้วามสําคญั ทําหน้าที่กําหนด
นโยบาย ขบัเคลื่อน ผลกัดนั ประเมนิและตดิตามผลการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการเพื่อให้



 49

ผลการศกึษาครัง้น้ีสอดคล้องกบัการประเมนิและตดิตามต่อโครงสรา้งจรยิธรรมนํา
จงัหวดัใสสะอาด (2547-2548) ทีพ่บว่า ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ทีส่าํคญั
ที่สุดของการผลกัดนังานด้านจรยิธรรม และสอดคล้องกบัความคดิเหน็จากการสมัภาษณ์
ผูบ้รหิารระดบัสูงกว่า “กลไกบุคคลคอื ผูบ้รหิารระดบัสูง เป็นกลไกที่สําคญักว่ากลไกอื่น ๆ 
ในการผลกัดนังานดา้นน้ีใหส้าํเรจ็ 

2. ระบบบรหิารงานบุคคล โดยมขีอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

• ระบบสรรหา บรรจุแต่งตัง้ และเลื่อนตําแหน่งบุคคลควรนําองค์ประกอบ
จรยิธรรม จรรยาขา้ราชการพลเรอืน มาใชใ้นการสอบแขง่ขนับุคคลเขา้รบัราชการ และใชใ้น
การคดัเลอืกเลื่อนตําแหน่ง 

• ระบบการประเมนิความด ีความชอบ ต้องนําองค์ประกอบการประพฤติดตีาม
จรรยาขา้ราชการมาเป็นสว่นหน่ึงในการประเมนิความดคีวามชอบของขา้ราชการ 

• ระบบจูงใจ การยกย่อง ให้เกียรติชมเชย ข้าราชการที่ทําดีอย่างจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 

• ระบบการประเมนิคนดีควรเป็นระบบเปิด ให้โอกาสทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการ
ประเมนิ เชน่ การ online ประเมนิเพือ่แจง้ใหเ้จา้ตวัทราบ ประกาศใหส้าธารณชนรบัทราบ 

• ขจดัปจัจยัอุปสรรคทีส่าํคญัคอื ระบบอุปถมัภอ์อกจากระบบบรหิารงานบุคคลให้
ได ้

• มรีะบบพทิกัษ์คนดอียา่งเขม้แขง็ 

 3. มาตรการในการบงัคบัใชบ้ทลงโทษตอ้งจรงิจงัและยุตธิรรม ตอ้งมกีารลงโทษหาก
กระทําผดิไปจากจรรยาขา้ราชการพลเรอืน การลงโทษนัน้มาตรการต้องเขม้ขน้ตามระดบั
ตําแหน่ง หากเป็นผู้บริหารระดบัสูงต้องลงโทษหนักกว่าระดบัปฏิบตัิหากทําผิดในเรื่อง
เดยีวกนั 

 4. ผูบ้งัคบับญัชาระดบัต้น เป็นกลไกบุคคลทีก่ลุ่มตวัอย่างทุกภาคส่วนและทุกกลุ่ม
จงัหวดัหรือทุกจงัหวดัเห็นว่าเป็นกลไกที่สําคญัในการผลกัดนัจรรยาข้าราชการไปใช้ให้
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 5. ผูบ้รหิารระดบักลาง เป็นกลไกบุคคลที่สําคญัอกีประการที่จะสามารถผลกัดนัให้
การนําจรรยาข้าราชการไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ แต่จากผลการศึกษาครัง้น้ีพบว่า
ผู้บริหารระดับกลางมีทัศนคติต่อการพฒันาจริยธรรม/คุณธรรมให้ข้าราชการน้อยกว่า
ขา้ราชการระดบัปฏบิตั ิซึง่ทศันคตเิช่นน้ีจําเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นเพื่อใหผู้บ้รหิารระดบักลางมี
จติวญิญาณในการผลกัดนังานดา้นน้ีตามความคาดหวงัของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ 

 6. กลไกการพฒันา เป็นกลไกทีก่ลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
ประชาชน ข้าราชการระดับปฏิบัติให้ความสําคัญในด้านน้ีในระดับมากที่สุด รวมทัง้
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นจรยิธรรมทีใ่หค้วามสาํคญัในเรื่องกลไกการพฒันา เน่ืองจากมหีลกัฐานทาง
วชิาการยนืยนัว่า บุคคลนัน้รู้ว่าอะไรดหีรอืชัว่ตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาแล้ว รวมทัง้ประมวล
จรยิธรรม/จรรยาขา้ราชการไดม้กีารประกาศใชม้าหลายฉบบัและมอียู่มากมาย แต่ประการ
สาํคญัคอืทาํอยา่งไรใหเ้กดิตามทีไ่ดป้ระกาศ โดยมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

• การพฒันาตอ้งพฒันาจากสาเหตุทางจติใจ อาจพฒันาลกัษณะทางจติใจทีเ่ด่น ๆ   
2-3 ประการ กจ็ะเกดิการประพฤตดิตีามจรรยาขา้ราชการ 

• การพฒันาต้องทําอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่วยัเดก็ เริม่เขา้รบัราชการ เลื่อนตําแหน่ง
โดยเฉพาะการเขา้สูต่ําแหน่งผูบ้รหิาร 

• การพฒันาอาจใชว้ธิกีารและหลกัศาสนาในการพฒันาตามวถิชีวีติและวฒันธรรม
ไทยทีด่ ี

• คูม่อืการพฒันาจรรยา นอกจากจะใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจรรยาแลว้ ตอ้ง
มศีลิปะในการโน้มน้าวจูงใจใหข้า้ราชการเหน็ความสําคญั เหตุผลทีจ่ะต้องทําผลดทีีเ่กดิขึน้ 
ผลเสยีที่เกดิขึน้หากไม่ปฏบิตัิตาม ใหห้ลกัในการคดิและตดัสนิใจแก้ไขเมื่อเกดิขอ้ขดัแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และทางออกต่าง ๆ เมื่อเกดิปญัหา
ในทางปฏบิตั ิ 
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7. สื่อมวลชนและประชาชน:  กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นว่า สื่อมวลชนและ
ประชาชนเป็นกลไกสําคญัในการมสี่วนร่วมตรวจสอบการประพฤตติามจรรยาขา้ราชการที่
สําคญั สื่อมวลชนสามารถตรวจสอบ ประกาศใหส้าธารณชนรบัทราบทัง้เชดิชูผูป้ระพฤตดิี
และใหส้งัคมประณามผูป้ระพฤตไิมด่ ี

จากผลการวจิยัเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในทอ้งถิน่ พบว่าประชาชนยงัมี
สว่นร่วมน้อยและเกรงกลวัอทิธพิลต่าง ๆ รวมทัง้มคี่านิยมทีเ่ป็นทางลบ เช่น “อย่าแกว่งเทา้
หาเสี้ยน”  “พูดไปสองไพเบี้ย น่ิงเสยีตําลึงทอง”  “ตอบแทนบุญคุณ”  “นิยมคนรวยและมี
อาํนาจ” ซึง่ตอ้งมกีารปรบัแกไ้ขทัง้ในเรื่ององคก์รคุม้ครองพยานทีต่อ้งเขม้แขง็ คุม้ครองผูใ้ห้
เบาะแสไดอ้ย่างแทจ้รงิ และตอ้งมกีารพฒันาประชาชนควบคู่กบัการใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบงานภาครฐั 

8. กลไกการตรวจสอบและตดิตามประเมนิผล 

• ต้องมอีงค์กรภายนอกที่เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงทางการเมอืง ทํา
หน้าทีก่าํกบัดแูลและตรวจสอบ โดยมภีาคประชาชนและสือ่มวลชนเขา้ชว่ยอยูใ่นองคก์รดว้ย 

• คณะกรรมการพิทกัษ์คุณธรรมต้องเป็นองค์กรหลักในการสร้างบรรทดัฐาน
จรยิธรรมและจรรยาขา้ราชการให้ชดัเจน และเป็นผู้ตรวจสอบการดําเนินการด้านจรรยา
ขา้ราชการพลเรอืนของหน่วยงาน เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรม 

• กลไกการตรวจสอบ ต้องตรวจสอบผู้บรหิารระดบัสูง และสามารถตรวจสอบ
ขา้ราชการการเมอืงทัง้ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 

• กลไกการตรวจสอบธุรกจิ การคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัราชการเพื่อป้องกนัผลประโยชน์
ทบัซอ้นและการทุจรติ 

• กลไกการตรวจสอบตอ้งมกีารทดลองใหเ้หน็ผลจรงิ กบัระดบัผูบ้รหิารใหเ้หน็เป็น
รปูธรรม 

• กลไกการประเมนิ/วดัผลการประพฤตติามจรรยาต้องเป็นรูปธรรม การกําหนด
บทลงโทษตอ้งพจิารณาตามตําแหน่งหน้าที ่หากหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและตําแหน่งสงูตอ้ง
ลงโทษรนุแรงกวา่ระดบัปฏบิตั ิ

• กลไกการตรวจสอบตอ้งมสีว่นรว่มจากภาคประชาชน/สือ่มวลชน 

• กลไกควรเป็นกลไกเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ กําหนดการประเมินมาตรฐาน
พฤติกรรมตามจรรยาเป็นตัวชี้วดัในคํารบัรองการปฏิบตัิราชการประจําปีที่หวัหน้าส่วน
ราชการตอ้งลงนามรบัรองกบัปลดักระทรวง 
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9. กลไกสนบัสนุนทีเ่ป็นตวัแปรรองทีพ่บผลจากการศกึษา ไดแ้ก่ 

• รายได้ของขา้ราชการ ซึ่งผลจากการศกึษาสอดคล้องกบัความเหน็ของผลการ
ประชุมผูท้รงคุณวุฒ ิหากรายไดข้องขา้ราชการเพยีงพอต่อการดํารงชวีติ ขา้ราชการจะเหน็
ความสําคญัของจรรยาขา้ราชการมากกว่าขา้ราชการที่มรีายได้ไม่เพยีงพอ ดงันัน้ รฐัต้อง
สนับสนุนใหข้า้ราชการมรีายไดเ้พยีงพอต่อการดํารงชวีติ พรอ้มทัง้พฒันาการดํารงชวีติตาม
หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

• ประสบการณ์ในการปฏบิตัิงาน พบผลการศกึษาว่าผูท้ี่ปฏบิตังิานตรงกบันิสยั
เหน็ความสาํคญัของคุณธรรม จรยิธรรมในการนําไปกาํหนดเป็นจรรยาขา้ราชการ มทีศันคติ
วา่จาํเป็นตอ้งพฒันาคุณธรรม/คา่นิยม ตามจรรยาขา้ราชการมากกว่าผูท้าํงานตรงกบัอุปนิสยั
น้อย ซึง่ตวัแปรน้ีจากงานวจิยัของไทยหลายเรื่อง พบว่าเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัทศันคตทิีด่ใีน
การทาํงานราชการ (จนิตนา บลิมาศ และคณะ, 2529 และ ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2550) 

หลกัและแนวทางการเขียนคู่มือข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาข้าราชการ (Code of 
Conduct) 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กําหนดให้ส่วน
ราชการจดัทําขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการสําหรบัขา้ราชการ  เจา้หน้าทีภ่าครฐัปฏบิตั ิ
โดยจุดประสงค์ของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เป็นการกําหนดมาตรฐานของ
พฤตกิรรมขา้ราชการทีส่อดคลอ้งกบัจรรยาทีก่าํหนดตามพระราชบญัญตั ิ

 หลกัและแนวทางในการเขยีนคู่มอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการทีไ่ดเ้สนอแนะน้ี 
ไดนํ้าหลกัการพืน้ฐานเน้ือหามาจาก Code of Conduct สําหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐั จาก
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานเลขาธกิารรฐัสภาของรฐั Queensland ประเทศออสเตรเลยี 
และคู่มือเสริมสร้างจริยธรรมในภาครัฐสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ Queensland ประเทศ
ออสเตรเลยี 

 เมือ่หน่วยงานไดข้อ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการและกลไกในการปฏบิตั ิหน่วยงาน
ได้จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรประกาศใช้ และควรจดัทําคู่มอืเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรฐัของ
หน่วยงานใชใ้นการปฏบิตัจิรงิ 
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เน้ือหาของคูม่อืขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ ประกอบดว้ย 

กรณีตวัอย่าง: 

1. คาํนํา 

 โดยที่เป้าหมายในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีเป็นไปเพื่อ “ประโยชน์สุขของ
ประชาชน” และเพื่อสร้างเสริมความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐและ
ข้าราชการ หน่วยงานของเราได้ตระหนักในความจําเป็น ในอนัที่จะประกอบภารกิจให้
สมัฤทธิผลอย่างมีคุณธรรมตามความคาดหวงัของสาธารณชน รวมทัง้พระราชบัญญัติ
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ที่กําหนดใหทุ้กส่วนราชการต้องจดัทําขอ้บงัคบัว่า
ด้วยจรรยาขา้ราชการของตนเองด้วยเจตนารมณ์เพื่อเป็นมาตรฐานสําหรบัให้ขา้ราชการ
ประพฤติปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกบัหลัก
คุณธรรม จริยธรรมที่หน่วยงานได้ประกาศเปรียบเสมือนคํามัน่สัญญาที่ได้ให้ไว้กับ
สาธารณชน มาใช้เป็นมาตรฐานในการทํางานและดํารงตนในสงัคม คุณธรรม จรยิธรรมที่
ยดึถอืครอบคลุมกวา้งขวางกว่ากฎหมายและระเบยีบ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจกระทําหรอืไม่
กระทําสิง่ต่าง ๆ ในทุก ๆ วนั เป็นการธํารงไว้ซึ่งเกียรติภูมแิห่งอาชพีและความไว้วางใจ
สาธารณะ 

 ขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการนัน้กําหนดขึน้เพื่อใหข้า้ราชการใชใ้นการปฏบิตัิ
หน้าที่ และโปรดระลึกเสมอว่าการปฏิบตัิภาระหน้าที่ของเราไม่สามารถขดีเส้นใต้ได้ว่า       
ทีใ่ด! เมือ่ไร! แต่ภาระหน้าทีข่องเราเกดิขึน้ทุกขณะ ทุกสถานที ่ในทุกขณะท่านตอ้งตระหนกั
เสมอวา่ทา่นเป็นบุคคลสาธารณะ แสดงพฤตกิรรมทุกขณะ ทุก ๆ ทีใ่นฐานะตวัแทนภาครฐั 

 ขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการทีจ่ดัทําขึน้ สมัพนัธก์บัการทํางานเฉพาะของส่วน
ราชการและบงัคบัใชก้บัเจา้หน้าทีทุ่กคนในองคก์ร ขอ้บงัคบัดงักล่าวอาจมบีรบิทการกระทาํที่
แตกต่างกนัในแต่ละกาลเทศะ เน่ืองจากความแตกต่างของการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภาระงานที่
แตกต่างกนัแต่ต้องมคีวามคงที่สอดคล้องกบัคุณธรรม จรยิธรรมที่ส่วนราชการได้ประกาศ
เป็นคาํมัน่สญัญาแก่สาธารณชน  

2.  เน้ือหา ทีบ่รรจุในขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการควรประกอบดว้ย 

• สาระทีอ่ธบิาย “เจตนา” ของสิง่ต่อไปน้ี (What and Why) 

- คุณธรรม จรยิธรรมทัว่ไปหรอืคุณธรรม จรยิธรรมทีเ่ฉพาะเจาะจง 

- มาตรฐานพฤตกิรรมทัว่ไป หรอืมาตรฐานพฤตกิรรมทีเ่ฉพาะเจาะจง 
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• สาระทีอ่ธบิายถงึ “ผลสมัฤทธ์ิท่ีคาดหวงัในการปฏิบติั” ของสิง่ต่อไปน้ี 

- คุณธรรม จรยิธรรมทัว่ไป หรอืคุณธรรม จรยิธรรมทีเ่ฉพาะเจาะจง 

- มาตรฐานพฤตกิรรมทัว่ไป หรอืมาตรฐานพฤตกิรรมทีเ่ฉพาะเจาะจง 

• ขอ้แนะนําในการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการหรอืมาตรฐานพฤตกิรรม (How) 

- ความเกีย่วขอ้งสมัพนัธข์องคุณธรรม จรยิธรรม กบัการตดัสนิใจในการทาํงาน 

- ตวัอยา่งของการปฏบิตัจิรงิ 

- สาระทีอ่ธบิายขอ้ควรสงัเกตหรอืพงึสงัวรเกี่ยวกบัคุณธรรม จรยิธรรม หรอื
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการของหน่วยงาน 

• กฎหมาย ระเบยีบ พระราชบญัญตัต่ิาง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
เจา้หน้าทีข่องรฐั 

3. วิธีการเขียนรายละเอียดของจรรยาข้าราชการ         

กรณตีวัอยา่ง คา่นิยม “การเคารพต่อบุคคล” ซึง่เป็นคา่นิยมหลกับรรจุอยูใ่นขอ้บงัคบั
วา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการของประเทศออสเตรเลยี  

ตวัอย่างวิธีการเขียนรายละเอียดจรรยาข้าราชการ 

คณุธรรม ประการท่ี 4 :  การเคารพต่อบคุคล 

คุณธรรมที่กําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูก
คาดหวงัทีจ่ะตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการทีม่เีหตุผลของสาธารณะและเจา้หน้าทีอ่ื่น เช่น 
ความสุภาพและการใหค้วามช่วยเหลอื โดยเฉพาะเมื่อบุคคลไม่ไดค้ํานึงถงึสทิธิข์องเขา ไม่
แน่ใจในสิง่ทีจ่ะรอ้งขอ หรอืไมใ่สใ่จกระบวนการทีเ่ป็นทางการ  

ขอ้บงัคบัน้ียงัเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัตินต่อเจา้หน้าทีร่ฐัดว้ยกนั ซึง่ตอ้งการใหม้กีาร
ปฏิบตัิอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกนั หลีกเลี่ยงความชอบส่วนตวัและการอุปถมัภ์ และ
หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆที่อาจส่อให้เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย Anti-
Discrimination Act 1991  

โดยสรปุ เจา้หน้าทีข่องรฐัตอ้ง 

• ปฏบิตัต่ิอบุคคลทัว่ไปและเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ อยา่งมเีหตุผล สภุาพ และเทา่เทยีมกนั 

• ใชคุ้ณธรรมในการรบัคนเขา้ทาํงานและเลื่อนตําแหน่ง 
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• หลกีเลีย่งการใชค้วามพอใจสว่นตวัหรอืเลอืกปฏบิตัใินการกาํหนดและการปฏบิตัิ
ตามนโยบาย 

• ยดึหลกัความยตุธิรรม 

• สรา้งความมัน่ใจวา่ลกูคา้และเจา้หน้าทีอ่ื่นจะไดร้บัสิง่ต่างๆ ตามสทิธิท์ีค่วรได ้

• ไมร่บกวนหรอืกระทาํใหล้กูคา้และเจา้หน้าทีอ่ื่นตอ้งประสบกบัความยุง่ยาก 

• ไมท่าํใหเ้จา้หน้าทีอ่ื่นไขวเ้ขวในการทาํงาน 

• ยดึมัน่ในหลกัการบรหิารและการปฏบิตัทิีส่นบัสนุนต่อสทิธิ ์เกยีรตแิละความ
เป็นอยูท่ีด่ขีองลกูจา้ง 

• ใหก้ารยอมรบัและกระตุน้แรงบนัดาลใจและความมานะพยายามของเพือ่น
รว่มงาน 

• ละเวน้ต่อการลว่งเกนิทางเพศหรอืการกระทาํทีอ่าจก่อใหเ้กดิการลว่งละเมดิทางเพศ 

• ยอมรบัความเป็นสว่นตวัและขอ้ผกูพนัต่อครอบครวัและภายนอกทีท่าํงานของ
ลกูจา้ง 

• ใหเ้วลาในการตอบสนองต่อลกูคา้และเจา้หน้าที ่

ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นด้วยความเคารพ 

เจ้าหน้าที่ของรฐัจะต้องเคารพและให้เกียรติลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน และจะต้อง
อดทนต่อความคิดของผู้อื่นที่แตกต่างจากความคิดของตนเอง  และจะต้องไม่ปล่อยให้
ความรูส้กึสว่นตวัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการทาํงาน เจา้หน้าทีข่องรฐัตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่
ได้ปฏบิตัิงานโดยคํานึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม และตระหนักถึงผลเสยีหายที่อาจ
เกดิขึน้จากการขาดความอดทนและความไมเ่ขา้ใจถงึความแตกต่างนัน้ 

เจา้หน้าทีข่องรฐัจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายและขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัความเสมอภาคในจา้ง
งาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการเลือกปฏบิตัิและการล่วงละเมดิทางเพศในที่ทํางาน (Human 
Resource Services Policy and Procedure of Elimination of Discrimination and Harassment in 
the Workplace) 

รกัษาความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องระวังรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สวสัดกิารในสถานทีท่าํงานเพื่อลูกคา้และเพื่อนรว่มงาน ตามกฎหมาย Workplace Health 
and Safety Act 1989 
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ข้อบงัคบัสาํหรบันักบริหาร 

สาํหรบันกับรหิารหรอืหวัหน้า มคีวามรบัผดิชอบพเิศษในการ 

• ทาํตวัเป็นตวัอยา่งทีด่ ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัน้ี 

• รกัษาการสือ่สารทีซ่ื่อสตัยแ์ละเปิดเผยกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
• ปฏบิตัต่ิอผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งยตุธิรรม เทา่เทยีมกนั และเสมอตน้เสมอปลาย 

• ดแูลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดม้ขีอ้ตกลงเกีย่วกบัมาตรฐานการทาํงาน 

• ใหค้วามสนใจต่อสมรรถนะและความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
• หาโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดร้บัการพฒันา 
• ไมก่าํหนดมาตรฐานการทาํงานทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้

• ตรวจสอบพฤตกิรรมตนเองในฐานะทีเ่ป็นผูบ้รหิารวา่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัน้ี 
หรอืมาตรฐานการทาํงานอื่นหรอืไม ่

กระบวนการตดัสินใจท่ียติุธรรม 

ในการตัดสินใจแต่ละครัง้ จะเกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจซึ่งอาจกระทบต่อสิทธ ิ
เสรภีาพ หรอืผลประโยชน์สว่นบุคคล ดงันัน้ในการใชอ้าํนาจ เจา้หน้าทีข่องรฐัจะตอ้ง 

• ไมม่จุีดประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากทีก่าํหนดไว ้
• ปฏบิตัโิดยยุตธิรรมและไมเ่อาความคดิสว่นตวัเขา้มาปะปน สนใจแต่เฉพาะปจัจยั

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักรณทีีต่ดัสนิใจเทา่นัน้ 

• ปฏบิตัติามหลกัความเสมอภาค หลกีเลีย่งการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มย่ตุธิรรม 

• รกัษาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างผลกระทบต่อสทิธิ เสรภีาพและประโยชน์ของ
บุคคล กบัจุดมุง่หมายของการตดัสนิใจ 

• ตดัสนิใจใหท้นัเวลาซึง่เกดิผลต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• ใชห้ลกัการบรหิารอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย ในขณะเดยีวกนักใ็หค้วามสาํคญัต่อ
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้แต่ละสถานการณ์ดว้ย 

การตดัสนิใจและเหตุผลประกอบการตดัสนิใจจะต้องบนัทกึไวเ้ป็นเอกสารหลกัฐาน 
เพือ่ใชใ้นกรณทีีเ่กดิปญัหาหรอืเพือ่การพจิารณาคด ี
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การแสดงตน 

เจ้าหน้าที่ของรฐัจะต้องแต่งกายให้ดูน่าเชื่อถือ และได้รบัการยอมรบั เพื่อให้เกิด
ภาพลกัษณ์ที่ดกีบัองค์กร โดยจะต้องแต่งกายสะอาด เรยีบรอ้ย และเหมาะสมกบัตําแหน่ง
และงานทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้ขอ้บงัคบัดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยัในทีท่าํงานดว้ย 

สุขอนามยัส่วนบุคคลก็เป็นสิง่ที่สําคญั ไม่เพยีงเป็นการแสดงออกที่ดต่ีอลูกค้าและ
เพื่อนร่วมงานเท่านัน้ แต่ยงัเป็นไปตามข้อบงัคบัด้านสุขอนามยัและความปลอดภยัในที่
ทํางานด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องระลึกไว้เสมอว่า บุคคลบางคนอาจจะมีอาการแพ้ต่อสิ่ง
บางอยา่ง เชน่ น้ําหอม ซึง่ถา้ไมร่ะมดัระวงัอาจเป็นการรบกวนผูอ้ื่นได ้

4. กลไกการปฏิบติั 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของหน่วยงานหรือกลไกการบริหาร 

• การจดัทําขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการของหน่วยงาน เป็นหน้าที่ของ CEO 
หรอืหวัหน้าสว่นราชการรบัผดิชอบจดัทาํและประกาศใช ้

• การเผยแพร่และประกาศให้เจ้าหน้าที่ของรฐัในหน่วยงานทุกคนได้ทราบเป็น
หน้าทีข่อง CEO หรอืหวัหน้าสว่นราชการ 

• ตอ้งมหีน่วยงานหรอืกลุ่มบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายรบัผดิชอบในการใหค้ําปรกึษา 
แนะนําเจ้าหน้าที่ภาครฐั ในหน่วยงานในการปฏิบตัิตามข้อบังคบัว่าด้วยจรรยา และให้
คําแนะนําในกรณีเกดิขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ในการปฏบิตั ิพรอ้มทัง้ใหค้ําแนะนําผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีจากผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

• ตอ้งมกีารจดัทําขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เผยแพร่
และตอ้งจดัระบบใหทุ้กคนทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการไดร้บัสาํเนา คูม่อื 

• ต้องเปิดโอกาสในการตรวจสอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ จากภายนอก รวมทัง้
เจา้หน้าทีข่องรฐัภายในองคก์ร 

• ต้องจดัให้มกีารพฒันาเพื่อให้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ภาครฐัทุกคนในองค์กร
ดงัต่อไปน้ี 

- การใชข้อ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ
พลเรอืน พ.ศ. 2551 

- แนวทางการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการของหน่วยงาน 

- เน้ือหาของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการของหน่วยงาน 
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- สทิธแิละวธิกีารเกี่ยวกบัการจดัการกบัการปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีข่องรฐัหากเกดิ
การปฏบิตัทิีข่ดัแยง้กบัขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ 

• ต้องรายงานการบริหารจัดการและการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ขา้ราชการของเจา้หน้าที่ในรายงานผลการปฏบิตังิานประจําปีใหส้าธารณชนรบัทราบและ
รว่มตรวจสอบ เน้ือหาในรายงาน ประกอบดว้ย 

- การเตรยีมการและการจดัทาํขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ 
- การเขา้ถึงหลกัคุณธรรม จรยิธรรม/ พนัธะสญัญาต่าง ๆ และขอ้บงัคบัว่าดว้ย
จรรยาขา้ราชการ 

- การตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ 
- การพฒันาและสง่เสรมิจรรยาขา้ราชการ 
- กระบวนการและการปฏบิตัจิรงิทัว่ทัง้องคก์ร 

• จดัมรีะบบการใหร้างวลัและลงโทษทาํอยา่งไร 
• มอีงค์กรภายนอกและองค์กรภายในที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ ใหค้ําปรกึษาแนะนํา 

และใหก้ารปกป้องคุม้ครองในการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทาํต่าง ๆ ทีข่ดัแยง้กบั
ผลประโยชน์สาธารณะ 

• บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคคลอื่น ๆ เช่น เจา้หน้าทีภ่าครฐัอาวุโสของ
หน่วยงาน เจา้หน้าทีภ่าครฐัระดบัปฏบิตัทิ ัว่ไป 

 นอกจากนัน้ หากหน่วยงานเน้นการปฏบิตัใินเรื่องใดโดยเฉพาะกต็้องอธบิายวธิี
ปฏิบัติและกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ อย่างละเอียดให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติแก่
เจา้หน้าทีภ่าครฐัทุกคน เช่น เรื่อง “การจดัการกบัความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ต่าง ๆ 
กบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ” ในกรณ ีดงัน้ี 

- ความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สาธารณะ 

- ความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบัหน้าทีร่าชการ 

- ความขดัแยง้ระหวา่งความคดิเหน็ ความเชื่อสว่นตน หรอืศาสนากบัสว่นรวม 
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บทท่ี  3 
สรปุขัน้ตอนการจดัทาํจรรยาข้าราชการและมาตรฐานพฤติกรรม

ของส่วนราชการ 

 จรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมของสว่นราชการ จะใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัตินของขา้ราชการในสว่นราชการ เพื่อใหเ้กดิมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมขัน้
สูงในส่วนราชการ ซึ่งจะนําไปสู่การได้รบัความเชื่อถอืศรทัธาจากประชาชน ดงันัน้ จรรยา
ขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมของส่วนราชการทีจ่ะจดัทําขึน้ จะต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของคุณธรรม และคุณค่าที่ได้รบัการยอมรบัจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของ
ส่วนราชการ และมคีวามชดัเจน เป็นรูปธรรม ซึง่ขา้ราชการสามารถยดึถอืเป็นแนวทางการ
ตดัสนิใจในการปฏบิตังิานใหถู้กตอ้งและเหมาะสมในทุกสถานการณ์ 

ขัน้ตอนการจดัทาํจรรยาข้าราชการและมาตรฐานพฤติกรรม 

ขัน้ตอนท่ี 1 กาํหนดผู้รบัผิดชอบ ทาํหน้าท่ีจดัทาํข้อบงัคบัจรรยาข้าราชการและ
มาตรฐานพฤติกรรม 

1. กําหนดผูร้บัผดิชอบในการจดัทําจรรยาขา้ราชการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการจดัทําจรรยา
ขา้ราชการ ซึง่จะประกอบดว้ย 
1.1. ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานหรอืผูท้ีผู่บ้รหิารสงูสดุมอบหมายทาํหน้าทีเ่ป็นประธาน 
1.2. ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนราชการ รวมทัง้ชมรม หรือกลุ่มที่มีส่วน

เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาจรยิธรรมในสว่นราชการ เป็นคณะทาํงาน 
1.3. ตัวแทนจากหน่วยงานที่ร ับผิดชอบงานด้านจริยธรรมของส่วนราชการ เป็น

เลขานุการ 

คณะกรรมการจดัทาํจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ อาจกําหนดใหม้คีณะทํางาน
ร่างจรรยาขา้ราชการ ทําหน้าทีจ่ดัทําร่างขอ้บงัคบัจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการ 
ขึน้มาอกีคณะหน่ึงได ้ 

2. ใหค้วามรูแ้ก่ผูร้บัผดิชอบ 

เมื่อมีการแต่งตัง้ผู้รบัผิดชอบแล้ว หน่วยงานพฒันาข้าราชการของส่วนราชการ 
จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่ผูร้บัผดิชอบ โดยอาจจดัการฝึกอบรม 
การสมัมนา ประกอบกบัการศกึษาจากคูม่อืน้ี 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ทบทวนกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง  

1. รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณะทํางานจดัทําร่างจรรยาข้าราชการ จะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
จดัทาํจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรม ประกอบดว้ย 

• ปจัจยัผลกัดนั หมายถงึ ปจัจยัทีเ่ป็นแรงผลกัดนัใหส้ว่นราชการจะตอ้งมกีาร
ดําเนินงานดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม เช่น รฐัธรรมนูญ พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
หรอืกฎหมายอื่น ๆ รวมทัง้ความคาดหวงัของประชาชนผูร้บับรกิาร เป็นตน้ 

• บริบทของสงัคมและหน่วยงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอกสว่นราชการ ทีม่ผีลกระทบต่อพฤตกิรรมการทาํงานของขา้ราชการ หรอืทีเ่ป็นสิง่ที่
ควรยดึถอื เชน่ วฒันธรรมองคก์าร คุณคา่ทีส่งัคมยดึถอื เป็นตน้  

• ประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้ หมายถงึ สภาพปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการ
ทาํงานทีไ่มถู่กตอ้งของขา้ราชการ เชน่ การใชร้ะบบพวกพอ้ง การไมต่ัง้ใจและอุทศิตนในการ
ทาํงาน เป็นตน้ 

• ทฤษฎแีละหลกัการดา้นจรยิธรรม หมายถงึ หลกัการและทฤษฎทีางดา้น
จรยิธรรมที่ควรใชเ้ป็นหลกัยดึถอืในการประพฤตปิฏบิตั ิเพื่อใหเ้กดิมาตรฐานคุณธรรมและ
จรยิธรรมในสว่นราชการ เชน่ หลกัการทางศาสนา ความเฉลยีวฉลาดทางจรยิธรรม เป็นตน้ 

• ตวัอย่างความสําเรจ็ต่าง ๆ หมายถึง ตวัอย่างของส่วนราชการ หรอื
หน่วยงานอื่น ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ทีม่ลีกัษณะการดาํเนินงานคลา้ยคลงึกบัสว่นราชการ
และประสบความสาํเรจ็ในการใชจ้รรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรม 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สามารถกระทําไดห้ลายวธิ ีเช่น เกบ็รวบรวมจากเอกสาร 
การสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิการใชแ้บบสอบถาม การจดัประชุมระดมความคดิเหน็ เป็นตน้ 

1. ประมวลขอ้มลู 

เมื่อรวบรวมขอ้มลูไดเ้พยีงพอแลว้ ฝา่ยเลขานุการคณะทาํงานจดัทาํรา่งจรรยา
ขา้ราชการจะต้องประมวลขอ้มูลทีไ่ดร้บั โดยจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่ แสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบ
ของปจัจยัแต่ละปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการทาํงานของขา้ราชการ  

2. วเิคราะหแ์ละสรปุผล 
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 ฝา่ยเลขานุการคณะทาํงานจดัทาํรา่งจรรยาขา้ราชการ จะเป็นผูว้เิคราะหข์อ้มลู
และสรุปผล จัดทําเป็นเอกสาร เพื่อใช้ประกอบในการประชุมคณะทํางานร่างจรรยา
ขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 3 จดัทาํร่างจรรยาและมาตรฐานพฤติกรรม 

1. กาํหนดปรชัญาและคุณคา่ทีค่วรยดึถอื 

ปรชัญา หมายถงึ ความเชื่อทีเ่ป็นหลกัในการปฏบิตัใินเรื่อง ต่าง ๆ เป็นสิง่ทีเ่กดิจาก
การสัง่สมประสบการณ์มาเป็นระยะเวลานาน เช่น ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อในอํานาจ
เหนือธรรมชาต ิเป็นตน้ 

คุณค่า ค่านิยม หมายถึง สิง่ที่ยดึถือว่าเป็นสิง่ที่มคี่า การประพฤติปฏบิตัิใด ๆ จะ
เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อคุณค่าเหล่าน้ี เช่น การใหคุ้ณค่ากบัหลกัวชิาการในการปฏบิตั ิการ
ใหคุ้ณคา่กบัความเสมอภาค เป็นตน้ 

ปรชัญาและคุณค่าทีค่วรยดึถอื เป็นหวัใจสาํคญัของจรรยาขา้ราชการทีผู่ป้ฏบิตัติาม
จรรยาจะตอ้งมรีว่มกนั จงึจะสามารถนําไปสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ป็นแนวทางเดยีวกนัได ้

การกําหนดปรชัญาและคุณค่าที่ควรยดึถือ จะได้มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง คณะทํางานร่างจรรยาขา้ราชการจะต้องนําปรชัญาและคุณค่าต่าง ๆ ที่รวบรวม
ไดม้าพจิารณาทําความเขา้ใจร่วมกนั และตดัสนิใจว่าคุณค่าใดเป็นคุณค่าทีส่่วนราชการควร
ยดึถอื เพือ่ใหข้า้ราชการยดึถอืและปฏบิตั ิ

คุณค่าที่ควรยึดถือจะต้องมีคําอธิบายความหมายที่เข้าใจตรงกัน คณะทํางานฯ 
จะต้องอภิปรายถึงคุณค่าแต่ละคุณค่า จนกระทัง่เกิดความเข้าใจความหมายของคุณค่า
เหล่านัน้ไดต้รงกนั 

คุณค่าที่ควรยึดถือ ส่วนหน่ึงจะมาจากค่านิยมสร้างสรรค์ตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ขา้ราชการพลเรอืน อนัไดแ้ก่  

• การยดึมัน่และยนืหยดัทาํในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
• ความซื่อสตัยส์จุรติและความรบัผดิชอบ 

• การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

• การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมเ่ลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม 
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• การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน 

นอกจากน้ี ส่วนราชการจะต้องกําหนดคุณค่าที่ควรยึดถือที่สอดคล้องกับการ
ดาํเนินงานของสว่นราชการเพิม่อกีตามความจาํเป็น แต่ไม่ควรใหม้มีากเกนิไป เน่ืองจากจะทํา
ใหป้ฏบิตัไิดย้าก  

กรณทีีม่ขีอ้เสนอคุณคา่ทีค่วรยดึถอืจาํนวนมาก ใหพ้จิารณาจดักลุ่มใหม้จีาํนวนลดลง 
หรอืจดัลาํดบัความสาํคญั แลว้เลอืกเฉพาะเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัในลาํดบัสงู 

อยา่งไรกต็าม ไมม่ขีอ้จาํกดัในเรื่องของจาํนวนคุณค่าทีค่วรยดึถอื ว่าควรจะมจีาํนวน
มากน้อยเพยีงใด ใหพ้จิารณาถงึความสามารถในการนําไปปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. กาํหนดมาตรฐานพฤตกิรรม 

เน่ืองจากคุณคา่ทีค่วรยดึถอื มลีกัษณะทีเ่ป็นนามธรรม และเป็นเพยีงกรอบกวา้ง ๆ 
ที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ ดงันัน้ จึงจะต้องมีการกําหนดมาตรฐานพฤติกรรม ซึ่ง
หมายถงึ พฤตกิรรมทีเ่หมาะสม ทีแ่สดงวา่ผูป้ฏบิตัไิดป้ฏบิตัติามคุณคา่ทีย่ดึถอืนัน้แลว้ 

การกําหนดมาตรฐานพฤติกรรมน้ี คณะทํางานร่างจรรยาข้าราชการจะต้อง
พิจารณาจากบริบทของส่วนราชการ มาตรฐานพฤติกรรมที่กําหนดขึ้นน้ี จะต้องเป็น
พฤตกิรรมทีส่ามารถปฏบิตัไิดแ้ละสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานทีป่ฏบิตัอิยูเ่ป็นประจํา เช่น การ
กาํหนดเรือ่งการรบัเลีย้งจากคูส่ญัญาของสว่นราชการ จะมคีวามจาํเป็นสาํหรบัสว่นราชการที่
มกีารทาํงานในลกัษณะทีเ่ป็นสญัญาจา้งเป็นประจาํ เป็นตน้ 

ประเดน็สาํคญัในการพจิารณากาํหนดมาตรฐานพฤตกิรรม ไดแ้ก่ 

• เป็นเรือ่งสาํคญัทีม่ผีลกระทบต่องานมาก 

• ความสามารถในการปฏบิตัติามมาตรฐานนัน้ 

• ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน 

• โอกาสทีพ่ฤตกิรรมนัน้จะเกดิขึน้มมีากน้อยเพยีงใด 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานพฤติกรรมก็อาจจะไม่สามารถครอบคลุมพฤติกรรมทุก
พฤติกรรม หรือสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้ แต่สิ่งที่กําหนด จะต้องสามารถใช้เป็น
แนวทางในการตดัสนิใจกระทําหรอืไม่กระทําสิง่ใดของข้าราชการ ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ยดึถอืในคุณคา่ทีส่ว่นราชการกาํหนดได ้
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3. กาํหนดกลไกการควบคุม 

นอกจากมาตรฐานพฤติกรรมแล้ว สิง่ที่สําคญัอกีประการ คอื กลไกการปฏบิตั ิซึ่ง
คณะทํางานร่างจรรยาขา้ราชการจะตอ้งกําหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในร่างจรรยาน้ี กลไกทีส่าํคญั
ทีจ่ะตอ้งกาํหนดไว ้ไดแ้ก่ 

• การใหค้าํปรกึษาแนะนํา ในกรณีทีข่า้ราชการไมม่ัน่ใจในสิง่ทีก่ําลงัจะกระทาํหรอื
กระทําไปแล้ว ว่าจะถูกต้องตามจรรยาข้าราชการของส่วนราชการหรือไม ่
รวมถงึการเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

• การรอ้งเรยีนหรอืแจง้เหตุ ในกรณทีีพ่บเหน็การกระทาํทีล่ะเมดิจรรยาขา้ราชการ 
หรอืสถานการณ์ทีอ่าจนําไปสูก่ารกระทาํทีล่ะเมดิจรรยาขา้ราชการ 

• การตรวจสอบพฤตกิรรมหรอืการกระทาํตามคาํรอ้งเรยีนหรอืการแจง้เหตุนัน้  

• การใหร้างวลัและการลงโทษ จากการกระทาํหรอืไมก่ระทาํตามจรรยาขา้ราชการ 

ขัน้ตอนท่ี 4 นําเสนอ และรบัฟังความคิดเหน็จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย  

1. จดัทาํเอกสารรา่งจรรยาขา้ราชการ 

เมื่อคณะทํางานร่างจรรยาขา้ราชการจดัทําร่างจรรยาขา้ราชการเสรจ็แล้ว ฝ่าย
เลขานุการคณะทาํงานรา่งจรรยาขา้ราชการจะตอ้งจดัทาํรา่งจรรยาฯ น้ีเป็นเอกสารและสื่อทีผู่้
มสีว่นเกีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึได ้ในจาํนวนทีเ่พยีงพอ  

 

2. เผยแพรเ่อกสารใหทุ้กฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานร่างจรรยาขา้ราชการจะต้องแจกจ่ายเอกสารและสื่อที่
ผลติ ไปยงัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝา่ย ทัง้ในและนอกสว่นราชการ เพื่อใหศ้กึษารา่งจรรยาฯน้ี 
ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง เชน่ 

• ขา้ราชการ พนกังาน และลกูจา้งทุกคน 

• ประชาชนผูร้บับรกิาร 
• ฝา่ยการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ภาคเอกชนทีท่าํงานรว่มดว้ยหรอืเป็นคูส่ญัญา  
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3. กาํหนดชอ่งทางแสดงความคดิเหน็ 

ในการเผยแพร่เอกสารและสื่อออกไปนัน้ จะต้องระบุช่องทางที่ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง
เหล่านัน้จะสามารถแสดงความคดิเหน็ต่อรา่งจรรยาขา้ราชการน้ีได ้

ชอ่งทางการรบัฟงัความคดิเหน็ ประกอบดว้ย 

• การใชแ้บบสอบถาม ซึง่สามารถแนบไปพรอ้มกบัร่างจรรยาฯ น้ี และกําหนดให้
สง่กลบัในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

• การใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิคส ์เชน่ อนิทราเน็ต หรอือนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 

• การใชก้ล่องรบัความคดิเหน็ 

• การจดัประชุมระดมความคดิเหน็ 

• การสมัภาษณ์ 

4. รวบรวมความคดิเหน็ 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการเปิดรบัฟงัความคดิเหน็จากผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทุก
ฝา่ยแลว้ ฝา่ยเลขานุการคณะทาํงานรา่งจรรยาขา้ราชการกจ็ะตอ้งรวบรวมความคดิเหน็ทีไ่ด้
ทัง้หมด ประมวลและจดัทาํเป็นเอกสารนําเขา้ทีป่ระชุมคณะทาํงานฯ เพื่อปรบัปรุงรา่งจรรยา
ขา้ราชการอกีครัง้ 

5. ปรบัปรงุรา่งจรรยา 

 ทีป่ระชุมคณะทาํงานร่างจรรยาขา้ราชการ จะตอ้งนําความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากผูท้ีม่ ี
ส่วนเกี่ยวขอ้งมาพจิารณาปรบัปรุงร่างจรรยาขา้ราชการ จนกระทัง่ไดจ้รรยาขา้ราชการและ
มาตรฐานพฤตกิรรมที่เหมาะสมที่จะประกาศใช้ แล้วจงึนําจรรยาขา้ราชการและมาตรฐาน
พฤตกิรรมที่ร่างขึน้ นําเสนอต่อคณะกรรมการจดัทําจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการ ให้
ความคดิเหน็และแกไ้ขปรบัปรงุเป็นครัง้สดุทา้ย ก่อนทีจ่ะนําไปสูข่ ัน้ตอนการประกาศใช ้

ขัน้ตอนท่ี 5 ประกาศใช้  

1. นําเสนอฝา่ยบรหิารเพือ่ใหเ้หน็ชอบ 

ก่อนทีจ่ะนําจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมไปประกาศใชใ้นสว่นราชการ 
จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมฝา่ยบรหิารส่วนราชการอกีครัง้หน่ึง เพื่อใหเ้กดิการ
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คณะกรรมการจดัทําจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการ จะเป็นผูเ้สนอร่างจรรยา
ขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมน้ีต่อฝา่ยบรหิารของสว่นราชการ และใหผู้บ้รหิารระดบัสงู
ลงนามรับทราบและให้การสนับสนุนในตอนท้ายของจรรยาข้าราชการและมาตรฐาน
พฤตกิรรม ก่อนทีจ่ะนําไปประกาศใช ้

2. จดัทาํเอกสารเผยแพร ่

หน่วยงานรบัผิดชอบ ทําหน้าที่ดูแลเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการและ
มาตรฐานพฤตกิรรม จะเป็นผูผ้ลติเอกสารจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรม รวมทัง้
สื่อในรปูแบบอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ใหก้บัผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยจะต้องมัน่ใจไดว้่า ทุก
คนจะไดร้บัสาํเนาจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรม คนละ 1 ชุด และจะตอ้งมเีกบ็
รกัษาไวใ้นสถานทีท่ีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกอกีสว่นหน่ึงดว้ย 

3. ประชาสมัพนัธต่์อสาธารณะ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ทําหน้าที่ดูแลเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการและ
มาตรฐานพฤตกิรรม และหน่วยงานบรหิารทรพัยากรบุคคล จะตอ้งทําหน้าทีเ่ผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์ต่อสาธารณะให้ทราบถึงการประกาศใช้จรรยาข้าราชการและมาตรฐาน
พฤตกิรรมของส่วนราชการ รวมทัง้รบัทราบสาระสําคญัของจรรยาขา้ราชการและมาตรฐาน
พฤตกิรรมของสว่นราชการดว้ย เพือ่ใหส้าธารณะไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการสอดสอ่งดแูลการ
ปฏบิตัตินของขา้ราชการตามจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมน้ีดว้ย 

4. ใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง 

 หน่วยงานพฒันาทรพัยากรบุคคลของสว่นราชการ จะตอ้งจดัการฝึกอบรมและให้
ความรูเ้รือ่งจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมแก่ขา้ราชการ พนกังานและลกูจา้งของ
สว่นราชการทกุคนก่อนทีจ่ะไปสูก่ารปฏบิตั ิรวมทัง้ขา้ราชการ พนกังาน และลกูจา้งทีจ่ะเขา้
มาทาํงานใหมด่ว้ย  
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รปูแบบของการเขียนจรรยาข้าราชการและมาตรฐานพฤติกรรม 

รปูแบบของการเขียน ประกอบดว้ย 

1. คาํนําหรือบทนํา 

เริม่ตน้ดว้ยประโยคทีบ่อกจุดมุง่หมายของการจดัทาํจรรยาขา้ราชการและมาตรฐาน
พฤตกิรรม ความสาํคญัทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการของสว่นราชการ ปรชัญาทีย่ดึถอื เช่น 
การยดึมัน่ในหลกัการทีถู่กตอ้ง ความรบัผดิชอบต่อสาธารณะ เป็นตน้  

กําหนดบทบาทของส่วนราชการในการให้บรกิารสาธารณะและจบลงด้วยความ
คาดหวงัของผู้บริหารระดบัสูงที่จะรกัษามาตรฐานไว้ได้ด้วยความร่วมมอืของทุกฝ่ายใน
องคก์ร 

2. หลกัการและคณุค่าท่ีส่วนราชการยึดถือ  

ส่วนราชการมหีลกัการหรอืมคีุณค่าที่ยดึถือในการปฏบิตัริาชการอย่างไร เพื่อให้
ส่วนราชการสามารถปฏบิตัิราชการไดบ้รรลุผลสมัฤทธิต์ามเจตนารมณ์ของการก่อตัง้ส่วน
ราชการนัน้ 

หลกัการและคุณค่าเหล่าน้ี อาจระบุใหช้ดัเจนไปตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่ส่วน
ราชการเกีย่วขอ้งดว้ย ไดแ้ก่ 

• ประชาชนผูร้บับรกิารเชน่ ความสมัพนัธก์บัประชาชน  ความสาํคญัของความพงึ
พอใจของผูร้บับรกิาร และความเชื่อถอืต่อขอ้ตกลงในการใหบ้รกิาร  

• สงัคมและชุมชน เช่น การปฏบิตัติามกฎหมายดว้ยจติวญิญาณ ขอ้ผกูพนัในการ
ปกป้องและรกัษาสิง่แวดลอ้ม การมสี่วนร่วมของส่วนราชการและขา้ราชการใน
กจิกรรมของสงัคม การสนบัสนุนการศกึษาและการกุศล 

• ฝา่ยการเมอืงผูก้ําหนดนโยบาย เช่น การใหพ้นัธะสญัญาต่อความสําเรจ็ตาม
นโยบายในเวลาทีก่าํหนด 

• ขา้ราชการ พนักงานและลูกจา้งของส่วนราชการ เช่น นโยบายเกี่ยวขอ้งกบั
เงือ่นไขการทาํงาน การเลอืกสรร การพฒันาและฝึกอบรม การใหร้างวลั สุขภาพ 
ความปลอดภยัและความมัน่คง ความเสมอภาคในโอกาส ความแตกต่างกนั 
ฯลฯ การใชท้รพัยส์นิของราชการ 
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• เอกชนทีท่ําธุรกจิร่วมหรอืคู่สญัญาของส่วนราชการเช่นความพรอ้มในการชําระ
เงนิ ความร่วมมอืในการบรรลุถงึคุณภาพและประสทิธภิาพ ไม่มกีารรบัหรอืให้
สนิบน 

3. การนําไปปฏิบติั  

กระบวนการกําหนดกฎเกณฑแ์ละการนําไปใช ้วธิกีารใหค้าํปรกึษาหารอื การตอบ
คาํถามและการฝึกอบรมเจา้หน้าที ่

4. การสร้างหลกัประกนั การรายงานและทบทวน  

วธิกีารวดัผลความสาํเรจ็ของการใชก้ฎเกณฑน้ี์ การรายงานผลไปยงัคณะกรรมการ 
กระบวนการทบทวนเพือ่ใหท้นัสมยั 

การนําจรรยาข้าราชการและมาตรฐานพฤติกรรมไปใช้ในส่วนราชการ 

 เมือ่จดัทาํจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมของสว่นราชการเสรจ็สิน้แลว้ สิง่
ทีส่าํคญัยิง่กวา่การจดัทาํ คอื การนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของจรรยา
ขา้ราชการนัน้ 

ปจัจยัทีจ่ะก่อใหเ้กดิความสาํเรจ็ในการปฏบิตันิัน้ จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
หลกัสองสว่น คอื  

• ตวับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรม
ของสว่นราชการทุกฝา่ย จะตอ้งยอมรบัและรว่มกนัปฏบิตัติาม และ 

• จะตอ้งมรีะบบหรอืกลไกสง่เสรมิและสนบัสนุนการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการ
และมาตรฐานพฤตกิรรมของสว่นราชการ เชน่ การควบคุมและรายงาน การให้
รางวลัและการลงโทษ เป็นตน้ 
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ขัน้ตอนการนําจรรยาข้าราชการและมาตรฐานพฤติกรรมไปใช้ในส่วนราชการ 

ขัน้ตอนท่ี  1 การสร้างความเข้าใจและการยอมรบั 

1. จดัการฝึกอบรมใหค้วามรู ้

หน่วยงานพฒันาทรพัยากรบุคคลของสว่นราชการ มหีน้าที ่

• จดัการฝึกอบรมและใหค้วามรูเ้รื่องจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมแก่
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของส่วนราชการทุกคนก่อนที่จะนําจรรยา
ขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

• ใหค้วามรูเ้รือ่งจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมแก่ขา้ราชการ พนกังาน 
และลกูจา้งทีจ่ะเขา้มาทาํงานใหม ่

• จัดให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เรื่องจรรยาข้าราชการและมาตรฐาน
พฤตกิรรม แก่ขา้ราชการ พนกังานและลกูจา้งของสว่นราชการอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. ทดสอบความเขา้ใจ 

การฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูเ้รื่องจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤติกรรมทุกครัง้ 
จะตอ้งมกีารทดสอบความรูแ้ละความเขา้ใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและจะตอ้งมเีกณฑก์าร
ผา่นการทดสอบในระดบัสงูดว้ย 

3. ทาํขอ้ตกลงในการปฏบิตัติาม 

 หลงัจากเสรจ็สิน้การฝึกอบรม ก่อนทีจ่ะลงมอืปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการและ
มาตรฐานพฤตกิรรม ขา้ราชการ พนกังานและลกูจา้งของสว่นราชการทุกคน จะตอ้งลง
ลายมอืชื่อแสดงการยอมรบัเงือ่นไขต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นจรรยาขา้ราชการและมาตรฐาน
พฤตกิรรม  

ขัน้ตอนท่ี  2 การประกาศและบงัคบัใช้ 

1. กาํหนดกลไกในการนําไปปฏบิตั ิไดแ้ก่  

• การควบคุมดแูล 

• การใหค้าํปรกึษาแนะนํา 
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• การแจง้เหตุ 

• การตรวจสอบและแกไ้ข 

2. ชีแ้จงบทบาทใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ 
 ผูบ้รหิารระดบัสงู 

• สรา้งและรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบันโยบาย กระบวนงาน ขอ้ตกลงและการ
ฝึกอบรม  ต่าง ๆ ทีส่อดคลอ้งและสนบัสนุนต่อการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการ
ของสว่นราชการ 

• สรา้งกระบวนการดาํเนินงานทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัต่ิอจรรยาขา้ราชการ
ของสว่นราชการ 

• แสดงภาวะความเป็นผูนํ้าทีม่จีรยิธรรมอยา่งสงูทีส่ามารถมองเหน็ได ้และเป็นตวั
แบบในการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ และใหค้วามชดัเจนกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ 

• รบัผิดชอบในการควบคุม กํากับดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิตามจรรยา
ขา้ราชการของสว่นราชการ ดว้ยความเคารพในตวัขา้ราชการ  

• ส่งเสรมิบรรยากาศการทํางานใหเ้อื้อต่อการปฏบิตัิตามจรรยาขา้ราชการของ
ส่วนราชการ ซึ่งจะต้องมกีารสื่อสารแบบสองทางทีเ่ปิดเผยและซื่อสตัย ์สําหรบั
ทุกคนในการพดูคุยหรอือภปิรายในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม และมคีวาม
ตื่นตัวกับการตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เสริมแรงให้พฤติกรรมที่มี
จรยิธรรม และจดัการกบัการไมป่ฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ 

• ทาํใหแ้น่ใจไดว้่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมไีดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดา้นจรยิธรรมอย่าง
สมํ่าเสมอ 

  หน่วยงานบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

• การกําหนดวิธีการที่จะทําให้แน่ใจว่าพนักงานได้รบัทราบและเข้าใจจรรยา
ขา้ราชการของสว่นราชการแลว้  

• ตรวจสอบและปรบัปรุงกระบวนการทํางานด้านบริหารทรพัยากรบุคคลให้
สอดคลอ้งและสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ  

• วางแผนและดาํเนินการจดัการฝึกอบรมดา้นจรยิธรรมและจรรยาขา้ราชการของ
สว่นราชการเป็นไปอยา่งทัว่ถงึและสมํ่าเสมอ  
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• กําหนดให้มกีารประเมนิพฤติกรรมของข้าราชการในด้านที่เกี่ยวข้องกบัการ
ปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิผล
การปฏบิตัริาชการ  

• เป็นตวัอยา่งทีด่ใีนการประพฤตปิฏบิตัดิว้ยการยดึมัน่ในหลกัการทีถู่กตอ้ง 

  ผูบ้งัคบับญัชา/หวัหน้างาน 

• กระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการที่จะนําประเด็นทางด้าน
จรยิธรรมมาพดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

• ดูแลใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาไดร้บัการฝึกอบรมดา้นจรยิธรรมและจรรยาขา้ราชการ
ของสว่นราชการอยา่งทัว่ถงึ 

• จดัให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจรรยาข้าราชการของส่วนราชการในสถานที่
ทาํงาน ซึง่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้ถงึได ้

• ใหม้กีารสนทนาเกี่ยวกบัหลกัการหรอืความถูกต้องในระหว่างการบงัคบับญัชา
หรอืในระหวา่งการใหค้าํแนะนําในการทาํงาน 

• อภปิรายประเดน็เกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการในการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

• ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ดีว้ยการปฏบิตัทิีย่ดึมัน่ในหลกัการทีถู่กตอ้ง 

 ตวัขา้ราชการ 

• อ่าน ทําความเขา้ใจและยอมรบัในจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการน้ี รวมทัง้
เกบ็สาํเนาของจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการไวก้บัตวัเพือ่การอา้งองิ 

• มสีว่นรว่มในการพดูคุย อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัจรยิธรรม 

• ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ ด้วยการยึดมัน่ในหลักการที่
ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั ทัง้ดว้ยลายลกัษณ์อกัษรและ
จติวญิญาณ 

• รว่มกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน สนบัสนุนและเสรมิสรา้งพฤตกิรรมและ
บรรยากาศการทาํงานทีม่จีรยิธรรม  

• เขา้ร่วมการฝึกอบรมที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้แสวงหาความรู ้ความเขา้ใจเพิม่เติม
ตามโอกาสทีม่ ี
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• ในกรณีที่ไม่มัน่ใจว่าสิ่งที่ตนเองจะกระทําลงไป เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม
หรอืไม่ ให้นําเรื่องนัน้ไปปรกึษากบัผู้บงัคบับญัชา หรอืปรกึษากบัหน่วยงาน
บรหิารทรพัยากรบุคคล หรอืหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายใหค้วบคุมดูแลเรื่อง
จรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ  

• ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงานบรหิารทรพัยากรบุคคล หรอืหน่วยงาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหค้วบคมุดแูลเรือ่งจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการใหท้ราบ
ถงึการฝา่ฝืนขอ้บงัคบัจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการ ของขา้ราชการคนอื่น
ทนัททีีท่ราบถงึการกระทาํนัน้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 สร้างกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุน  

1. จดัระบบขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึได ้

จรรยาข้าราชการและมาตรฐานพฤติกรรม เป็นเพยีงกรอบและแนวทางในการ
ปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมในส่วนราชการ ไม่สามารถจะกําหนด
พฤตกิรรมทีค่วร หรอืไม่ควรปฏบิตัไิดค้รบถว้นทุกพฤตกิรรมหรอืทุกสถานการณ์ ดงันัน้ ใน
การปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการและมาตรฐานพฤติกรรม จึงจะต้องมีแหล่งข้อมูลไว้ให้
ขา้ราชการคน้ควา้หาความรู ้และใชใ้นการอา้งองิได ้

หน่วยงานรบัผิดชอบ ทําหน้าที่ดูแลเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการและ
มาตรฐานพฤตกิรรม จะต้องเป็นผูจ้ดัระบบขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งไวใ้หข้า้ราชการสามารถเขา้ไป
คน้ควา้หาความรูไ้ดอ้ยา่งสะดวก ซึง่อาจจะอยูใ่นรปูของ หนงัสอื เอกสาร หรอืสือ่ต่าง ๆ  

2. จดัใหม้ผีูต้คีวามและใหค้าํแนะนําในการปฏบิตั ิ

โดยปกต ิหน่วยงานรบัผดิชอบ ทาํหน้าทีด่แูลเรื่องการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการ
และมาตรฐานพฤตกิรรม จะทาํหน้าทีต่คีวามและใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัจรรยาขา้ราชการและ
มาตรฐานพฤตกิรรม เพือ่ใหก้ารปฏบิตัติามเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานน้ีเพยีงหน่วยเดียว อาจไม่สามารถให้คําแนะนําได้
อย่างทัว่ถงึ ดงันัน้ จงึอาจกําหนดใหม้หีน่วยงานหรอืบุคคลอื่นทําหน้าทีน้ี่เพิม่เตมิดว้ย ทัง้น้ี 
จะตอ้งไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจอยา่งถ่องแทก่้อนทีจ่ะทาํหน้าทีน้ี่ 
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3. การใหร้างวลัและลงโทษ 

การใหร้างวลัและการลงโทษเป็นสิง่ทีจ่ะสนับสนุนการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการ
และมาตรฐานพฤตกิรรมไดอ้ยา่งด ีการใหร้างวลัสามารถทาํไดห้ลายวธิ ีเชน่ 

• กาํหนดใหเ้รือ่งน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามปกต ิหรอื 

• ใหม้กีารตัง้รางวลัสาํหรบัเรือ่งน้ีไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ผูล้ะเมดิจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรม สว่นหน่ึงอาจจะเป็นการกระทาํ
ผดิวนิยัดว้ย จงึตอ้งนําเรือ่งน้ีเขา้สูก่ระบวนการดาํเนินการทางวนิยั สว่นการกระทาํผดิทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบัวนิยั จะตอ้งมกีารกาํหนดบทลงโทษทางสงัคมหรอืทางการบรหิารขึน้ใหม ่ 

ขัน้ตอนท่ี  4 การทบทวนจรรยาข้าราชการและมาตรฐานพฤติกรรมของส่วนราชการ  

1. กาํหนดระยะเวลาในการทบทวนทีช่ดัเจน 

คณะกรรมการจดัทําจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการ จะเป็นผูก้ําหนดระยะเวลา
ในการตดิตามผลการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรม และการทบทวน
แกไ้ขจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรม 

ระยะเวลาในการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการและมาตรฐาน
พฤตกิรรม ไมค่วรเกนิ  6 เดอืน ต่อครัง้ และระยะเวลาในการทบทวนแกไ้ขจรรยาขา้ราชการ
และมาตรฐานพฤตกิรรม ไมค่วรเกนิกว่า 3 ปี (ตามวาระของคณะกรรมการกํากบัดแูลจรรยา
ขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรม) 

2. มรีะบบการเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ทําหน้าที่ดูแลเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการและ
มาตรฐานพฤติกรรมและหน่วยงานบรหิารทรพัยากรบุคคล จะต้องมหีน้าที่ร่วมกนัในการ
จดัระบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรม เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบั
การกระทาํผดิต่าง ๆ เป็นตน้ 
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ขัน้ตอนท่ี 5 การรายงานผลการดาํเนินงานตามจรรยาข้าราชการและมาตรฐาน
พฤติกรรมของส่วนราชการ  

หน่วยงานรบัผิดชอบ ทําหน้าที่ดูแลเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการและ
มาตรฐานพฤตกิรรม จะเป็นผูก้ําหนดรูปแบบและระยะเวลาการรายงานผลใหส้อดคลอ้งกบั
ระบบการรายงานผลการปฏบิตังิานของสว่นราชการ 

ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชัน้ จะเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติตามจรรยา
ขา้ราชการและมาตรฐานพฤตกิรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปยงัหน่วยงานรบัผดิชอบ ทาํหน้าที่
ดูแลเรื่องการปฏบิตัิตามจรรยาขา้ราชการและมาตรฐานพฤติกรรม ซึ่งหน่วยงานน้ี จะทํา
หน้าทีส่รุปผลการดําเนินงานในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการกํากบัดูแลจรรยาขา้ราชการ
และมาตรฐานพฤติกรรม และฝ่ายบรหิารของส่วนราชการ และจดัทําเป็นรายงาน ซึ่งอาจ
กาํหนดใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีของสว่นราชการกไ็ด ้
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บทท่ี  4 
การพฒันาจิตใจและพฤติกรรม จริยธรรมการปฏิบติังาน 

 การขบัเคลื่อนจรรยาขา้ราชการพลเรอืนและพฤตกิรรมตามจรรยาของขา้ราชการพล
เรอืนในระดบับุคคล และนโยบายจําเป็นตอ้งเน้นทีก่ารพฒันาจติใจและพฤตกิรรมของบุคคล
เป็นสําคัญ โดยใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาเป็นหลักร่วมกับความรู้จากสาขาวิชาอื่น ๆ 
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และรฐัศาสตร์ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้
แบบสหวทิยาการ ในการนํามาใชเ้พือ่พฒันาและประเมนิบุคคล 

การกาํหนดจรรยาข้าราชการเพ่ือการพฒันา 

ม ี7 ขัน้ตอน คอื 

เร่ิมจากประโยชน์ท่ีต้องการจะได้รบัจากส่ิงท่ีกาํหนดขัน้ คือ 

 

 

 

กอ่น 
กําหนด 

1) ประโยชนส์งูสดุ แก ่ประชาชน และประเทศ 
 
 
2) ประโยชนใ์นการสง่เสรมิ พัฒนาใหเ้กดิการปฏบิตั ิ
    ตามจรรยา 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

หลงั 
 

กําหนด 

4) รูส้าเหตตุา่ง ๆ ทีต่อ้งการจัดการพัฒนา  
 
 
5) จัดการพัฒนาทีส่าเหตเุหลา่นัน้  
 
 
6) จรรยาขา้ราชการมมีาก 
 
 
7) มมีาตรการอนุรักษ์ขา้ราชการทีด่ ีและพัฒนา
ขา้ราชการเขา้มาใหม ่ขา้ราชการไมด่ ี

 
กําหนด กําหนดจรรยาขา้ราชการ      ตรวจอาการ 3) 
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เมื่อหน่วยงานของท่านไดก้ําหนดขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการ โดยผ่านกระบวนการที่
เจา้หน้าทีภ่าครฐัในหน่วยงานและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไดร้่วมกําหนดจะทําใหเ้กดิการยอมรบั 
ตระหนกัในความสาํคญั และภายใตข้อ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยา ซึง่ประกอบดว้ยหลกัการ เหตุผล 
เจตนารมณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า ทําไมจงึตอ้งกําหนด “คุณธรรม” หลกั เพื่อยดึถอืในการปฏบิตัิ
หน้าที่ พร้อมด้วยกําหนดเป้าหมายที่คาดหวงั ซึ่งขอเสนอแนะเป้าหมาย 4 ประการเป็น
ตวัอยา่ง เพือ่นําไปสูก่ารกาํหนดพฤตกิรรมทีต่อ้งการ 

 

 

 

ภาพ 4.1  ความสมัพนัธข์องเป้าหมาย พฤตกิรรมของขา้ราชการ และสาเหตุทางจติใจทีต่อ้งจดัการ 
พฒันา (ศ.ดร.ดวงเดอืน  พนัธุมนาวนิ, 2551) 

 

 หน้าที่สําคัญต่อไปของหน่วยงานและผู้บริหารระดับสูงคือ จะต้องกําหนดหลัก 
แนวทาง/วธิกีารที่หน่วยงานจะสามารถเพิม่ อนุรกัษ์การปฏบิตัิตามจรรยาขา้ราชการของ
สมาชกิขององคก์ร 
การกาํหนดหลกัแนวทางเสริมสร้างและอนุรกัษ์การปฏิบติัตามจรรยาข้าราชการ 

1) เพื่อชุมชน-สังคม 2) เพื่องานอาชีพ-วิชาชีพ 

อย่างมีจริยธรรม) 
(พฤตกิรรม OCB  

พฤตกิรรมหวัหน้า 

4) เพื่ออนาคตตนและส่วนรวม 

พฤตกิรรมไม่เบยีดเบยีนตนเอง 

พฤตกิรรมตามหลักปรัชญา 

พฤตกิรรมคบคนด ี 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

    มนุษยชน/ คนไข้/ นร./ ปชช 

   การอย่างเคร่งครัด 

    องค์กร (OCB) 

พฤตกิรรมร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ 

พฤตกิรรมพฒันาตน 
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 ก่อนที่หน่วยงานจะได้กําหนดหลกัแนวทางเสรมิสร้างและอนุรกัษ์การปฏิบตัิตาม
จรรยาขา้ราชการใหก้บัสมาชกิขององคก์ร องคก์รสามารถใชว้ธิกีารป้องกนัตัง้แต่ตน้คอื การ
สรรหาบุคคลเข้าทํางาน ในอนาคตต้องผลกัดนัให้มกีารกําหนดเงื่อนไขคุณสมบตัิด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม เป็นเงือ่นไขประการหน่ึงในการสรรหาบุคคลเขา้รบัราชการ 

 สาํหรบัการจดัการในหน่วยงาน สามารถแบ่งงานเป็น 3 ดา้น 

 - ดา้นส่งเสริมใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการใหเ้พิม่ขึน้สาํหรบัผูท้ีม่จีรรยาการ
ปฏบิตังิานอยูน้่อย 
 - ดา้นอนุรกัษ์ใหผู้ท้ีม่กีารปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการอยูใ่นปรมิาณทีม่ากอยูแ่ลว้ให้
จรรยาเหล่านัน้ดาํรงอยู ่
 - ดา้นป้องกนัอปุสรรคของการปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการ 

ตวัอย่าง   

ตาราง 4.1   วธิกีารจดัการ “การปฏบิตัติามจรรยาขา้ราชการ” ในองคก์ร 

การ
จดัการ 

สภาพการทาํงานประจาํวนั โครงการพเิศษ 

อื่น ๆ 
องคก์ร หวัหน้า 

ลกัษณะของหน่วยงาน การ
พฒันา 

การสรา้ง
คุณภาพ
ชวีติ 

สงัคม กายภาพ 

สง่เสรมิ 

 

 

 

ระบบ
บรหิาร 

กฎ 
ระเบยีบ 

การให้
การ

สนบัสนุน
ต่างๆ 

ประเภทของ
หวัหน้าแบบ
นําการ

เปลีย่นแปลง 

 การมี
ตน้แบบ 

เครือ่งอาํนวย
ความสะดวก 

   

อนุรกัษ์ 

 

 

          

การ
ป้องกนั 

 

          

การกาํหนดระดบัการจดัเพ่ือสร้างคณุภาพชีวิต 
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 หน่วยงานสามารถยดึหลกัการบาํบดัความตอ้งการของมนุษย ์

ตาราง 4.2    การกาํหนดระดบัการจดัการเพือ่สรา้งคุณภาพชวีติ 

 

ระดบัของการบาํบดัความตอ้งการ Work – Force  Base Work - Life 
Balance 

กจิกรรมพเิศษ 

ระดบัสงู   

5. การทาํประโยชน์เพือ่สว่นรวมและ
การเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ 

4. การสรา้งความภาคภมูใิจ (เกยีรตยิศ 

    ชือ่เสยีง  ความกา้วหน้า) 

   

ระดบักลาง 

3. การเป็นทีย่อมรบัและการมเีพือ่นใน 

    สงัคม 

   

ระดบัต้น 

2. การมคีวามมัน่คงปลอดภยั 

1. การสนองความตอ้งการดา้นปจัจยั 4 

   

  

คู่มือฉบับน้ีจะให้ข้อเสนอแนะการพฒันาให้ข้าราชการมีพฤติกรรม ตามจรรยา
ขา้ราชการ ซึ่งจําเป็นต้องพฒันาท่ีสาเหตุ โดยยดึรูปแบบปฏิสมัพนัธ์นิยม (Interactions 
Model) ซึง่บ่งชีว้า่สาเหตุของพฤตกิรรมมนุษยป์ระกอบดว้ยสาเหตุ 4 ประเภท คอื 1) สาเหตุ
ทางด้านสถานการณ์ปจัจุบนัที่สนับสนุนหรอืขดัขวางพฤติกรรมที่คาดหวงั 2) สาเหตุทาง
จติใจเดมิของผูก้ระทํา 3) สาเหตุด้านจติลกัษณะตามสถานการณ์ปจัจุบนั 4) อทิธพิลร่วม
ระหว่างลักษณะสถานการณ์ปจัจุบันกับจิตลักษณะเดิมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่คาดหวงั 
(Magnusson & Endler 1977,  Tett & Burnett 2003: ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ 2541) 
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1 

2 

 

3 
 

 4 4 

 

 

 

ภาพ 4.2  สาเหตุ 4 สาเหตุทีม่อีทิธพิลผลกัดนัพฤตกิรรมมนุษย ์   

  

เน่ืองจากมีหลักฐานทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างประเทศ พบว่า การทําตามหลักการจากต่างประเทศโดยไม่พิจารณาปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัจติใจและพฤติกรรมของคนไทย ตลอดจนสถานการณ์แบบไทยๆ อาจทําให้
เกดิผลตรงกนัขา้ม อาทเิช่น การพฒันาหวัหน้าหน่วยงานและองคก์รตามแบบต่างประเทศ 
พบวา่เสยีคา่ดาํเนินการไปมากแต่ไมเ่กดิผลดใีนประเทศไทย (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2546) 
ดงันัน้ การแนะนําการพฒันาในคู่มอืน้ีจงึไดย้ดึหลกัองค์ความรูท้ีส่รา้งโดยนักจติพฤตกิรรม
ศาสตร์ไทย ที่ได้ค้นคว้าอย่างต่อเน่ืองกว่า 30 ปี สร้างองค์ความรู้เพื่อพฒันาจิตใจ และ
พฤตกิรรมของประชาชนไทย ในเชงิรุกและเชงิบวก เสรมิสรา้งคุณสมบตัทิีด่งีาม และป้องกนั
การเกดิลกัษณะทีไ่ม่น่าปรารถนา ซึ่งแนวทางน้ีเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางในวงวชิาการ
ทางจติวทิยานานาชาต ิ(Seligman และคณะ 2000) โดยมทีฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรม (ดวงเดอืน 
พนัธุมนาวนิ 2538 และ 2548) สรา้งจากงานวจิยัในประเทศไทย และไดม้กีารสรา้งหลกัสตูร
และชุดฝึกอบรมผ่านการวิจยัเชิงทดลองได้ผลเชิงประจกัษ์ และสอดคล้องกบับรบิทของ
สงัคมไทย 

ลกัษณะสถานการณป์จัจบุนั 

ทีเ่อือ้อํานวยแกพ่ฤตกิรรม 
        - 
        - 
ทีข่ดัขวางพฤตกิรรม 
        - 
        - 

พฤตกิรรมของบคุคล 

จติลกัษณะตามสถานการณ      - ทัศนคตติอ่พฤตกิรรม  ์
จติล       - กัษณะเดมิของบคุคล         - 

        -        - 
       - 
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 ภาพ 4.3.   ทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรม แสดงจติลกัษณะพืน้ฐาน และองคป์ระกอบ 

      ทางจติใจของพฤตกิรรมทางจรยิธรรม 

การพฒันาค่านิยมหลกัโดยการพฒันาจิตลกัษณะและพฤติกรรม 

1. กรณีค่านิยมหลกัตามประมวลจริยธรรม 

ตาราง 4.3   วเิคราะหก์ารพฒันาคา่นิยมหลกั (Core Value) ของมาตรฐานจรยิธรรม สาํหรบั
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

ค่านิยมหลกั จิตลกัษณะและพฤติกรรมท่ีต้องพฒันา 

1. การยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 1. ผลจากการพฒันาขอ้ 2-8 และทศันคตทิีด่ต่ีอ
คุณธรรม จรยิธรรม 

2. การมจีติสาํนึกทีด่ ีซื่อสตัย ์สจุรติ และ 2. 

    รบัผดิชอบ 

พฒันาจติแบบบรูณาการ (แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิเ์หตุผลเชงิจรยิธรรม การควบคุมตน 
และพฤตกิรรมซื่อสตัยใ์นงาน) 
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ค่านิยมหลกั จิตลกัษณะและพฤติกรรมท่ีต้องพฒันา 

3. การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกวา่ประโยชน์สว่นตนและไมม่ี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

3. เหตุผลเชงิจรยิธรรม 

4. การยนืหยดัทาํในสิง่ทีถู่กตอ้งเป็นธรรมและ
ถูกกฎหมาย 

4. เหตุผลเชงิจรยิธรรมและการมุง่อนาคต
ควบคุมตน 

5. การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความ
รวดเรว็  มอีธัยาศยัและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

5. การมุง่อนาคต ควบคุมตน แรงจงูใจใฝ ่

    สมัฤทธิ ์และเหตุผลเชงิจรยิธรรม 
6. การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่ง

ครบถว้น ถูกตอ้งและไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
6. พฤตกิรรมซื่อสตัยใ์นงาน 

7. การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้

7. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และการมุง่อนาคต
ควบคุมตน 

8. การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตย อนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

8. การพฒันาอตัตลกัษณ์แหง่อโีก ้ดา้นการเมอืง
การปกครอง 

9. การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์าร 9. ผลจากการพฒันา 2-8 และทศันคตทิีด่ต่ีอ
พฤตกิรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 จากตารางการวเิคราะหส์ามารถสรุปไดว้่า ค่านิยมหลกัทัง้ 9 ขอ้ สมัพนัธซ์ึง่กนัและ
กนั และประกอบดว้ยองคป์ระกอบซํ้า ๆ กนั เป็นองคป์ระกอบของจติใจ (บทวเิคราะหข์อง 
ศ.ดร. ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 16 กรกฎาคม 2551) 

ตาราง 4.4  วเิคราะหก์ารพฒันาคา่นิยมหลกั (Core Values) จรรยาขา้ราชการพลเรอืนตาม   
     พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 และคา่นิยมหลกัจากผล  
     การศกึษา 

ค่านิยมหลกั จิตลกัษณะและพฤติกรรมท่ีต้องพฒันา 

1. การยดึมัน่และยนืหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง 1. เหตุผลเชงิจรยิธรรมและลกัษณะมุง่อนาคต
ควบคุมตน 

2. ความซื่อสตัยส์จุรติและรบัผดิชอบ 2. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เหตุผลเชงิจรยิธรรมการ
ควบคุมตน และพฤตกิรรมซื่อสตัยใ์นงาน 

3. การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความโปรง่ใสและ
ตรวจสอบได ้

3. พฤตกิรรมซื่อสตัยใ์นงาน และการมุง่อนาคต
ควบคุมตน 

4. การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมเ่ลอืกปฏบิตัอิยา่งไม่
เป็นธรรม 

4. ลกัษณะมุง่อนาคต ควบคมุตน เหตุผลเชงิ
จรยิธรรม และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์



 81

ค่านิยมหลกั จิตลกัษณะและพฤติกรรมท่ีต้องพฒันา 

5. การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน 5. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และพฤตกิรรมมุง่
ผลสมัฤทธิ ์

6. การเป็นพลเมอืงดขีองประเทศ 6. เอกลกัษณ์แหง่อโีกด้า้นชาตนิิยม  เหตุผลเชงิ
จรยิธรรม พฤตกิรรมประชาธปิไตย 

ค่านิยมหลกั จิตลกัษณะและพฤติกรรมท่ีต้องพฒันา 

7. การดาํเนินชวีติโดยหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 7. เหตุผลเชงิจรยิธรรม ลกัษณะมุง่อนาคต
ควบคุมตน พฤตกิรรมการคดิเชงิเหตุผล 
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ปฏสิมัพนัธใ์นตน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจัจยัเหต ุ
ดา้นจติลกัษณะเดมิ 

• ความยดึมั่นในคณุธรรม กลา้ยนืหยัดในสิง่ที่

ถกูตอ้ง 

• ลกัษณะมุง่อนาคต ควบคมุตน 

• แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์      

• เหตผุลเชงิจรยิธรรม 

• ลกัษณะชาตนิยิม         

• 
• 
• 

 

• 

ลกัษณะสถานการณป์จัจบุนั 

การทจุรติคอรร์ัปชัน่ 

ระบบจรยิธรรม-ธรรมาภบิาล 

การสนับสนุนจากหน่วยงาน 

การสนับสนุนจากคนรอบขา้ง 

พฤตกิรรมจรยิธรรมในการทํางาน 
 

• พฤตกิรรมตามรอยพระยคุลบาท 

• พฤตกิรรมบรกิารประชาชน 

• พฤตกิรรมตามคา่นยิมสรา้งสรรค ์5 ประการ 

• พฤตกิรรมสนับสนุนหน่วยงาน เพือ่นรว่มงานรัฐบาล 

                          ฯลฯ 

พฤตกิรรมพลเมอืงด ี
• พฤตกิรรมเคารพสทิธมินุษยชน 

• พฤตกิรรมเคารพกฎหมาย 

• พฤตกิรรมไมเ่บยีดเบยีนตนเอง ผูอ้ืน่และ

สิง่แวดลอ้ม            

พฤตกิรรมของคนดแีละเกง่

จติลกัษณะตามสถานการณ์ 
 

• ทัศนคตทิีด่ตีอ่การทํางานราชการ 

• คา่นยิมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

• คณุธรรม-คา่นยิมตามพระราชบญัญัตริะเบยีบ

ขา้ราชการพลเรอืน 

                                   ฯลฯ 

ภาพ 4.4    ความสมัพันธข์องตวัแปรในการวจิัยและพัฒนา ตามรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพันธน์ยิม 
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 คู่มอืฉบบัน้ีจะไดนํ้าเสนอแนะหลกัสตูรชุดฝึกอบรมวธิกีารพฒันาของสาํนกังาน ก.พ.
ที่สามารถจะให้การสนับสนุนกบัส่วนราชการต่าง ๆ โดยหลกัสูตรที่พฒันาขึ้นอาศยัองค์
ความรู้ด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งพบว่าการที่ข้าราชการจะมีพฤติกรรมตามจรรยา
ข้าราชการเกิดขึ้นได้อย่างยัง่ยืนถาวรเกิดจากสาเหตุภายนอกและภายในจิตใจดงักล่าว
ขา้งต้น และสาเหตุทางจติใจเป็นสาเหตุที่สําคญัที่สุด เน่ืองจากแมข้า้ราชกาจะอยู่ในระบบ
ราชการและมสีภาพแวดล้อมเดยีวกนั ยงัมพีฤตกิรรมที่แตกต่างกนั นอกจากนัน้ หลกัสูตร
และชุดฝึกอบรมทีเ่สนอแนะ ยงัไดผ้า่นการวจิยัเชงิทดลองและไดผ้ลเชงิประจกัษ์ว่า สามารถ
พฒันาไดท้ัง้สาเหตุทางจติใจ พฤตกิรรมการทํางาน และสนับสนุนใหเ้กดิสภาพแวดล้อมใน
การทาํงานทีส่ง่ผลกบัพฤตกิรรมการทาํงานทีพ่งึปรารถนา  

หลกัสตูรและชดุฝึกอบรมการพฒันาจิตลกัษณะแบบเอกเทศ ของสาํนักงาน ก.พ. 

 ลกัษณะของหลกัสูตรทีมุ่่งพฒันาจติใจและพฤตกิรรมในการทํางานราชการ เน้ือหา
มใิช่เป็นการใหค้วามรูท้างดา้นใดดา้นหน่ึง หรอืฝึกทกัษะการทํางาน แต่เป็นการกระตุ้นให้
เกิดการพฒันาทางจิตใจ มีการสร้างประสบการณ์จากการรบัรู้ รบัทราบเรื่องราวต่าง ๆ 
ตลอดจนจดัให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยตรง เพื่อให้ขา้ราชการที่เขา้ฝึกอบรมเกิดการเรยีนรู ้  
ใหม ่ๆ สามารถฝึกและปรบัปรงุตนเองได ้
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 1. หลกัสตูรและชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างทศันคติ จริยธรรม และพฤติกรรม
ในการปฏิบติัราชการ 

หลกัสตูรการสรา้งเสรมิจรยิธรรม คา่นิยม และทศันคตต่ิอการทาํงานราชการ 

 

 

  
                     

                   

 

4. ฝึกแรงจงูใจ        

    ใฝ่สมัฤทธิ ์

3. ฝึกมุง่อนาคต  

ควบคมุงาน 

2. ฝึกทัศนคตติอ่การทํางาน 

   ราชการอยา่งเต็มความสามารถ 

ประเด็นสาํคญั 

ฝึกเหตผุลเชงิจรยิธรรม 1. 

ลดความ 
เหน็แก่
ตวัเหน็
แก่สว่น 
รวมให้
มากขึน้ 

ทาํงาน
เพือ่ความ 
สาํเรจ็ 
ของ งาน
เพือ่
หลกัการ 

การ
ตดัสนิใจ
แกป้ญัหา
เพือ่งาน
และ
สว่นรวม 

ความสนใจ
ในการ
ทาํงาน
ราชการ
เพือ่งาน
และ
สว่นรวม     

ความเชือ่ 
อาํนาจใน
ตน 

ใหร้างวลั 
ตนเอง
และ
ลงโทษ
ตนเอง 

การมุง่
อนาคต 
วางแผน
ระยะยาว 

การกาํหนด
เป้าประสงค์
ในงานอยา่ง
เหมาะสมกบั
ความสามารถ
ของ
หน่วยงาน
และของ
ตนเอง 

การ
ดาํเนินการ
ตามขัน้ 
ตอนไปสู่
เป้าหมาย   

จดัสภาพ 
แวดลอ้ม
เพือ่แก ้
ปญัหาและ
ป้องกนั
ปญัหา 

   (5) 

 
   (7) 

   (6)     (9) 
   (1)    (2)    (3)      (10) 

   (4) 

   (8) 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะ 4 ประการ กล่าวคอื การเหน็แก่สว่นรวมมากกว่าสว่น
ตน การมองการณ์ไกล และการควบคุมตน ทศันคตทิีด่ต่ีอการปฏบิตัริาชการ ความขยนัและ
ผลกัดนังานใหป้ระสงความสาํเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 2. เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการรบัรูส้ภาพในการทํางานทีเ่อือ้อํานวยต่อการ
พฒันาคุณลกัษณะในผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
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 3. เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถนําเอาคุณลักษณะทัง้ 4 ประการ ไปใช้
กระตุ้นพฤติกรรมการทํางานราชการในรูปของทกัษะการแก้ปญัหา การมองการณ์ไกล 
ควบคุมตนเอง และนิสยัการทาํงานราชการอยา่งเหมาะสมกบัสภาพการปฏบิตัริาชการ 

หลกัสตูรการฝึกอบรม 

 ก. หลกัสตูร 

  วชิาที ่1  ทกัษะในการตดัสนิใจแกป้ญัหา   6-15 ชัว่โมง 

   (การเหน็แก่สว่นรวมมากกวา่สว่นตน) 

  วชิาที ่2  การเสรมิสรา้งพลงัปฏบิตักิาร   6-15 ชัว่โมง 

   (การมุง่อนาคตและควบคุมตน) 

  วชิาที ่3 การพฒันาคุณภาพชวีติการทาํงาน   6-15 ชัว่โมง 

   (การเสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการปฏบิตัริาชการ) 

  วชิาที ่4 วธิทีางสูค่วามสาํเรจ็ในการทาํงาน   6-15 ชัว่โมง 

   (ความมานะฝา่พนัอุปสรรคในการทาํราชการ) 

คณะผูพ้ฒันาหลกัสตูรและชดุฝึกอบรม 

 ศ.ดร. ดวงเดอืน  พนัธุมนาวนิ และคณะ 

2. หลกัสตูรและชดุฝึกอบรมเสริมสร้างกระบวนทศัน์และคณุลกัษณะของข้าราชการ
ยคุใหม่ 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พฒันากระบวนทศัน์และคุณลกัษณะของขา้ราชการ 6 ประการ ในการ
ผลกัดนังานใหป้ระสบความสาํเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงู 

 2. เพือ่พฒันาความสามารถในการรบัรูส้ภาพการทาํงานทีเ่อือ้อาํนวยต่อการ
ปฏบิตังิานอยา่งมุง่ผลสมัฤทธิ ์
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 3. เพือ่ใหข้า้ราชการและเจา้หน้าทีภ่าครฐัสามารถนําเอาคุณลกัษณะ 6 ประการ ไป
ปรบัใชก้ระตุน้พฤตกิรรมการทาํงานราชการทีพ่งึปรารถนา 

หลกัสตูร             เวลา 

 1. ชื่อวชิา   ทกัษะการตดัสนิใจ     6-12 ชัว่โมง 

 2. ชื่อวชิา  ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน   6-12 ชัว่โมง 

 3. ชื่อวชิา  การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน    6-12 ชัว่โมง 

 4. ชื่อวชิา ทศันคตใินการปฏบิตัริาชการยคุใหม ่   6-12 ชัว่โมง 

 5. ชื่อวชิา  การพฒันาศกัยภาพในตน    6-12 ชัว่โมง 

 6. ชื่อวชิา ความเฉลยีวฉลาดทางอารมณ์    6 ชัว่โมง 

คณะผูพ้ฒันาหลกัสตูรและชดุฝึกอบรม 

 จนิตนา  บลิมาศ  ศริพิร  แยม้นิล และ พรรณ ี บุญประกอบ 

3. หลกัสตูรการพฒันาทางไกลของสาํนักงาน ก.พ. 

 1. หลกัสูตรการสร้างเสรมิจรยิธรรม ค่านิยม และทศันคติต่อการทํางานราชการ  
ประกอบดว้ยชุดฝึกอบรมทางไกล 4 ชุดวชิา สอดคลอ้งตามหลกัสตูรทีใ่ชฝึ้กอบรมในหอ้ง 

 2. หลกัสูตรกระบวนทศัน์และคุณลกัษณะขา้ราชการยุคใหม่ ประกอบด้วยชุดฝึก
อบรมทางไกลทีเ่ป็นสื่อสิง่พมิพ ์6 ชุดวชิา สอดคลอ้งตามหลกัสูตรทีใ่ชฝึ้กอบรมในหอ้ง และ
การพฒันาทางไกลดว้ย E-learning 6 ชุดวชิา 

 3. ชุดฝึกอบรมทางไกลวชิาการพฒันาจรยิธรรมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ศ.ดร.   ดวงเดอืน 
พนัธุมนาวนิ) ซึง่เป็นคูม่อืสาํหรบัผูบ้งัคบับญัชาในการพฒันาจรยิธรรมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึง่มี
ลกัษณะเป็นคาํถาม 20 คาํถาม และคาํตอบทีค่รอบคลุมเน้ือหา 5 ประเดน็ 

  3.1 บทบาทหน้าทีข่องหวัหน้า 

  3.2 การเขา้ใจลกัษณะทางจติและพฤตกิรรมของลกูน้องประเภทต่าง ๆ 
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  3.3 การเขา้ใจสถานการณ์ในการทาํงานและระบบงาน 

  3.4 วธิกีารพฒันาจรยิธรรมแก่ลกูน้อง: สิง่ควรทาํ และควรงดเวน้ 

  3.5 วธิกีารประเมนิผลการพฒันา 

 4. ชุดฝึกอบรมทางไกลวชิาการพฒันาจรยิธรรมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึง่เป็นลกัษณะชุด
การเรยีนดว้ยตนเองแบบสือ่สิง่พมิพ ์ประกอบดว้ยเน้ือหา 

  4.1 การเป็นผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ  

• ประเภทของผูนํ้า 

• การสรา้งพลงัจงูใจ 

  4.2 ผูบ้รหิารกบัระบบราชการ 

• ลกัษณะขององคก์ารแบบราชการ 

• ปญัหาทางจติใจของขา้ราชการ 

• การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

  4.3 ผูบ้รหิารกบัการพฒันาจรยิธรรมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

• บทบาทของหวัหน้าหน่วยงานกบัการพฒันาจรยิธรรมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

• แนวทางการปฏบิตัเิพือ่พฒันาจรยิธรรม 

• วธิพีฒันาจติใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  4.4 ผูบ้รหิารกบัการพฒันาตนเอง 

  4.5 การประเมนิตนเองหลงัศกึษา 
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ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม 

 
            สงัคม 

 
                 กายภาพ 

   ผลตอ่หนว่ยงาน /  
   ประเทศ ประเทศ 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผูร้บั 
การพฒันา 

1. เหตผุลในการตดัสนิใจ 

2. การมุง่อนาคต 

3.ทัศนคตทิีด่ตีอ่การบรหิารภาครัฐ 

หรอืการทํางานแนวใหม ่

4. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์

5. ความเชือ่อํานาจในตน 

6. ความฉลาดทางอารมณ์ 

7. การพัฒนาพลงัใจในการทํางาน 

พฤตกิรรม 

 

• รับผดิชอบ 

• ทํางานมุง่ผลสมัฤทธิ ์

• ซือ่สตัย ์

• เห็นแกป่ระโยชนส์ว่นรวม 

• กลา้ยนืหยัดในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 

• ทํางานอยา่งมคีวามสขุ 

• จติสํานกึในการบรกิาร 

• การคดิในภาพรวมเชงิบรูณาการ 

- การคดิวางแผนงาน 

- การคดิสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม ่

• การทํางานแบบมอือาชพี 

(เกง่และด)ี 

• พัฒนาตนเอง 

ลกัษณะทางชวีภาพ 

 
ประโยชน์
สขุของ
ประชาชน
และ

ประเทศ 

                  ฯลฯ 

5.  ชดุการเรยีนดว้ยตนเอง 

4.  จัดสภาพแวดลอ้มเพือ่แกป้ัญหา 

3.  ชกัจงูโดยบคุคลและโดยสือ่ตา่งๆ 

2.  พบปะพดูจาอธบิายเหตผุล 

Empowerment 

WORK ENVIRONMENT 

1.  พัฒนาบรรยากาศทางสงัคมใหม้ี

ความยตุธิรรม เสมอภาค 

                   ฯลฯ 

การแลกเปลีย่นประสบการณ์ 11. 

10.  กรณีศกึษา 

การวัดจติลกัษณะ 9. 

เขยีนบทความ 8. 

เกม 7. 

กระจา่งคา่นยิม 6. 

สารชกัจงู 5. 

พัฒนาพรอ้มใหค้วามรู ้4. 

ใชต้วัแบบ 3. 

บทบาทสมมตุ ิ2. 

IN- CLASS 

1. อภปิรายกลุม่ 

ฝึกจติลกัษณะ 

• Emotional Quatience 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

• Internal Control 

ความเชือ่อํานาจในตน 

• Achievement Motivation 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์

• Attitude 

ทัศนคตทิีด่ตีอ่การบรหิารภาครัฐ 

หรอืการทํางานแนวใหม ่

• Future Orientation    

การมุง่อนาคต 

• Moral Reasoning   

เหตผุลเชงิจรยิธรรม 

พฒันาจติลกัษณะ 

ผลตอ่บคุคล / งาน 

ภาพ 4.5  กรอบแนวความคดิในการเสรมิสรา้งกระบวนทศัน์และคณุลกัษณะของเจา้หน้าทีภ่าครฐัยคุใหม ่
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4. หลกัสตูรการเรียนรู้ตามรอยพระยคุลบาท 

 

 รปูแบบของกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ปฏบิตัติามพระยคุลบาท 

 

ยึดถือปฏิบติั 
Practice 

เข้าใจ 
Understand 

รบัคณุค่าไว้ในใจ 
Internalize 

 

 

 

 

รปูแบบการเรียนรู้ 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อกระตุ้นโน้มน้าวจิตให้ข้าราชการเข้าใจอย่างถ่องแท้และเกิดความศรทัธา 
ยอมรบัด้วยสติปญัญา ด้วยเหตุผล เห็นคุณค่าของการมีทศันคติ และพฤติกรรมในการ
ทาํงานทีย่ดึมัน่ในพระบรมราโชวาททีพ่ระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรอืนเป็นกรอบ แนวทาง
ประพฤตปิฏบิตังิานในหน้าทีแ่ละการดาํเนินชวีติของตนและของครอบครวัต่อไป 

 2. เพือ่ใหก้ระบวนการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาทเพื่อพฒันาขา้ราชการใหป้ระพฤติ
ปฏบิตั ิเป็นขา้ราชการทีด่ทีีร่กัประชาชนเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถงึ 
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แนวทางการพฒันาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลงั
ของแผน่ดิน 

 แนวทางการพฒันาใหข้า้ราชการเกดิการเรยีนรูเ้พื่อปฏบิตัติามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็น
ขา้ราชการทีด่แีละเป็นพลงัของแผน่ดนิ ประกอบดว้ยกระบวนการหลกั 3 ประการ ดงัภาพ 

 
2. การสรา้งวัฒนธรรมและบรรยากาศ 

ทศันคต ิ
พฤตกิรรม 

1. การฝึกอบรมทีเ่ป็นระบบและตอ่เนือ่งสรา้ง
วฒันธรรมและบรรยากาศ

3. การปรับปรุงระบบสนับสนุนบรรยากาศ 

 

 

 

 

  ภาพ 4.6    กระบวนการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท 

 วชิาที ่1 การเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท 

 วชิาที ่2  การเป็นขา้ราชการทีร่กัประชาชน 

 วชิาที ่3 การสรา้งความดแีก่สงัคม 

 วชิาที ่4 การรว่มสรา้งพลงัของแผน่ดนิ 

คณะผูพ้ฒันาหลกัสตูรและชุดฝึกอบรม:  คณะทาํงานของสาํนกังาน ก.พ. 

5. หลกัสูตรและชุดฝึกอบรมของโครงการวิจยัแม่บท: การวิจยัและพฒันาระบบ
พฤติกรรมไทย สาํนักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ   ซึ่งส่วนราชการสามารถนําไป
ปรบัใช ้

1. หลกัสตูรและชุดฝึกอบรมพฒันาจติลกัษณะแบบเอกเทศ 

• หลกัสูตรและชุดฝึกอบรมชุดวชิาความเชื่ออํานาจในตนสําหรบัพฒันา
ขา้ราชการ (ออ้มเดอืน  สดมณ)ี 
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• หลักสูตรและชุด ฝึกอบรมชุดวิชาเหตุผลเชิงจริยธรรมของคร ู
(โกศล มคีุณ) 

2. หลกัสตูรและชุดฝึกอบรมพฒันาจติลกัษณะแบบบรูณาการ 

• สาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมผูใ้หญ่ 

o ชุดฝึกอบรมฝึกเหตุผลเชงิจรยิธรรมและความเชื่ออํานาจในตน (แสวง 
ทวคีณู และคณะ) 

o ชุดฝึกอบรมฝึกแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์การควบคุมตน ปรบัพฤตกิรรมและ
ประสบการณ์ทางอาชพี  (ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ และอมัพร มา้คนอง) 
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การฝึกอบรม (2x2) 21  ชัว่โมง 
ชุด 1 การฝึกจติและทกัษะทางพฤตกิรรม 
        ศาสตรแ์บบบรูณาการ 3 ตวั 
        (nAch, ควบคุมตน, ปรบัพฤต.ิ) 9 ชัว่โมง 
ชุด 2 การฝึกทกัษะและเทคนิคการสอน 
        คณติศาสตร ์ 9 ชัว่โมง 

ผลการฝึกวดัทนัที       
        

1. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์      
2. การควบคุมตน 
3. ความรูเ้กีย่วกบัการสอนคณติศาสตร ์
4. ความรูใ้นการปรบัพฤตกิรรมนกัเรยีน 
5. ทศันคตทิีด่ตี่อพฤตกิรรมการพฒันานกัเรยีน 
6. ความพรอ้มทีจ่ะพฒันานกัเรยีน 
7. ความรูใ้นการสนบัสนุนทางสงัคมแก่นกัเรยีน 
8. ทศันคตทิีด่ตี่อโครงการ 

 

วดัผลหลงัการฝึก 3 เดือน 
การประเมนิตนเอง 

1. ประสทิธผิลแหง่ตน     
2. พฤตกิรรมการปรบัพฤตกิรรมนกัเรยีนอยา่งเหมาะสม 
3. พฤตกิรรมการสนบัสนุนทางสงัคมแก่นกัเรยีน 
4. พฤตกิรรมการสอนคณติศาสตรท์ีด่ ี

 

ประเมินโดยคณะผูว้ิจยั (Roving) 
1. พฤตกิรรมการปรบัพฤตกิรรมนกัเรยีนอยา่งเหมาะสม 
2. พฤตกิรรมการสนบัสนุนทางสงัคมแก่นกัเรยีน 
3. พฤตกิรรมการสอน 
 

ประเมินโดยหวัหน้าชัน้ต้น 
1. พฤตกิรรมการสอน 
2. พฤตกิรรมการสนบัสนุนทางสงัคมแก่นกัเรยีน 

 

ลกัษณะชีวสงัคมภมูิหลงัของครคูณิตศาสตร ์

เพศ      ปรมิาณการเรยีนทางสงัคมศาสตร ์วชิาเอกทีเ่รยีน ผลการเรยีนระดบัปรญิญาตร ีฐานะของครอบครวั ปรมิาณการฝึกอบรม  อายุงาน 

ประเภทการจา้ง (ขา้ราชการ-ลกูจา้ง) วชิาทีส่อนก่อนทีจ่ะมาสอนคณติศาสตร ์ระยะเวลาทีส่อนคณติศาสตร ์

สถานการณ์สมทบเดิม           
1. ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีน 
2. การเหน็แบบอยา่งทีด่จีากเพือ่นคร ู
3. การสนบัสนุนทางสงัคมจากหวัหน้า 
                                    

จิตลกัษณะสมทบ 
1. สขุภาพจติ 
2. ประสบการณ์ทางสงัคม 
3. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 
4. ทศันคตทิีด่ตี่องานคร ู
5. การปรบัตวัทางจติสงัคม 
                                                            
 จติลกัษณะและความรูท้ีว่ดัก่อน 
1. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
2. การควบคุมตน 
3. ความรูเ้กีย่วกบัการสอนคณติศาสตร ์

 

 

ภาพ 4.7    กรอบแนวคดิและความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรในงานวจิยัและพฒันา  (ผศ.ดร.ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ และ รศ.ดร.อมัพร มา้คะนอง)  
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• สาํหรบักลุ่มเยาวชนและนักศึกษา 

• ชุดฝึกอบรมฝึกลกัษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน เหตุผลเชงิจรยิธรรม อตั
ลกัษณ์แหง่ตน Moral Judgment สตปิญัญา (1) พสิมยั วบิูลยส์วสัดิ ์ (2)  
เรณุมาศ มาอุ่น และคณะ  (3) ฤกษ์ชยั และดวงกมล  (4) สุดใจ บุญอารยี ์
(5) เมธนีิ (6) สกล เทีย่งแท ้และคณะ 

• ชุดฝึกอบรม: ฝึกความเฉลยีวฉลาด  3 ระดบั 

• ระดบั 7-10 ปี  (จรรจา  สวุรรณทตั) 

• ระดบัมธัยมศกึษา   (ทววีฒัน์  บุญชติ) 

• ระดบันกัศกึษา   (สดุใจ  บุญอารยี)์ 

• วรรณกรรมสําหรบัเยาวชน: ฝึกการควบคุมตน ลักษณะมุ่งอนาคต 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ เหตุผลเชิงจริยธรรม  โดยแต่ละจิตลักษณะ
ประกอบดว้ยวรรณกรรม 7 เรือ่ง รวม 28 เรือ่ง 

 3. หนงัสอืสาํหรบัพฒันาองคค์วามรูข้องนกัพฒันา ซึง่แปลจากต่างประเทศ 

• การศกึษาเพือ่สรา้งอตัตลกัษณ์  (สวสัดิ ์ ประทุมราช) 

• การอบรมเลีย้งดลูกูใหเ้ป็นคนด ี (สวสัดิ ์ ประทุมราช) 

คาํถามสามคาํถามท่ีท้าทายก่อนการพฒันา 

 1. ใครคือกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนควรพฒันาก่อน:  หน่วยงานจะตอ้งสามารถหา
กลุ่มคนทีม่พีฤตกิรรมหรอืจติใจทีน่่าปรารถนาน้อยกว่ามาตรฐาน หรอืมพีฤตกิรรมหรอืจติใจ
ที่ไม่น่าปรารถนามากกว่ากลุ่มคนมาตรฐาน หรอืมสีภาพเหมาะสมต่อการพฒันามากกว่า
กลุ่มอื่น ๆ  

  จากการวจิยัพฤตกิรรมจรยิธรรมในการทาํงาน และลกัษณะจติใจของขา้ราชการ
ไทย พบว่าผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้และระดบักลาง เป็นกลุ่มทีจ่ําเป็นเร่งด่วนทีต่อ้งพฒันาทัง้
ด้านจิตและพฤติกรรม โดยเฉพาะในด้านเหตุผลการตัดสินใจแก้ปญัหาเชิงจริยธรรม 
นอกจากนัน้ด้วยบทบาทและหน้าที่ที่จะขบัเคลื่อนงานด้านจรรยาข้าราชการพลเรือน 
จําเป็นต้องพฒันาให้บุคคลกลุ่มดงักล่าวเป็นผู้ปรบัพฤติกรรมผู้ใต้บงัคบับญัชาและปรบั
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งเสรมิการทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลสูง
ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   
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  สว่นกลุ่มทีเ่หมาะสมเป็นอนัดบัตน้ในการพฒันาถงึแมจ้ากการศกึษาพบว่าไม่ใช่
กลุ่มเสีย่งคอื ขา้ราชการบรรจุใหม ่เน่ืองจากโดยธรรมชาตเิป็นกลุ่มทีส่ามารถเสริมสร้างและ
ป้องกนั ไดง้า่ยและไดผ้ลกวา่กลุ่มอื่น ๆ  

  ส่วนกลุ่มเสี่ยงและจําเป็นที่สุดจากการวิจัยคือ ข้าราชการระดับปฏิบัติที่รบั
ราชการมานานและขาดความก้าวหน้าในงาน  ซึ่งจะมีพฤติกรรมแปลกแยก ตลอดจน
ผลการวจิยัจากตวัแปรอสิระทางชวีสงัคมหรอืภูมหิลงัของผูถู้กศกึษาในไทยและราชการไทย 
พบว่าเพศชายเป็นกลุ่มเสีย่งทางจติและพฤตกิรรม เช่นพบว่า ครูชายมจีรยิธรรมตํ่ากว่าครู
หญงิ เพศชายมคีวามเชื่อทางศาสนา ตลอดจนพฤตกิรรมสขุภาพและการปรบัตวัดา้นการเงนิ
ตํ่ากวา่เพศหญงิ (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และเพญ็แข ประจนปจัจนึก 2520, จนิดา สุวรรณด ี
2543, พรรณราย พทิกัษ์เจรญิ 2543, โกศล มคีุณ และณรงค์ เทียมเมฆ 2545, งามตา 
วนินทานนท ์และคณะ, 2545)  สว่นเพศหญงิเป็นกลุ่มเสีย่งดา้นอื่น ๆ คอื มคีวามสุขในชวีติ
น้อยกวา่เพศชาย ขา้ราชการหญงิทีร่บัราชการนานและขาดความกา้วหน้าในอาชพีราชการมี
ลกัษณะความเชื่ออํานาจในตนน้อยกว่าขา้ราชการประเภทอื่น ๆ (ประชติ สุขอนันต์ 2545, 
จนิตนา บลิมาศ และคณะ 2529) ขา้ราชการทีท่ํางานไม่ตรงกบัความรูค้วามสามารถและ
อุปนิสยั มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตเป็นกลุ่มเสี่ยงในด้านจริยธรรม (จินตนา        
บลิมาศ และคณะ 2529, จนิตนา บลิมาศ พรรณ ีบุญประกอบ และคณะ 2551) 

 2. ควรพฒันาด้านใดบา้ง :  เพื่อเพิม่จติลกัษณะหรอืพฤตกิรรมทีน่่าปรารถนา เพื่อ
ลดหรอืขจดัจติลกัษณะหรอืพฤตกิรรมทีไ่มน่่าปรารถนา จากผลการวจิยัพฒันาจะสามารถให้
ข้อมูลว่าจะต้องจัดการที่ปจัจัยเชิงเหตุตัวใดบ้างที่สําคัญ อันดับแรกและรอง ๆ ลงไป  
เพื่อที่จะให้นักพฒันาที่มกีําลงัคนและทรพัยากรจํากดัจดัการกบัสาเหตุตวัสําคญัที่สําคญั
เพยีงตวัเดียวหรอืสองสามสาเหตุ   ก็อาจพลิกฟ้ืนพฤติกรรมที่ต้องการได้ อาทิเช่น การ
เสริมสร้างพฤติกรรมซื่อสตัย์ ก็ควรจดัการกับสาเหตุตัวที่สําคญัคือ ลักษณะมุ่งอนาคต 
ควบคุมตน และเหตุผลเชงิจรยิธรรม และจากการวจิยัพฒันาที่ผ่านมา สาเหตุที่สําคญั 2-3 
สาเหตุทีจ่ดัการพรอ้มกนัจะส่งผลต่อพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมไดอ้ย่างครอบคลุมคอื ลกัษณะ
มุ่งอนาคต ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์และเหตุผลเชิงจรยิธรรม และสาเหตุสมทบที่
สําคญัที่สุดคอื การพฒันาใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูบ้งัคบับญัชาแบบรกั สนับสนุนและบรหิาร
จดัการบุคคลโดยยดึความยตุธิรรม การทาํงานมบีรรยากาศประชาธปิไตย 
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 3. จะจดัการพฒันาจิตและพฤติกรรมนัน้ ๆ อย่างไร มีขัน้ตอนและกิจกรรม
อะไรบ้าง หรือให้ประสบการณ์มากเพียงใดจึงจะได้ผลความต้องการ:  กจิกรรมแยก
ออกเป็น 3 ประเภทคอื การเสรมิสรา้ง การป้องกนัและการแกไ้ข 

 การเสรมิสรา้ง หมายถงึ การเพิม่ปรมิาณของสิง่ทีน่่าปรารถนาของบุคคลและ/หรอื
สงัคม และอนุรกัษ์ สิง่ทีน่่าปรารถนานัน้ไวใ้หอ้ยู่ยนืนานในปรมิาณความตอ้งการ เช่น การมี
จรยิธรรมสงู การปรบัตวัในงานการจะเกดิผลดงักล่าวไดต้อ้งจดัการทีส่าเหตุทีส่าํคญั 

 การป้องกนั หมายถงึ การลดหรอืขจดัสิง่หรอืสภาพ หรอืผลทีไ่ม่น่าปรารถนาทีเ่กดิ
แก่บุคคลหรอืสงัคม เช่น การมจีรยิธรรมเสื่อม  การซือ้สทิธขิายเสยีงทางการเมอืง  ความจน 
ความเจบ็ 

 การแก้ไข คอื การลดหรอืขจดัสิง่ที่ไม่น่าปรารถนาที่เกดิกบับุคคลหรอืสงัคม เช่น 
ความยากจน การขาดความรูค้วามสามารถ ตลอดจนการกระทําผดิกฎระเบยีบ กฎหมาย 
และหรอืผดิศลีธรรม ความเจบ็ป่วย ทีม่กีารแกไ้ขปญัหาเช่น การบรจิาคเงนิหรอืสิง่ของ การ
ลงโทษคนทําผดิดว้ยวธิกีารต่าง ๆ การรกัษาคนปว่ยไข ้เป็นการแกท้ีป่ลายเหตุ จงึมกัพบว่า
สิง่ที่ไม่น่าปรารถนาน้ีแมจ้ะลดลง แต่ในไม่ช้าก็กลบัมาอกี เกดิปญัหาซํ้าซากในบุคคลหรอื
สงัคม และถ้าการแก้ไขไม่ได้ผลปญัหาจะขยายตวัไปยงักลุ่มคนอื่น ๆ ในที่สุดผู้มีปญัหา
กลายเป็นส่วนใหญ่ของสงัคม ซึง่จะนําไปสู่จุดของความหายนะ เช่น ปญัหาการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส ์การทุจรติคอรร์ปัชนั 

 ดงันัน้ การพฒันาบุคคลโดยเฉพาะจรยิธรรมโดยการเสรมิสรา้งและป้องกนัโดยใช้
หลกัวชิาการจงึจะเกดิผลดแีละยัง่ยนื ซึง่วธิกีารพฒันาและกจิกรรมต่างๆ ไดนํ้าเสนอในการ
อบขรมแนวความคดิตามแผนภาพ และหลกัสตูรดงักล่าวขา้งตน้ 

 นอกจากนัน้ ประการที่สําคญัเพื่อค้นพบว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มเร่งด่วน และควรจะ
พฒันาดา้นใด หน่วยงานจะตอ้งทําการพฒันาจติลกัษณะและพฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนาอย่าง
น้อยดา้นละ 9 ชัว่โมง เป็นอยา่งน้อยจงึจะไดผ้ล 

 กรณีต้นแบบชุดฝึกอบรมของสํานักงาน ก.พ.นัน้ เป็นการฝึกจิต 80% และฝึก
พฤตกิรรม 20% ซึง่หากหน่วยงานตอ้งการฝึกทัง้จติลกัษณะและพฤตกิรรมควบคู่กนัแบบจติ
บรูณาการ สามารถปรบัหลกัสตูรและฝึกอบรมไปใชไ้ด ้

 



 96

ตวัอย่างวิธีการพฒันา 

 1. การพฒันาจรรยาและพฤติกรรมตามค่านิยมพลเมืองที่ดี :  ทําโดยการฝึกจิต
ลกัษณะเหตุผลเชงิจรยิธรรม อตัตลกัษณ์แห่งอโีก้ด้านชาตินิยม ทศันคตทิี่ดต่ีอระบอบการ
ปกครองแบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข และฝึกทกัษะประชาธปิไตย: 
การเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น 

 2. การพฒันาจรรยาและพฤตกิรรมตามค่านิยมการมุ่งผลสมัฤทธิใ์นคณะทาํงานโดย
การฝึกจติลกัษณะแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์การมุ่งอนาคตควบคุมตน และฝึกทกัษะการทํางาน
แบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์โดยนําเอาเทคนิคในการทาํงานแบบใหมเ่ขา้มาผสมผสานเพื่อจงูใจในการ
ฝึกอบรม 
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