
การปฏิบตัิงานตามพระราชบญัญตัิมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

คุณธรรม • สภาพคุณงามความด ี

จริยธรรม • ความประพฤติที่ด ี

คานิยม   • สิ่งที่บุคคลหรือกลุมบุคคลยึดถือเปนแนวทางแหงพฤติกรรม และเมื่อปฏิบัติซำ้ ๆ บอย ๆ จนเปน

วิถี                            

              ชีวิตและสืบทอดตอกันไปเปนวัฒนธรรมได 

            • คานิยมมีท้ังดานบวก และดานลบ 

            • เปลี่ยนแปลงไดตามเวลา 

การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

เปรียบเทียบการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม 

มติคณะรัฐมนตร ี• คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 มอบหมายใหรอง

นายกรัฐมนตรี   

                       (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับ ดูแลใหหนวยงานผูรับผิดชอบอบดำเนินการ ตามบัญชีให   

                       เรียบรอย และทันเวลาตามท่ีรัฐธรรมนูญกำหนด  

                    •  สำนักงาน ก.พ. ไดรับมอบหมายใหดำเนินการในสวนที่เก่ียวของ กับการจัดทำมาตรฐาน      

                       ทางคณุธรรม จริยธรรมของหนวยงาน ของรัฐ มาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258  

                       ข. (4) รวมกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานทางจริยธรรม (มาตรา 5)  

(1)   ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ  

       ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(2) ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบตอหนาที่  

(3) กลาตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม  

(4) คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ  

(5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  

(6) ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัต ิ 

(7) ดำรงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ  



                มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหใชเปนหลกัสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของ

หนวยงานของรัฐที่จะกำหนดเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติตนของ เจาหนาที่ของรัฐเก่ียวกับสภาพคุณงามความ

ดีที่เจาหนาที่ของรัฐตองยึดถือสำหรับ การปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม

ควรกระทำตลอดจน การดำรงตนในการกระทำความดีและละเวนความชั่ว 

 

หลักการของมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรฐานทางจริยธรรม                          หลักการ 

1. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศฯ    สงเสริม สนับสนนุ และพิทักษรักษาสถาบันหลักของประเทศ โดย

การรักษาผลประโยชนและชื่อเสียง ของประเทศชาติ การปฏิบัติตามหลักศาสนา การเทิดทูนรักษาไวซึ่งสถาบัน

พระมหากษัตริย รวมทั้ง ปฏิบัติตามรัฐธรรมน และกฎหมาย คิดถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง มีความ

เสียสละ และมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งไมกระทำการอันมีลักษณะเปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  

2. ซื่อสัตยสุจริต มีจิตส านึกที่ด ีและรับผิดชอบตอหนาที่   ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาตามกฎหมาย

และตามทำนองคลองธรรม มีจิตสำนึกที่ดโีดยม ีความสุจริตใจเปนท่ีตั้ง และมีความพรอมรับการตรวจสอบและ

รับผลจากการกระทำของตน 

3. กลาตัดสินใจและกระท าในสิ่งที ่ถูกตองชอบธรรม  กลาตัดสินใจและยกยองผูที่ทำในสิ่งท่ีถูกตองชอบ

ธรรม และกลาแสดงความคิดเห็น คัดคาน หรือ เสนอใหมีการลงโทษผูที่ทำสิ่งที่ไมถูกตอง รวมทั้งไมยอม

กระทำในสิ่งที่ไมเหมาะสมเพียงเพ่ือรักษา ประโยชนหรือสถานภาพของตนเอง  

4. คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวา ประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ  คิดถึงประโยชนของสวนรวม

เปนที่ตั้ง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหนาที ่รวมทั้งไมกระทำการอันมีลักษณะเปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  มุงมั่น อุทิศตน ปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคิดถึงประโยชนและความคุมคาในการใชทรัพยากรของรัฐ 

6. ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัต ิ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม

เลือกปฏิบัติโดยการใชความรูสึกหรือ ความสัมพันธสวนตัวหรือเหตุผลของความแตกตาง เชน เชื้อชาติ ศาสนา 

เพศ อายุ สภาพรางกาย สถานะทางเศรษฐกิจ 

7. ดำรงตนเปนแบบอยางที่ด ีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ    สังคม ดำรงตนแบบอยางท่ีดีใน

การด เนินชีวิต ดวยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติตนเปน

พลเมืองดีดวยการเคารพกฎหมายและมีวินัย  

 

 



วินัยและการรักษาวินัย 
 

ความหมายของวินัย 
วินัย  (Discipline)  การควบคุมความประพฤติใหเปนไปตามระเบียบแบบแผน เชน กำหนดให

ขาราชการตองซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ รักษาความลับของทางราชการ ปฏิบัติตนตามคำสั่ง
ของผูบังคับบัญชา และรักษาชื่อเสียงของตน นอกจากนี้ วินัยยังหมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมา
วาสามารถจะควบคมุตนเองใหอยูในกรอบของวินัยตามที่กำหนดไวในกฎหมาย 

 
ความหมายของการรักษาวินัย 
 การรักษาวินัย หมายถึง การที่ขาราชการปฏิบัติตามขอกำหนดทางวินัยตามที่กฎหมายบัญญัติอยาง
เครงครัด ระมัดระวัง ดูแล ปองกัน ไมฝาฝนหรือหลีกเลี่ยง หากพบวามีการกระทำความผิด ผูบังคบับัญชาตอง
ดำเนินการทางวินัยทันทีเพ่ือมิใหเปนเยี่ยงอยางแกผูอื่น การรักษาวินัยที่ดีนั้น นอกจากตัวขาราชการเองท่ีตอง
เรียนรู สำนึก และตระหนักในหนาที่แลว ผูบังคับบัญชาตองทำตัวเปนแบบอยางท่ีด ีดูแล สงเสริม และพัฒนา
ใหขาราชการมีวินัยดวย 
 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรักษาวินัย 
    ขาราชการ 

1.พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2.กฎ ก.พ. วาดวยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 
 

    ลูกจางประจำ 
1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 
2.พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
3.กฎ ก.พ. วาดวยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 
 

    พนักงานราชการ 
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
2.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2559 
3.ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน วาดวยหลักเกณฑการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 2559 
4.พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
5.กฎ ก.พ. วาดวยการดำเนินการทางวินยั พ.ศ.2556 
 

    จางเหมาบริการ 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และสัญญาจาง 
 

 



. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วินัยตอประเทศชาติ 

 ตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความ  

บริสุทธิ์ใจ 

วินัยตอผูบังคับบัญชา 

1. ตองปฏิบัติตามคำสั่งผูบังคับบัญชา  

2. ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคบับัญชา  

3. ตองไมกระท าการขามผูบังคบับัญชา 

วินัยตอผูรวมงาน 

1. ตองรักษาความสามัคคี 

2. ตองไมกลั่นแกลงกัน 

วินัยตอประชาชน 

1. ตองตอนรับใหความสะดวก ใหความเปนธรรมใหความสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอ

ราชการเก่ียวกับหนาที่ของตน  

2. ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ  

 

ขอกำหนดวินัย 

วินัยตอผูบังคับบัญชา วินัยตอผูรวมงาน 

วินัยตอประชาชน วินัยตอตำแหนงหนาที ่

วินัยตอประเทศชาติ 

วินัยตอตนเอง 



วินัยตอตำแหนงหนาที ่

๑. ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม  

๒. ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย

รัฐบาล และปฏิบัติตาม ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

๓. ตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ รักษาประโยชนของทางราชการ  

๔. ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได  

๕. ตองรักษาความลับของทางราชการ  

๖. ตองเปนกลางทางการเมือง  

๗. ตองไมอาศัยตำแหนงหนาที่หาประโยชน  

๘. ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ  

๙. ตองไมกระท าการหรือยอมใหผูอื่นกระทำการ หาผลประโยชนอันอาจทำใหเสยีความ

เที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ 

๑๐. ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการในหางหุนสวนหรือบริษัท  

๑๑. ตองไมปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยาง

รายแรงแกผูหนึ่งผูใด 

๑๒. ตองไมทุจริตตอหนาที่ราชการ  

วินัยตอตนเอง 

1. ตองรักษาชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย 

๒. ไมกระทำการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 

๓. ไมกระท าผิดอาญาจนไดรับโทษจำคุก 

๔. ตองไมกระทำการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       ภาคทัณฑ   ภาคทัณฑ   ภาคทัณฑ  

       ตัดเงินเดือน   ตัดเงินคาตอบแทน  ตัดคาจาง 

       ลดเงินเดือน   ลดเงินคาตอบแทน  ลดคาจาง 

       ปลดออก   ไลออก    ปลดออก 

       ไลออก        ไลออก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงนิเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 

          (๔) ปลดออก 
 (๕) ไลออก              

โทษวินัยอยางไมรายแรง 

โทษวินัยอยางรายแรง 

 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังตอไปนี ้
 

โทษทางวินัย 

ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ 



การครองตน หมายถึง การมีความประพฤติและปฏิบัติตน ประกอบไปดวยคุณธรรม ควรแกการยกย
อง โดยพิจารณาจากองคประกอบคานิยมพื้นฐาน 5 ประการ ดังนี้ 
1. การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ  

  มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหนาที่ความรับผิดชอบ 
- มีความตั้งใจที่จะทำงานในหนที่ใหไดรับความสำเร็จดวยตนเอง 
- มีความอดทนไมยอทอตอปญหา อุปสรรค 
- มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และผูอ่ืน 

2. การประหยัดและเก็บออม 
 - รูจักใชจายตามควรแหงฐานะ 
 - รูจักใชทรพยสินของทางราชการใหเปนประโยชนและประหยด 
 - รูจักมมัธยัสถและเก็บออม เพ่ือสรางฐานะตนเองและครอบครัว 
 - รูจักดูแล บํารุง และรักษาทรัพยสินของตนเองและสวนรวม 
3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
 - เปนผูรักษารักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว 
 - ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืนโดยทัว่ไป 
 - เชื่อฟง และใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา 
 - เปนผูตรงตอเวลา 
4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
 - ละเวนตอการประพฤติชั่วและไมลุมหลงอบายมุข 
 - เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม 
 - มีความซื่อสัตย สุจริต ตอตนเองและผูอ่ืน 
 - มีความเมตตา กรุณา โอบออมอารีตอบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป 
5. การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 - สงเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทาง ราชการและรัฐบาล 
 - เขารวมในศาสนากิจและทํานุบํารุงศาสนา 
 - ปฏิบัตตินเปนพลเมืองดี เชน ปองกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย 
 - มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย เชน ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามพระบรม
ราโชวาท หรือเขารวมพิธีในโอกาสสำคัญอยาง สม่ำเสมอ เปนกิจวัตรปกติ เปนตน 

 
การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน สามารถจูงใจ ใหเกิดการ

ยอมรับและใหความรวมมือ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
1. ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับ ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับ
บัญชา และผูมาติดตองาน 
 - เปนผูมมีนุษยพันธดี 
 - ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 - กลาและรับผิดชอบในสิ่งทีไ่ดกระทำ 
 - มีน้ำใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือมือในการปฏิบตัิงาน 



2. ความสามารถในการรรวมทำงานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและให ความชวยเหลือ 
 - ใหความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ 
 - การมีสวนรวมในงานที่รบผิดชอบ 
 - ยอมรับและฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
 - มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 
 - สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู ความสามารถ 
 - เปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น 
3. ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชน 
 - มีความสํานึกและถือเปนหนาที่ที่จะตองใหบริการ 
 - ชวยเหลือ แนะนําในสิ่งท่ีดี ตลอดจนใหขอมูลขาสารทีเ่ปนประโยชน 
 - ใหการบริการดวยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
 - มีอัธยาศัยดี เปนกันเอง และสุภาพตอทุกคน 
4. การเปนผูมีความเปนธรรมทั้งตอตนเองและตอผูอื่น 
 - ประพฤติและปฏิบัติตรงหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วิธีการท่ีกำหนด 
 - ถือประโยชนของทางราชการหรือสวนรวมเปนทีต่ั้ง 
 - ตัดสิน วินิจฉัย หรือแกปญหา โดยใชเหตุผล 
5. การเสริมสรางความสามัคคีและรวมกิจกรรมของหมูคณะ ทั้งในและนอก หนวยงาน 
 - การใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 - เสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองาน 
 - ใหความสำคัญ ยกยอง หรือใหเกียรติแกผูรวมงาน 
 

การครองงาน   หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหนาที่และงานทีไ่ดรับ มอบหมายอยางดี
โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
1. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
 - ศึกษา   คนควา หาความรูที่จำเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
 - มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสำเร็จ 
 - สนใจและเอาใจใสงานที่รับผิดชอบ 
 - ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบและที่ไดรับมอบหมายอยางม ีประสิทธิภาพ 
 - ใหความรวมมือมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 
2. มีความรู ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 - มีความรูและเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคบั มติ กฎหมาย และนโยบาย 
 - มีความสามารถในการนําความรูที่มีอยไูปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
 - มีความสามารถในการแกปญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการ ปฏิบัติงาน 
 - รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ไดรับ มอบหมายดวยความเต็มใจ 
3. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน 
 - มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหมๆ มาใช ประโยชนในการปฏิบัติงาน 
 - มีความสามารถในการปรบัปรุงงานใหมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น 



 - มีความสามารถในการทำงานที่ยาก หรืองานใหมใหสำเร็จเปนผลด ี
4. ความพากเพียรในการทำงาน และมีผลงานที่เปนที่นาพอใจ 
 มีความกระตือรือลน ตองการท่ีจะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสำเร็จ 
 มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาที่ใหแกราชการหรืองานท่ี รับผิดชอบ 
 ไดรับการยกยองในความสำเร็จของงาน 
 สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มขีอจำกัดไดอยางมปีระสิทธิภาพ เชน ขาด แคลนวัสดุ อุปกรณ หรือ
อัตรากําลัง เปนตน 
5. การคำนึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน 
 การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชนของสวนรวมและประชาชน 
 การดําเนินงานสอดคลองหรือเปนไปตามความตองการของสวนรวมและ ประชาชน 
 ใชวัสดุอุปกรณ และสาธารณูปโภคไดอยางประหยัดและเหมาะสม 
 รวมมือ ชวยเหลือ และประสานงานระหวางราชการกับประชาชน 

  
 
 
 
 

 
 บังอร  บับพาน  

 เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

 

 


