
สรุปบทเรียนจากการพัฒนาความรู้ 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน และแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
----------------------------------------------------------- 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสามบัญญัติให้รัฐ พึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซึ่งต้องไม่ตำ่กว่ามาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น หลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน  และให้ข้าราชการเกิดสำนึก
ลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและ เช่ือมั่นของปวงชน 
ช่วยให้ข้าราชการมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่าง เคร่งครัดอยู่เสมอ ซึ่ ง
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้กำหนดมาตรฐาน ทางจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ๗ ประการ และ ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พลเรือน ได้จัดทำ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 21 
พฤษภาคม 2564 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 

๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจใน
ชาติ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่าง
ของการนับถือ ศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๒) ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
รับผิดชอบต่อ หน้าที่ มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตสำนึกที่ดี โดยคำนึงถึงสังคม 
สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผย
หรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดย 
ปราศจากอคติ และไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของ
ตนเอง 

๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิต
สาธารณะ สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการ
ขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไป
เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

๕) มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ทันต่อ เวลาและ
สถานการณ์ คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐานการ



ทำงานที่ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เช่ือมั่นในระบบการทำงาน
เป็นทีม ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 

๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึก หรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย 
สถานะ ทางเศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยตำแหน่ง
หน้าที่ ซึ่งอาจมีลักษณะ เป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง 

๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเปน็ข้าราชการที่ดีและรกัษาภาพลักษณ์ของทางราชการ พึงปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่
อ้าง หรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท หลักคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ และปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมาย และมีวินัย 

   ซึ่งในเวลาต่อมา สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/ว9 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2564 กำหนดให้ข้าราชการต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนอยา่งมี
คุณธรรม โดยมีการปฏิบัติที่ “ควรกระทำ” และ “ไม่ควรกระทำ” ดังต่อไปนี้     

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรอืนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ควรกระทำ ไม่ควรกระทำ 
๑.จงรักภักดีต่อประเทศชาติมีความภูมิใจในความ 
เป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของชาติและรักษาความ 
ความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ  
๒. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
๓. นำหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเคารพนับถือมา 
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่  
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจสืบ 
ทอดและทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน   
๕. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๖. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระ 
เกียรติในโอกาสต่างๆ  
๗.แสดงออกถึงความเช่ือมั่นและสนับสนุนการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
๘ .ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสตรวจสอบได้  
 

๑. ไม่แสดงออกในลักษณะที่ส่อไปในทางดูแคลน 
หรือด้อยค่าความเป็นไทยอันอาจก่อให้เกิดความ 
เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ  
๒. ไม่ควรกระทำการอันอาจมีลักษณะเป็นการ 
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ  
๓. ไม่แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ดู 
แคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 
๔. ไม่ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการปฏิบัติ 
ศาสนกิจทั้งปวง  
๕. ไม ่แสดงออกด้วยกิร ิยาอาการหรือวาจาใน 
ลักษณะที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์  
๖. ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์โดยมิชอบ 
๗ .ไม่กระทำการอันส่อไปในทางที่อาจตีความได้ว่า 
เป ็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ 
ประโยชน์ส่วนรวม 



ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 

๙. รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทาง 
ราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ  
๑๐. มีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักในหน้าที่ของผูจ้ดัทำ 
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและ 
ประเทศชาติ  
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยคำนึงถึง 
ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
๑๒. รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ 
ตน พร้อมที่จะรับการตรวจสอบและรับผิดในผลของ 
การปฏิบัติงานเมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดข้ึน 
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบ 
ธรรมตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม  
๑๔. ปฏิบ ัต ิตามคำสั่งผ ู ้บ ังคับบัญชาที่ชอบด้วย 
กฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ 
ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
๑๕. กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีที่พบเห็นการ 
กระทำผิดหรือการทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทางราชการ  
๑๖. ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักวิชา 
และจรรยาวิชาชีพด้วยความกล้าหาญ   
๑๗. เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ 
รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย  
๑๘. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดหรือ 
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่ชักช้า 
๑๙. ปฏิบ ัต ิหน้าที่ ราชการโดยยึดถือประโยชน์ 
ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์สุขของประชาชน  
๒๐. มีความมุ ่งมั่นเสียสละ มีจิตสาธารณะในการ 
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
๒๑ .สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การ 
งาน  
๒๒. มีจ ิตอาสาโดยอุท ิศตนกระทำการอ ันเป็น 
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๒๓. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้งานสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์และเปา้หมาย 
อย่างแท้จริง 

๘ .ไม่หาทางปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง เกี่ยงงอนในการ 
ปฏิบ ัต ิหน ้าที่ และการอำนวยความสะดวกแก่  
ประชาชนที่มาขอรับบริการ  
๙. ไม ่ปฏ ิ เสธความร ับผ ิดชอบหร ือปั ดความ 
รับผิดชอบของตนไปให้ผู้อื่นเมื่อเกิดความบกพร่อง 
หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงานข้ึน  
๑๐. ไม่หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือ 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ  
๑๑. ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการ 
กระทำผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ   
๑๒. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำขู่หรืออิทธิพล 
ใด ๆ ในการชักจูงให้กระทำความผิดหรือกระทำใน 
สิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม  
๑๓. ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยหวังเพียงผลงานหรือเพียง 
เพื่อให้งานเสร็จโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหรือความ 
เสียหายที่อาจเกิดข้ึน  
๑๔. ไม่ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร ้อนหรือบรรเทาทุกข ์ให ้แก่ 
ประชาชน  
๑๕. ไม่ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารที่  
ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่าง 
ในเรื่องเช้ือชาติศาสนาเพศอายุสภาพร่างกายหรือ 
สถานะทางเศรษฐก ิจส ังคม และความเช่ือทาง 
การเมือง  
๑๗. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการอำนวยประโยชน์ 
หรือเลือกปฏิบัติต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมือง 
๑๘. ไม่ฟุ่มเฟือยหรือไม่ดำรงตนเป็นฐานานุรูปแห่ง 
ตน  
๑๙. ไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆ อันอาจเปน็เหตุ 
ให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของ 
ตนเองและราชการ 
๒๐.ไม ่แสดงก ิร ิยาอาการหรือพฤติกรรมอันมี  
ลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ 



ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 

๒๔. ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการ 
อย่างประหยัดและคุ้มค่ารวมทั้งปฏิบัติงานให้ทนัต่อ 
เวลาและสถานการณ์   
๒๕. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ด้วยความรวดเร็วเต็มใจ ปราศจากอคตแิละไม่เลือก 
ปฏิบัติ  
๒๖. มุ ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการทำงานที่ดี 
โดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้เทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยอย่างเหมาะสมและเช่ือมั่นในระบบการ 
ทำงานเป็นทีม  
๒๗. รับฟังความคิดเห็นพร้อมที่จะตอบช้ีแจงและ 
อธิบายเหตุผลให้แก่ประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง 
๒๘ .ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและ 
เที่ยงธรรม 
๒๙. ปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่ 
ความร ัก ความโกรธ ความกล ัว ความหลงมา 
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ   
๓๐. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  
๓๑. ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทีด่ี 
โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรม 
ราโชวาท หลักคำสอนทางศาสนาและจรรยาวิชาชีพ 
มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่  
๓๒. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ 
ของปวงชนชาวไทย เคารพต่อกฎหมาย มีวินัยและ 
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
อันดีงาม  
๓๓. ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายประหยัด  
๓๔. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 
ประเทศชาติตามความเหมาะสม 
 

 

 

       ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและแนวทางปฏิบัติ 
ตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่
ได้มาใช้เป็นหลักแนวคิดในการตัดสินใจ ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักจริยธรรม และคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน คำนึงถึงสิ่งที่ ควรกระทำ และ ไม่ควรกระทำ  ซึ่งจะเสริมสร้างให้ระบบ



ราชการ มีความโปร่งใส มีภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานได้ยุติธรรม เสมอภาค ตรงตามความคาดหวัง
ของ ผู้รับบริการ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนส่วนรวม   

 

สรปุบทเรียนโดย 
นางสาวเบญจพร  บุรมย์ชัย 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 


