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สรุปผลการพัฒนาความรู้ 
หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน” 

ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom 
จัดโดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

บรรยายโดย รณิดา  สมิตานนท์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์  
ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน มีการท างานที่ซื่อสัตย์สุจริต 
ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในฐานะองค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการ  
พลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระท า  
หรือไม่ควรกระท าส าหรับข้าราชการพลเรือน 

 จริยธรรม “ETHICS” หมายถึง สภาพที่ทรงไว้ซึ่งความประพฤติโดยชอบ 

 

                           มาจากค าว่า       

 

 
 มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ  
ที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า 
ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว มี 7 ประการ ดังนี้ 
 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง 
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

ที่มา : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

“จริยธรรม” 

“จริย” 

แปลว่า 

“ความประพฤติ” 

“ธรรม” 

แปลว่า 

“สภาพที่ทรงไว้โดยชอบ” 
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 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 7 ประการ 
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรม  
มี 7 ประการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ยึดมั่นในสถาบันหลัก
ของประเทศ 

อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติและรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความ
แตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านอง
คลองธรรม โปร่ง ใส และตรวจสอบได้  ไม่แสดงออกถึง
พฤติกรรมที่มีนัย เป็นการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด 
มีจิตส านึกที่ดี โดยค านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน 
และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

3. กล้าตัดสินใจและ 
ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม 

กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริต
ประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
เพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสภานะภาพของตนเอง 

4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถแยก
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระท าการอันมีลักษณะ
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประสิทธิภาพ และ
คุณภาพของงาน 

ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลาและสถานการณ์ 
ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ 
รักษามาตรฐานการท างานที่ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เชื่อมั่นในระบบการท างานเป็นทีม 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง 
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ที่มา : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 
 แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ว 9/2564 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2564 กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติตน 
ของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในความรับผิดชอบของ ก.พ. โดยด าเนินการตามกรอบแนวทาง 
การปฏิบัติตนที่ “ควรกระท า” และ “ไม่ควรกระท า” ดังนี้ 

พฤติกรรมที่ “ควรกระท า” พฤติกรรมที่ “ไม่ควรกระท า” 
1. จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของชาติ และรักษา
ความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
3. น าหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเคารพนับถือมา
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจสืบทอด
และท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน 
5. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติในโอกาสต่างๆ 
7. แสดงออกถึงความเชื่อม่ันและสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
8. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

1. ไม่แสดงออกในลักษณะที่ส่อไปในทางดูแคลนหรือ
ด้อยค่าความเป็นไทย อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ 
2. ไม่ควรกระท าการอันอาจมีลักษณะเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ 
3. ไม่แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ดูแคลน
หรือด้อยค่าศาสนาในศาสนาหนึ่ง 
4. ไม่ขัดขวางการท านุบ ารุงศาสนาและการปฏิบัติ
ศาสนกิจทั้งปวง 
5. ไม่แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจาในลักษณะ
ที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
6. ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดนมิชอบ 
7. ไม่กระท าการอันส่อไปในทางที่อาจตีความได้ว่า
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 

6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเที่ยงธรรม 

ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ 
ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม 
และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมือง 

7. ด ารงตนเป็นแบบอย่าง
ด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี 

และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่
เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยด้วยความ
สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อ านาจโดยปราศจาก
เหตุผล ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท หลักค าสอนทางศาสนา
มาปรับใช้  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมาย
และมีวินัย 
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พฤติกรรมที่ “ควรกระท า” พฤติกรรมที่ “ไม่ควรกระท า” 
9. รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทาง
ราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ 
10. มีจิตส านึกท่ีดีและตระหนักในหน้าที่ของผู้จัดท า
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 
11. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยค านึงถึง
ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
12. รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
พร้อมที่จะรับการตรวจสอบและรับผิดในผลของการ
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น 
13. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม
ตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม 
14. ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วย
กฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งค าสั่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
15. กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีท่ีพบเห็นการ
กระท าผิดหรือการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 
16. ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักวิชา
และจรรยาวิชาชีพด้วยความกล้าหาญ 
17. เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 
18. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดหรือ
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่ชักช้า 
19. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 
20. มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
21. สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
22. มีจิตอาสา โดยอุทิศตนกระท าการอันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
23. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
24. ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการ
อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติงานให้ทันเวลา 
25. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคติ และไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

8. ไม่หาทางปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง เกี่ยงงอน ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาขอรับบริการ 
9. ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปัดความรับผิดชอบ
ของตนไปให้ผู้อ่ืนเมื่อเกิดความบกพร่องหรือผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานขึ้น 
10. ไม่หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
11. ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอ้ือต่อการ
กระท าผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
12. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าร้องขอ ค าขู่หรืออิทธิพล
ใดๆ ในการชักจูงให้กระท าความผิดหรือกระท าในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม 
13. ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยหวังเพียงผลงานหรือเพียง
เพ่ือให้งานเสร็จ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบหรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
14. ไม่ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน 
15. ไม่ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
16. ไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่าง 
ในเรื่องเชื้อชาติศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือ
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อ 
ทางการเมือง 
17. ไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่ในการอ านวยประโยชน์
หรือเลือกปฏิบัติต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมือง 
18. ไม่ฟุุมเฟือย หรือไม่ด ารงตนเกินฐานานุรูป 
แห่งตน 
19. ไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆ อันอาจเป็นเหตุ
ให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของ
ตนเองและราชการ 
20. ไม่แสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมอันมีลักษณะ
เป็นการคุกคามทางเพศ 
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พฤติกรรมที่ “ควรกระท า” พฤติกรรมที่ “ไม่ควรกระท า” 
26.มุ่งม่ันพัฒนาและรักษามาตรฐานการท างานที่ดี
โดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม และเชื่อมั่นในระบบการท างานเป็น
ทีม 
27. รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบชี้แจง และ
อธิบายเหตุผลให้แก่ประชาชน ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
28. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ
เที่ยงธรรม 
29. ปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นจากการใช้อคติมา
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
30. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
31. ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี 
32. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
33. ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด 
34. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติตามความเหมาะสม 

  
 การน าความรู้จากบทเรียนไปใช้ประโยชน์ 
 จากการพัฒนาความรู้โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน” ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และมาตรฐานทางจริยธรรม  
ทั้ง 7 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และ 
มีจิตสาธารณะ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  ด ารงตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ โดยน ามาปรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง 
ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
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