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ตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจรยิธรรม 
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กระทรวงพลังงาน



คํานํา
      ตามที�กระทรวงพลังงาน มนีโยบายสง่เสรมิใหบุ้คลากรทกุระดับทั�งใน
สว่นกลางและสว่นภมูภิาคใหค้วามสาํคัญกับการมคีณุธรรมจรยิธรรม
และป�องกันการทจุรติ ตลอดจนการสง่เสรมิพฒันาองค์ความรูข้อง
บุคลากรเพื�อสรา้งความตระหนักรูเ้กี�ยวกับมาตรฐานทางจรยิธรรม จงึได้
มกีารจดัทําเอกสารแนวทางการประพฤติปฏิบติัตนตามพระราชบญัญติั
มาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ�น เพื�อใชเ้ผยแพรอ่งค์ความรูแ้ละ
เป�นแนวทางใหบุ้คลากรทั�งในสว่นกลางและสว่นภมูภิาคประพฤติปฏิบติั
ตนตามมาตรฐานทางจรยิธรรมและประมวลจรยิธรรมที�เกี�ยวขอ้ง รวมไป
ถึงตัวอยา่งพฤติกรรมที�ควรกระทํา ไมค่วรกระทํา เพื�อใหบุ้คลากรยดึถือ
เป�นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนใหม้คีณุธรรมจรยิธรรมและรว่มกัน
สรา้งจติสาํนกึต่อต้านการทจุรติอยา่งยั�งยนื

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ
กระทรวงพลังงาน

 





๐๑

สารบญั

ระบบกฎหมายด้านจรยิธรรม

๐๙ จรยิธรรมสาํหรบับุคลากรกระทรวงพลังงาน

๑๕ กรอบแนวทางปฏิบติัที�ควรกระทําหรอืไมค่วรกระทํา

๒๗ “จรยิธรรม” “วนิยั” และ “ความผดิอาญา”





 “จรยิธรรม” (Ethics) มาจากคําวา่
จรยิ + ธรรม ซึ�งคําวา่ จรยิ หมายถึง
ความประพฤติหรอืกิรยิาที�ควร
ประพฤติ สว่นคําวา่ ธรรม มคีวาม
หมายหลายประการ เชน่ คณุความดี
หลักคําสอนของศาสนา หลักปฏิบติั
เมื�อนาํคําทั�งสองมารวมกันเป�น
“จรยิธรรม” จงึมคีวามหมายตามตัว
อักษรวา่ “หลักแหง่ความประพฤติ”

หรอื “แนวทางของการประพฤติ” 

จรยิ

ดงันั�นโดยทั�วไปเมื�อกล่าวถึงคําวา่
จรยิธรรมคนทั�วไปมกัจะพจิารณา
อยูใ่นกรอบความคิดเกี�ยวกับศาสนา
เพราะคําสอนทางศาสนามสีว่นสรา้ง
ระบบจรยิธรรมใหส้งัคม 

จรยิธรรมจงึเป�นเรื�องของความรูส้กึ
ผดิชอบชั�วดภีายในจติใจของแต่ละ
บุคคล และหากมกีารฝ�าฝ�นจะไมม่ี
โทษบงัคับที�ชดัเจน ซึ�งจุดนี�เองทําให้
จรยิธรรมมคีวามแตกต่างจาก
กฎหมาย เพราะกฎหมายเป�น
ขอ้บงัคับที�เป�นรปูธรรมและผูฝ้�าฝ�น
จะไดร้บัโทษที�มสีภาพบงัคับที�เป�น
กิจจะลักษณะ

ระบบกฎหมาย
ด้านจรยิธรรม

๑



      อยา่งไรก็ตามดว้ยสภาพสงัคมที�เปลี�ยนแปลงไป มคีวามเจรญิ
ก้าวหนา้ดา้นวตัถแุละเทคโนโลยมีากขึ�น แต่ความรูส้กึผดิชอบชั�วดใีนจติใจ
มนษุยไ์ดล้ดนอ้ยถอยลง จรยิธรรมไดถ้กูเรยีกรอ้งใหน้าํมาบงัคับเพื�อ
เป�นกรอบความประพฤติของคนในสงัคมมากขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกลุ่ม
บุคคลที�เป�นผูใ้ชอํ้านาจรฐั จงึมกีารยกระดบันาํเอา “จรยิธรรม” มาบญัญัติ
ไวใ้น “กฎหมาย” โดยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ�ง
เป�นกฎหมายที�กําหนดรูปแบบและโครงสรา้งในการปกครองประเทศ และมี
สถานะเป�นกฎหมายสงูสดุที�กฎหมายใดจะขดัหรอืแยง้ไมไ่ด ้ไดเ้หน็ความ
สาํคัญในการนาํ “จรยิธรรม” มาใชใ้นหนว่ยงานของรฐั จงึไดบ้ญัญัติ
แนวนโยบายแหง่รฐัไวใ้นมาตรา ๗๖ วรรคสามวา่รฐัพงึจดัใหม้มีาตรฐาน
ทางจรยิธรรม เพื�อใหห้นว่ยงานของรฐัใชเ้ป�นหลักในการกําหนดประมวล
จรยิธรรมสาํหรบัเจา้หนา้ที�ของรฐัในหนว่ยงานนั�นๆ ซึ�งต้องไมตํ่�ากวา่
มาตรฐานทางจรยิธรรมดงักล่าว 

     ดงันั�นเพื�อใหเ้ป�นไปตามบทบญัญติัแหง่รฐัธรรมนญู จงึไดม้กีาร
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย
พระราชบญัญติัฉบบันี�กําหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบติัอยา่งมี
คณุธรรมของเจา้หนา้ที�ของรฐั ซึ�งเรยีกวา่ “มาตรฐานทางจรยิธรรม” 

๒



     พระราชบญัญติัมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกํ้าหนดการรกัษา
จรยิธรรมของเจา้หนา้ที�รฐั รวมทั�งกําหนดใหม้คีณะกรรมการมาตรฐานทาง
จรยิธรรม (ก.ม.จ.) มอํีานาจหนา้ที�ในการเสนอแนะ ใหคํ้าปรกึษา กําหนดแนวทาง
มาตรการในการขบัเคลื�อน กํากับติดตาม ประเมนิผล เพื�อใหเ้ป�นไปตาม         

 พระราชบญัญติัมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงการออกระเบยีบ
กําหนดกระบวนการรกัษาจรยิธรรม และใหคํ้าแนะนาํแก่องค์กรที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

      โดยพระราชบญัญติัมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถือเป�นกฎหมาย
แมบ่ท ซึ�งต่อมาคณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรมไดอ้อกระเบยีบ        

 คณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรมวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การจดัทําประมวล
จรยิธรรม ขอ้กําหนดจรยิธรรม และกระบวนการรกัษาจรยิธรรมของหนว่ยงาน
และเจา้หนา้ที�ของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดใหอ้งค์กรกลางบรหิารงานบุคคล ซึ�งใน
กรณขีองกระทรวงพลังงาน คือ คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน จดัทํา
ประมวลจรยิธรรมใหม้คีวามสอดคล้องกับมาตรฐานทางจรธิรรม 

๓



“ประมวลจรยิธรรม” กําหนดเป�น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบติัตนของ
เจา้หน้าที�ของรฐัเกี�ยวกับสภาพคณุงาม
ความดีที�เจา้หน้าที�ของรฐัต้องยดึถือ
สาํหรบัการปฏิบติังาน การตัดสนิ
ความถกูผดิ การปฏิบติัที�ควรกระทําหรอื
ไมค่วรกระทํา ตลอดจนการดํารงตนใน
การกระทําความดีและละเวน้ความชั�ว 

“ประมวลจรยิธรรม” จดัทําขึ�นโดย
“องค์กรกลางบรหิารงานบุคคล” เชน่
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนใน
สถาบนัอุดมศึกษา คณะกรรมการ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการขา้ราชการตํารวจ เป�นต้น
เพื�อใชบ้งัคับในหนว่ยงานของตน โดย
ต้องมมีาตรฐานไมตํ่�ากวา่ “มาตรฐานทาง
จรยิธรรม” 

“ขอ้กําหนดจรยิธรรม” เป�นขอ้กําหนดที�
จดัทําขึ�นโดยหนว่ยงานของรฐัในกรณทีี�
เหน็สมควรจดัทําขึ�นเพิ�มเติมจากประมวล
จรยิธรรมเพื�อใชบ้งัคับกับเจา้หนา้ที�ของ
รฐัในหนว่ยงานเพิ�มเติมจากประมวล
จรยิธรรมใหเ้หมาะสมแก่ภารกิจที�มี
ลักษณะเฉพาะของหนว่ยงานของรฐันั�น
ดว้ยก็ได้

๔



 ระบบกฎหมายด้านจรยิธรรม
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

กําหนดหลักการไว้ในแนวนโยบายแห่งรฐั
มาตรา ๗๖ วรรคสาม

 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๒
กําหนดมาตรฐานทางจรยิธรรม ๗ ข้อ

 

 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

องค์กรกลางบรหิารงานบุคคล 
ซึ�งสาํหรบัข้าราชการพลเรอืน 

คือ คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 
เป�นผู้จัดทําประมวลจรยิธรรมโดยต้องสอดคล้อง

และมีมาตรฐานไม่ตํ�ากว่ามาตรฐานทางจรยิธรรม ๗ ข้อ
 

 
ขอ้กําหนดจรยิธรรม

 ไมไ่ดบ้งัคับใหจ้ดัทํา แต่ “หนว่ยงานของรฐั” อาจพจิารณา
จดัทํา “ขอ้กําหนดจรยิธรรม” เพื�อใชบ้งัคับกับเจา้หนา้ที�ของรฐั
ในหนว่ยงานนั�นเพิ�มเติมจากประมวลจรยิธรรมใหเ้หมาะสมแก่

ภารกิจที�มลัีกษณะเฉพาะของหนว่ยงาน

๕



๖



     กล่าวโดยสรปุได้วา่ เดมิ
“จรยิธรรม” ซึ�งมลัีกษณะเป�น
นามธรรมที�เกิดจากความรูส้กึ
ผดิชอบชั�วดีภายในจติใจของ
บุคคลนั�นๆ วา่ควรประพฤติ
ปฏิบติัตนอยา่งไร ได้ถกูยก
ระดับนาํมาบญัญติัใหเ้ป�น
กฎหมายที�เป�นลายลักษณ์
อักษรเพื�อเรยีกรอ้งบงัคับให้
เจา้หนา้ที�รฐัได้นาํมาเป�นกรอบ
ความประพฤติที�ชดัเจนเป�น
รูปธรรม 

๗





pn

จรยิธรรมสาํหรบับุคลากร
กระทรวงพลังงาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนซึ�งเป�นองค์กรกลางในการบรหิารงานบุคคล
ไดป้ระกาศใช ้“ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน” จดัทําขึ�นเพื�อใชเ้ป�น 

 หลักเกณฑ์ในการปฏิบติัตนและรกัษาคณุงามความดทีี�ขา้ราชการต้องยดึถือใน
การปฏิบติังาน โดยคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน ประกาศ ณ วนัที� ๗
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืนมคีวามสอดคล้องกับ “มาตรฐานทาง
จรยิธรรม” ตาม พระราชบญัญติัมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย
กําหนดใหข้า้ราชการพลเรอืน รวมไปถึงพนกังานราชการ พนักงาน ลกูจา้ง และ
ผูป้ฏิบติังานอื�น พงึปฏิบติัตนเพื�อรกัษาจรยิธรรม ดงัต่อไปนี� 

๙



๑ ยดึมั�นในสถาบนัหลักของ
ประเทศ

ซื�อสตัยส์จุรติ กล้าตัดสนิใจและยนืหยดั
ทําในสิ�งที�ถกูต้องชอบธรรม 

คิดถึงประโยชนส์ว่นรวม
มากกวา่ประโยชนส์ว่นตัว

มุง่ผลสมัฤทธิ� ประสทิธภิาพ
และคณุภาพของงาน 

ปฏิบติัหนา้ที�ด้วย
ความเที�ยงธรรม
ปราศจากอคติ

ดํารงตนเป�นแบบอยา่ง
ด้วยการเป�นขา้ราชการที�ดี
และรกัษาภาพลักษณข์อง
ทางราชการ 

๔

๖

๒ ๓

๕

๗

ประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการพลเรอืน ๗ ขอ้
เป�นหลักเกณฑ์ในการปฏิบติัตนและ
รกัษาคณุงามความด ี

๑๐



ยดึมั�นในสถาบนัหลักของประเทศ อันไดแ้ก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตรยิ ์และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป�นประมุข ด้วยการแสดงออกถึง
ความภมูใิจในชาติและรกัษาผลประโยชนข์องชาติ 

ปฏิบติัตามหลักศาสนาที�ตนนบัถือ เคารพในความ
แตกต่างของการนบัถือศาสนา ปฏิบติัตามรฐัธรรมนญูและ
กฎหมาย และเทิดทนูรกัษาไวซ้ึ�งสถาบนัพระมหากษัตรยิ์

ยดึมั�นใน
สถาบนั
หลักของ
ประเทศ 

ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งตรงไปตรงมาตามกฎหมายและ
ตามทํานองคลองธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้

ไมแ่สดงออกถึงพฤติกรรมที�มนียัเป�นการแสวงหา
ประโยชนโ์ดยมชิอบ รบัผดิชอบต่อหนา้ที� มคีวามพรอ้มรบั
การตรวจสอบและรบัผดิ มจีติสาํนกึที�ด ีโดยคํานึงถึง
สงัคม สิ�งแวดล้อม สทิธมินษุยชน และเคารพต่อศักดิ�ศรี
ความเป�นมนษุย์

ซื�อสตัยส์จุรติ 

กล้าคัดค้านในสิ�งที�ไมถ่กูต้อง กล้าเป�ดเผยหรอืรายงาน
การทจุรติประพฤติมชิอบต่อผูม้หีนา้ที�รบัผดิชอบ 

ใชด้ลุพนิจิในการปฏิบติัหนา้ที�โดยปราศจากอคติ และ
ไมย่อมกระทําในสิ�งที�ไมเ่หมาะสมเพยีงเพื�อรกัษาประโยชน์
หรอืสถานภาพของตนเอง 

กล้าตัดสนิใจ
และยนืหยดัทํา
ในสิ�งที�ถกูต้อง
ชอบธรรม

๑

2๒

๓

๑๑



ไมม่ผีลประโยชนทั์บซอ้น เสยีสละ มจีติสาธารณะ สามารถ
แยกเรื�องสว่นตัวออกจากหนา้ที�การงาน ไมก่ระทําการ
อันมลัีกษณะเป�นการขดักันระหวา่งประโยชนส์ว่นบุคคล
และประโยชนส์ว่นรวม และไมป่ระกอบกิจการหรอืเขา้ไป
เกี�ยวขอ้งกับผลประโยชนอั์นเกิดจากการปฏิบติัหนา้ที�
ของตน 

คิดถึงประโยชน์
สว่นรวมมากกวา่
ประโยชนส์ว่นตัว

ปฏิบติังานด้วยความรวดเรว็ทันต่อเวลาและสถานการณ์
คํานงึถึงประโยชนแ์ละความคุ้มค่าในการใชท้รพัยากร
ของรฐั รกัษามาตรฐานการทํางานที�ด ีพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเนื�อง ใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม เชื�อมั�นใน
ระบบการทํางานเป�นทีม ใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ย
ความเต็มใจ และเป�ดเผยขอ้มูลขา่วสารที�ถกูต้อง 

มุง่ผลสมัฤทธิ�
ประสทิธภิาพ
และคณุภาพ
ของงาน

ไมเ่ลือกปฏิบติัโดยการใชค้วามรูส้กึ หรอืความสมัพนัธ์
สว่นตัวหรอืเหตผุลของความแตกต่างทางเชื�อชาติ
ศาสนา เพศ อายุ สภาพรา่งกาย สถานะทางเศรษฐกิจ
สงัคม และต้องรกัษาความเป�นกลางทางการเมอืง 

โดยไมอ่าศัยตําแหนง่หนา้ที�ซึ�งอาจมลัีกษณะเป�นการให้
คณุใหโ้ทษแก่นกัการเมอืงและพรรคการเมอืง

ปฏิบติัหนา้ที�
ดว้ยความ
เที�ยงธรรม
ปราศจากอคติ

๔

๕

๖

พงึปฏิบติัตนใหเ้ป�นที�เชื�อถือศรทัธาแก่ประชาชน ปฏิบติั
ต่อประชาชนดว้ยความสภุาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน ไมอ้่างหรอื
ใชอํ้านาจโดยปราศจากเหตผุล ดําเนินชวีติอยา่งเรยีบง่าย
โดยนอ้มนาํหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

พระบรมราโชวาท หลักคําสอนทางศาสนามาปรบัใช ้และ
ปฏิบติัตนเป�นพลเมอืงดีด้วยการเคารพกฎหมายและมวีนิยั

ดาํรงตนเป�น
แบบอยา่ง
ดว้ยการเป�น
ขา้ราชการที�ดี
และรกัษา
ภาพลักษณ์ของ
ทางราชการ

๗

๑๒



ประมวลจรยิธรรม ๗ ขอ้ 
เป�นหลักเกณฑ์ในการปฏิบติัตน

และรกัษาคณุงามความดี 
สอดคล้องกับมาตรฐานทางจรยิธรรม

ตามที�กฎหมายกําหนดไว ้
และเป�นรากฐานของวนิยัเจา้หนา้ที�รฐั

๑๓





วนัที� ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนไดม้ี
หนงัสอืที� นร ๑๐๑๙/ว๙ แจง้แนวทางการปฏิบติัตนสาํหรบั
ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังาน ลกูจา้ง และผูป้ฏิบติังานอื�น
ที�อยูใ่นความรบัผดิชอบของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนซึ�ง
รวมถึงกระทรวงพลังงานดว้ย เพื�อใชเ้ป�นกรอบแนวทางปฏิบติัที�
ควรกระทําหรอืไมค่วรกระทํา สอดคล้องกับ “มาตรฐานทาง
จรยิธรรม” และ “ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน” ดงันี�

กรอบแนวทางปฏิบติั
ที�ควรกระทําหรอืไมค่วรกระทํา

๑๕



๑. ยดึมั�นในสถาบนัหลักของประเทศ 

พฤติกรรมที�
ควรกระทํา

จงรกัภักดีต่อประเทศชาติ มคีวาม
ภมูใิจในความเป�นไทย รกัษา        
 ผลประโยชน์ของชาติ และรกัษา
ความลับเกี�ยวกับความมั�นคง   

 ของชาติ

มสีว่นรว่มในการพฒันาประเทศให้
เจรญิก้าวหน้า

นําหลักธรรมตามศาสนาที�ตน
เคารพนับถือมาประกอบ          

 การปฏิบติัหนา้ที�

สง่เสรมิ สนบัสนนุใหม้กีารปฏิบติั
ศาสนกิจสบืทอดและทํานุบาํรงุ
ศาสนาใหม้คีวามเจรญิยั�งยนื

แสดงออกถึงความเคารพ
เทิดทนูและรกัษาไวซ้ึ�งสถาบนั
พระมหากษัตรยิ์

สนับสนุนและมสีว่นรว่มกับ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสต่างๆ

แสดงออกถึงความเชื�อมั�นและ
สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์
ทรงเป�นประมุข

ไมแ่สดงออกในลักษณะที�สอ่ไปใน
ทางดแูคลนหรอืดอ้ยค่าความเป�น
ไทยอันอาจก่อใหเ้กิดความเสื�อม
เสยีต่อภาพลักษณข์องประเทศ
ชาติ

ไมค่วรกระทําการอันอาจมลัีกษณะ
เป�นการกระทบกระเทือนต่อความ
มั�นคงของชาติ

ไมแ่สดงกิรยิาวาจาหรอือาการ     

 ในเชงิลบหลู่ดแูคลนหรอืดอ้ยค่า
ศาสนาใดศาสนาหนึ�ง

ไมข่ดัขวางการทํานบุาํรงุ
ศาสนาและการปฏิบติัศาสนกิจ
ทั�งปวง

ไมแ่สดงออกด้วยกิรยิาอาการ
หรอืวาจาในลักษณะที�ไมใ่ห้
เกียรติหรอืไมจ่งรกัภักดต่ีอ
สถาบนัพระมหากษัตรยิ์

ไมป่ฏิบติัตามนโยบายของรฐับาล
ที�เกี�ยวกับการพฒันาประเทศ

ไมร่กัษาความลับของราชการที�
เกี�ยวกับความมั�นคง

พฤติกรรมที�
ไม่ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
เป�นการฝ�าฝ�น

๑๖



๒. ซื�อสตัยส์จุรติ มจีติสาํนกึที�ดี 
และรบัผดิชอบต่อหนา้ที� 

ปฏิบติัหน้าที�ราชการดว้ย
ความซื�อสตัยส์จุรติโปรง่ใส
ตรวจสอบได้

รบัประโยชน์จากการปฏิบติั
ราชการเฉพาะที�ทางราชการ 

จดัใหต้ามกฎหมายและระเบยีบ

มจีติสาํนกึที�ดีและตระหนกั ในหนา้ที�
ของผูจ้ดัทําบรกิารสาธารณะเพื�อ
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศ
ชาติ

ปฏิบติัหน้าที�ด้วยความรบัผดิชอบ
โดยคํานึงถึงผลกระทบทางสงัคม
สิ�งแวดล้อม สทิธมินุษยชน
ศักดิ�ศรคีวามเป�นมนุษยแ์ละสทิธิ
เสรภีาพของบุคคล

รบัผดิชอบในผลการปฏิบติัหน้าที�
ราชการของตน พรอ้มที�จะรบั    

 การตรวจสอบและรบัผดิในผลของ
การปฏิบติังานเมื�อเกิด  

ความบกพรอ่งผดิพลาดขึ�น

ปฏิบติัหน้าที�ราชการด้วย
ความถกูต้องชอบธรรมตาม
กฎหมายและตามทํานอง
คลองธรรม

ไมแ่สดงถึงพฤติกรรมซึ�งมนัีย
เป�นการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ

ไมก่ระทําการอันสอ่ไปในทางที�อาจ
ตีความไดว้า่เป�นการขดักัน
ระหวา่งประโยชนส์ว่นบุคคลกับ
ประโยชนส์ว่นรวม

ไมห่าทางปฏิเสธ บา่ยเบี�ยง         

 เกี�ยงงอน ในการปฏิบติัหนา้ที� และ
การอํานวยความสะดวก                    

แก่ประชาชนที�มาขอรบับรกิาร

ไมป่ฏิเสธความรบัผดิชอบหรอื      

 ป�ดรบัผดิชอบของตนไปใหผู้อื้�น  

 เมื�อเกิดความบกพรอ่งหรอื       

 ความผดิพลาดในการปฏิบติังานขึ�น

ไมห่าทางปฏิเสธการตรวจสอบ  

 ของบุคคลหรอืหนว่ยงานที�มหีน้าที�
ตรวจสอบ

ไมอ่าศัยชอ่งวา่งทางกฎหมาย
เพื�อเอื�อต่อการกระทําผดิระเบยีบ
แบบแผนของทางราชการ

การนํารถราชการไปใชส้ว่นตัว

เบกิจา่ยเงินไมเ่ป�นไปตามระเบยีบ

เบกิจา่ยเงินโครงการจดัฝ�กอบรม
โดยที�ไมม่กีารจดัอบรมจรงิ

เรยีกรบัสนิบน

รบัของขวญัหรอืสทิธพิเิศษ
บางอยา่งจากผูป้ระกอบการ

เป�นเจา้หนา้ที�การเงิน รบัเงิน
จากการปฏิบติัหนา้ที� แต่นาํเงิน
ดังกล่าวไปใชส้ว่นตัว

พฤติกรรมที�
ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
ไม่ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
เป�นการฝ�าฝ�น

๑๗



๓. กล้าตัดสนิใจและกระทําในสิ�งที�ถกูต้อง
ชอบธรรม

ปฏิบติัตามคําสั�งผูบ้งัคับบญัชา      
 ที�ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้าน
หรอืโต้แยง้คําสั�งที�ไมถ่กูต้องหรอื
ไมช่อบด้วยกฎหมาย

กล้าแจง้เหตหุรอืรอ้งเรยีนในกรณี
ที�พบเหน็การกระทําผดิหรอื      

 การกระทําที�อาจก่อใหเ้กิด           

 ความเสยีหายแก่ทางราชการ

ยนืหยดัในการปฏิบติังานในหน้าที�
ตามหลักวชิาและจรรยาวชิาชพี
ด้วยความกล้าหาญ

เป�ดเผยการทจุรติที�พบเหน็หรอื
รายงานการทจุรติประพฤติมชิอบ
ต่อผูบ้งัคับบญัชาหรอืผูม้หีน้าที�   
 รบัผดิชอบโดยไมป่ล่อยปละละเลย

ใหค้วามชว่ยเหลือประชาชน             

ที�ถกูละเมดิหรอืไดร้บัการปฏิบติั   

 ที�ไมเ่ป�นธรรมโดยไมช่กัชา้

ไมป่ฏิบติัตามคําสั�ง คําขอรอ้ง  คําขู่
หรอือิทธพิลใดๆ ในการชกัจูง       

 ใหก้ระทําความผดิหรอืกระทํา         
ในสิ�งที�ไมถ่กูต้อง ชอบธรรม

ไมป่ฏิบติัหนา้ที�โดยหวงัเพยีง
ผลงานหรอืเพยีงเพื�อใหง้าน
เสรจ็โดยไมคํ่านงึถึงผลกระทบ
หรอืความเสยีหายที�อาจเกิดขึ�น

ไมป่ฏิเสธ ละเลย หรอืเพกิเฉย      

 ในการแก้ไขป�ญหาความเดอืดรอ้น
หรอืบรรเทาทกุขใ์หแ้ก่ประชาชน

ไมป่�ดบงัหรอืปฏิเสธการใหข้อ้มูล
ขา่วสารที�ถกูต้องแก่ประชาชนและ
ผูป้ฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้ง

รูว้า่ผูบ้งัคับบญัชาทจุรติ             

 แต่ไมแ่จง้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

เป�นพนักงานขบัรถยนต์ของ  

หน่วยงาน ทําตามคําสั�ง                     

ผูบ้งัคับบญัชาที�ใหข้บัรถรบัสง่
เป�นการสว่นตัว

พฤติกรรมที�
ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
ไม่ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
เป�นการฝ�าฝ�น

๑๘



๔. คิดถึงประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่
ประโยชนส์ว่นตัว และมจีติสาธารณะ

ปฏิบติัหน้าที�ราชการโดยยดึถือ
ประโยชน์สว่นรวมเหนือกวา่
ประโยชน์สว่นบุคคล

มคีวามมุง่มั�นเสยีสละ                             
มจีติสาธารณะในการปฏิบติัหน้าที�
เพื�อประโยชน์สขุของประชาชน

สามารถแยกเรื�องสว่นตัวออกจาก
หน้าที�การงาน

มจีติอาสาโดยอุทิศตนกระทําการ
อันเป�นประโยชน์ต่อสว่นรวม

เป�นเจา้หนา้ที�ผูม้อํีานาจตรวจ
และอนมุติัแบบแปลน รบัจา้ง
บรษัิทเอกชนเขยีนแบบแปลน
ซึ�งอยูใ่นอํานาจตรวจและอนมุติั
ของตน

เป�นหุน้สว่นบรษัิทรบัเหมาก่อสรา้ง
ยื�นซองเสนอราคา งานจดัซื�อจดัจา้ง
ในหนว่ยงานราชการที�ตนสงักัด

**

หมายเหต:ุ ** ตามหนงัสอืที� นร ๑๐๑๙/ว๙ ไมไ่ด้ระบุพฤติกรรมที�ไมค่วรกระทํา

พฤติกรรมที�
ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
ไม่ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
เป�นการฝ�าฝ�น

**

**

**

๑๙



๕. มุง่ผลสมัฤทธิ�ของงาน

ปฏิบติังานด้วยความรบัผดิชอบ
มปีระสทิธภิาพเพื�อใหง้านสมัฤทธิ�ผล
ตามวตัถปุระสงค์และเป�าหมาย 

 อยา่งแท้จรงิ

ใชท้รพัยากรและงบประมาณของ
ทางราชการอยา่งประหยดัและคุ้มค่า
รวมทั�งปฏิบติังานใหทั้นต่อเวลาและ
สถานการณ์

ผูบ้งัคับบญัชาไมต่รวจสอบ
ควบคมุการปฏิบติังานของ        

ผูใ้ต้บงัคับบญัชา

ใชเ้วลางานท่องเวบ็ไซต์ต่างๆ
ซึ�งเป�นเรื�องสว่นตัว

จดัซื�อจดัจา้งเกินความจาํเป�น
ของหนว่ยงาน

เสนอหนงัสอืต่อผูบ้งัคับบญัชา     
 ล่าชา้

**

พฤติกรรมที�
ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
ไม่ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
เป�นการฝ�าฝ�น

**

๒๐
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๖. ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเป�นธรรมและ
ไมเ่ลือกปฏิบติั

ใหบ้รกิารและอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนด้วยความรวดเรว็เต็มใจ
ปราศจากอคติและไมเ่ลือกปฏิบติั

มุง่พฒันาและรกัษามาตรฐาน    

 การทํางานที�ดีโดยพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเนื�อง เลือกใชเ้ทคโนโลย ี 

 ที�ทันสมยัอยา่งเหมาะสมและเชื�อ
มั�นในระบบการทํางานเป�นทีม

รบัฟ�งความคิดเหน็พรอ้มที�จะตอบ
ชี�แจงและอธบิายเหตผุลใหแ้ก่
ประชาชน ผูร้ว่มงาน และ
ผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง

ปฏิบติัหน้าที�ด้วยความเสมอภาค
เป�นธรรมและเที�ยงธรรม

ปฏิบติัหน้าที�โดยละเวน้จากการใช้
อคติ ได้แก่ ความรกั ความโกรธ
ความกลัว ความหลง มาประกอบ
การตัดสนิใจในเรื�องต่างๆ

วางตัวเป�นกลางทางการเมอืง

ไมเ่ลือกปฏิบติัโดยอาศัยเหตขุอง
ความแตกต่างในเรื�องเชื�อชาติ
ศาสนา เพศ อายุ สภาพรา่งกาย หรอื
สถานะทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
ความเชื�อทางการเมอืง

ไมอ่าศัยตําแหน่งหนา้ที�ใน
การอํานวยประโยชน ์หรอื
เลือกปฏิบติัต่อนกัการเมอืง
หรอืพรรคการเมอืง

ลัดคิวใหแ้ก่บุคคลในครอบครวั
ที�มาใชบ้รกิารหนว่ยงานราชการ   

 ที�ตนสงักัดอยู่

ใหพ้รรคการเมอืงใชส้ถานที�
ราชการเป�นที�หาเสยีง

ประเมนิเลื�อนขั�นเงินเดอืนใหกั้บ      

 ผูใ้ต้บงัคับบญัชาที�มคีวามสนทิสนม
เป�นการสว่นตัว ทั�งที�ไมม่ผีลงาน
เป�นที�ประจกัษ์

พฤติกรรมที�
ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
ไม่ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
เป�นการฝ�าฝ�น

๒๑



๗. ดํารงตนเป�นแบบอยา่งที�ดีและ
รกัษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ดํารงตนเป�นขา้ราชการและเจา้หนา้ที�
ของรฐัที�ดโีดยน้อมนาํหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

พระบรมราโชวาท หลักคําสอนทาง
ศาสนาและจรรยาวชิาชพีมาใชใ้น 

 การดําเนนิชวีติและการปฏิบติัหนา้ที�

ปฏิบติัตนเป�นพลเมอืงดีด้วย
การปฏิบติัหนา้ที�ของปวงชน
ชาวไทย เคารพต่อกฎหมาย มวีนิยั
และรกัษาไวซ้ึ�งวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณอัีนดีงาม

ดําเนินชวีติอยา่งเรยีบง่ายประหยดั

เขา้รว่มกิจกรรมที�เป�นประโยชน์ต่อ
สงัคมและประเทศชาติตามความ
เหมาะสม

ไมฟุ่�มเฟ�อยหรอืไมด่าํรงตน
เกินฐานานรุปูแหง่ตน

ไมป่ระพฤติหรอืกระทําการใดๆ       

 อันอาจเป�นเหตใุหเ้สื�อมเสยี
เกียรติภมู ิศักดิ�ศรแีละภาพลักษณ์
ของตนเองและราชการ

ไมแ่สดงกิรยิาอาการหรอืพฤติกรรม
อันมลัีกษณะเป�นการคกุคามทางเพศ

ดื�มสรุาในเวลาราชการ

เรี�ยไรขอรบัเงินบรจิาค ทั�งที�
ประชาชนไมเ่ต็มใจ

พกพาอาวุธป�นมาสถานที�ทํางาน
โดยไมม่สีทิธติามกฎหมาย

พฤติกรรมที�
ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
ไม่ควรกระทํา

พฤติกรรมที�
เป�นการฝ�าฝ�น

๒๒



pn

กําหนดใหม้ผีูบ้รหิารที�รบัผดิชอบเกี�ยวกับการรกัษาจรยิธรรมของเจา้หนา้ที�ของรฐัประจาํ
หนว่ยงาน
กําหนดกรอบอัตรากําลังผูป้ฏิบติังาน และงบประมาณเพื�อการดาํเนนิงานดา้นจรยิธรรมที�
เหมาะสม
ต้องจดัทํารายงานประจาํป�เสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรม
ใหกํ้าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการนาํพฤติกรรมทางจรยิธรรมไปใชใ้นกระบวนการบรหิาร
งานบุคคล ใหม้ผีลต่อการพจิารณาใหค้ณุใหโ้ทษ เชน่ การประเมนิผลปฏิบติัราชการ การเลื�อน
เงินเดอืน การแต่งตั�ง การเลื�อน การโอน การยา้ย หรอืการใหอ้อกจากราชการ
ต้องกํากับดแูลใหเ้จา้หนา้ที�ปฏิบติัตามประมวลจรยิธรรมหรอืขอ้กําหนดจรยิธรรม หากมกีรณี
ที�เจา้หนา้ที�ไมป่ฏิบติัตามแต่ไมไ่ดเ้ป�นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงหรอืเป�นความผดิอาญา     
 ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐัวา่กล่าวตักเตือน สั�งใหผู้น้ั �นไดร้บัการพฒันา หรอืดาํเนินการตาม
กระบวนการบรหิารงานบุคคลของหนว่ยงานนั�น
หวัหนา้สว่นราชการสามารถเสนอใหค้ณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) แต่งตั�ง     

 คณะกรรมการจรยิธรรมของสว่นราชการนั�นๆ ได้
ใหม้กีลุ่มงานเพื�อดาํเนนิการตามกระบวนรกัษาจรยิธรรม เชน่กํากับดแูล กําหนดนโยบาย 

 เกี�ยวกับจรยิธรรม รวมไปถึงการสง่เสรมิสนบัสนนุ
ใหม้กีารประกาศประมวลจรยิธรรมใหเ้จา้หนา้ที�รบัทราบและถือปฏิบติั และใหส้าธารณชน     

 รบัทราบและมสีว่นรว่มในการสอดสอ่ง

      อนึ�งดงัไดก้ล่าวขา้งต้นแล้ววา่ เดมิ “จรยิธรรม” ไมม่สีภาพบงัคับเป�น “กฎหมาย”

เมื�อกฎหมายไดบ้ญัญติัรองรบัจรยิธรรมในทางเนื�อหาแล้ว จงึจาํเป�นต้องกําหนดใหม้ี
กลไกการนาํจรยิธรรมไปบงัคับใชอ้ยา่งเป�นกิจจะลักษณะเพื�อใหม้ผีลเป�นรปูธรรมใน
ทางปฏิบติัดว้ย ดงันั�นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง คือ พระราชบญัญัติมาตรฐานทาง
จรยิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบยีบคณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรมวา่ดว้ยหลัก
เกณฑ์การจดัทําประมวลจรยิธรรม ขอ้กําหนดจรยิธรรม และกระบวนการรกัษา
จรยิธรรมของหนว่ยงานและเจา้หนา้ที�ของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอ้กําหนดคณะ
กรรมการขา้ราชการพลเรอืนวา่ดว้ยกระบวนการรกัษาจรยิธรรม จงึไดกํ้าหนดหนา้ที�
ของหนว่ยงานรฐั และหวัหนา้สว่นราชการไวห้ลายประการเพื�อใหจ้รยิธรรมที�กฎหมาย
ไดร้องรบัไวแ้ล้วนั�นมสีภาพบงัคับที�เป�นรูปธรรม กล่าวโดยสรุปไดด้งันี�

๒๓



มผีูบ้รหิาร/กลุ่มงานที�   
 รบัผดิชอบดา้นจรยิธรรม
มอัีตรากําลังและ        
 งบประมาณดา้น
จรยิธรรม
จดัทํารายงานประจาํป�
กําหนดหลักเกณฑ์การนาํ
จรยิธรรมไปใชใ้นการ
บรหิารงานบุคคล

 

หน่วยงาน
ต้องปฏิบติัตามประมวล
จรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืนที�
กําหนดหลักเกณฑ์ความ
ประพฤติไว ้๗ ขอ้
ถ้าฝ�าฝ�นจรยิธรรมจะสง่ผลต่อ
การประเมนิผลปฏิบติัราชการ
การเลื�อนเงินเดอืน การแต่งตั�ง
การเลื�อน การโอน การยา้ย
หรอืการใหอ้อกจากราชการ

บุคลากร
กํากับดแูลบุคลากรใหป้ฏิบติัตาม
ประมวลจรยิธรรม
มอํีานาจวา่กล่าวตักเตือน หรอืสั�ง
ใหผู้ฝ้�าฝ�นไดร้บัการพฒันา
ต้องนาํไปพจิารณาใหค้ณุใหโ้ทษ
เชน่ การประเมนิผลปฏิบติัราชการ
การเลื�อนเงินเดอืน การแต่งตั�ง
การเลื�อน การโอน การยา้ย หรอื
การใหอ้อกจากราชการ

หวัหน้าหน่วยงาน

หน้าที�ของหนว่ยงานและบุคลากรหน่วยงานของรฐั

๒๔



ไดร้บัการบญัญัติไวใ้นกฎหมาย
จรยิธรรม

และกําหนดหนา้ที�ของหนว่ยงานไว้
เพื�อใหจ้รยิธรรมที�กฎหมายไดร้องรบัไวแ้ล้วนั�น

มสีภาพบงัคับที�เป�นรูปธรรม





      กรอบความประพฤติของขา้ราชการพลเรอืน (รวมถึงพนกังานราชการ
พนกังาน ลกูจา้ง และผูป้ฏิบติังานอื�น) ไมไ่ดม้เีฉพาะ “จรยิธรรม” ดงัที�กล่าวไว้
ขา้งต้นเท่านั�น แต่ยงัมกีฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งไดกํ้าหนดกรอบความประพฤติ
ของขา้ราชการพลเรอืนไวอี้ก คือ พระราชบญัญติัระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน
พ.ศ. ๒๕๕๑ บญัญติัเกี�ยวกับ “วนิยั” ของขา้ราชการ และประมวลกฎหมายอาญา
ก็ไดบ้ญัญติัความผดิต่อตําแหนง่หนา้ที�ราชการไว ้โดยเมื�อพจิารณาเปรยีบเทียบ
กันทั�ง “จรยิธรรม” “วนิยั” และ “ความผดิอาญา” แล้วพบวา่จรยิธรรมจะกําหนด
กรอบความประพฤติไวก้วา้งที�สดุ ตามมาดว้ยวนิยั และความผดิอาญาตามลําดบั
สว่นสภาพบงัคับหรอืโทษที�ผูฝ้�าฝ�นจะไดร้บันั�น การฝ�าฝ�นจรยิธรรมจะไดร้บัโทษ
เบาที�สดุ สว่นการฝ�าฝ�นวนิยัและความผดิอาญาจะไดร้บัโทษหนกัขึ�นตามลําดบั

จรยิธรรม วนิยั และ
ความผดิอาญา

๒๐ ๒๗



อาญา
(ประมวลกฎหมาย

ฝ�าฝ�นจรยิธรรมแต่ละครั�ง 

อาจพลาดพลั�งพบความรบัผิดหลายด้าน

 

กวา้ง เชน่ ต้องปฏิบติั
หน้าที�ใหเ้ป�นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ
มติคณะรฐัมนตรี
นโยบายรฐับาล และ
ระเบยีบแบบแผนของ
ทางราชการ 

กฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง

การกําหนดขอบเขต
ความประพฤติ

โทษที�ได้รบั
จากการฝ�าฝ�น

จรยิธรรม วนิยั อาญา

ประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการ
พลเรอืน

พระราชบญัญัติ
ระเบยีบขา้ราชการ
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑

ประมวลกฎหมายอาญา

กวา้งมาก
เชน่ ซื�อสตัยส์จุรติ

แคบ เชน่ ปฏิบติัหรอื
ละเวน้การปฏิบติัหน้าที�
โดยทจุรติ 

• ภาคทัณฑ์ 

• ตัดเงินเดือน 

• ลดเงินเดือน 

• ปลดออก 

• ไล่ออก

จาํคกุและ/หรอืปรบั
• วา่กล่าวตักเตือน
• สั�งใหไ้ด้รบัการพฒันา
• นาํไปใชใ้นกระบวนการ
บรหิารงานบุคคล 

๒๑๒๘



 ตารางเปรยีบเทียบระหวา่ง 
จรยิธรรม วนิยั และอาญา

 

(๒) ซื�อสตัยส์จุรติ มจีติสาํนึกที�ดี
และรบัผดิชอบต่อหน้าที�

ต้องปฏิบติัหน้าที�ราชการ
ด้วยความซื�อสตัยส์จุรติ 

 และเที�ยงธรรม
ต้องปฏิบติัหน้าที�ราชการให้
เป�นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบยีบของทางราชการ  

 มติของคณะรฐัมนตรี
นโยบายของรฐับาล และ
ปฏิบติัตามระเบยีบแบบแผน
ของทางราชการ
ต้องไมอ่าศัยหรอืยอมให ้   

 ผูอื้�นอาศัยตําแหน่งหน้าที�
ราชการของตนหาประโยชน์
ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอื้�น
ปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติั
หน้าที�ราชการโดยมชิอบเพื�อ
ใหเ้กิดความเสยีหายอยา่ง
รา้ยแรงแก่ผูห้นึ�งผูใ้ด หรอื
ปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติั
หน้าที�ราชการโดยทจุรติ

มาตรา ๑๕๗ ความผดิฐานเจา้
พนักงานปฏิบติัหน้าที�หรอืละเวน้
การปฏิบติัหน้าที�โดยมชิอบ 

วางหลักวา่ “ผู้ใดเป�นเจา้
พนักงานปฏิบติัหรอืละเวน้
การปฏิบติัหน้าที�โดยมชิอบ
เพื�อให้เกิดความเสยีหายแก่  

 ผู้หนึ�งผู้ใด หรอืปฏิบติัหรอื
ละเวน้การปฏิบติัหน้าที�โดย
ทจุรติ ต้องระวางโทษจาํคกุ
ตั�งแต่หนึ�งป�ถึงสบิป� หรอื 

 ปรบัตั�งแต่สองหมื�นบาทถึง
สองแสนบาท หรอืทั�งจาํ     
 ทั�งปรบั”

จรยิธรรม
(ประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการพลเรอืน)

วนิยั
(พระราชบญัญติัระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน 

พ.ศ. ๒๕๕๑)

อาญา
(ประมวลกฎหมายอาญา)

(๑) ยดึมั�นในสถาบนัหลักของ
ประเทศ 

ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์
ทรงเป�นประมุขด้วยความบรสิทุธิ�ใจ

๒๒ ๒๙



 ตารางเปรยีบเทียบระหวา่ง 
จรยิธรรม วนิยั และอาญา

 

(๓) กล้าตัดสนิใจและกระทําใน
สิ�งที�ถกูต้องชอบธรรม 

ต้องปฏิบติัตามคําสั�งของ    

 ผูบ้งัคับบญัชาซึ�งสั�งในหน้าที�
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบยีบของทางราชการ
โดยไมข่ดัขนืหรอืหลีกเลี�ยง
แต่ถ้าเหน็วา่การปฏิบติัตาม 

 คําสั�งนั�นจะทําใหเ้สยีหายแก่
ราชการ หรอืจะเป�นการ       

 ไมร่กัษาประโยชน์ของทาง
ราชการจะต้องเสนอความเหน็
เป�นหนังสอืทันทีเพื�อให ้       

 ผูบ้งัคับบญัชาทบทวนคําสั�ง
นั�น และเมื�อได้เสนอความเหน็
แล้ว ถ้าผูบ้งัคับบญัชายนืยนั
ใหป้ฏิบติัตามคําสั�งเดิม        

 ผูอ้ยูใ่ต้บงัคับบญัชาต้อง
ปฏิบติัตาม

(๔) คิดถึงประโยชน์สว่นรวม
มากกวา่ประโยชน์สว่นตัว มจีติ
สาธารณะ 

ต้องไมเ่ป�นกรรมการ        

 ผูจ้ดัการ หรอืผูจ้ดัการ หรอื
ดํารงตําแหน่งอื�นใดที�มี
ลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
นั�นในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษัิท
ต้องไมก่ระทําการหรอืยอม
ใหผู้อื้�นกระทําการหา            
ผลประโยชน์อันอาจทําให้
เสยีความเที�ยงธรรมหรอื
เสื�อมเสยีเกียรติศักดิ�ของ
ตําแหน่งหน้าที�ราชการของ
ตน

จรยิธรรม
(ประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการพลเรอืน)

วนิยั
(พระราชบญัญติัระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน 

พ.ศ. ๒๕๕๑)

อาญา
(ประมวลกฎหมายอาญา)

ไมม่คีวามผดิอาญาในสว่นที�
เป�นความผดิต่อตําแหน่ง
หน้าที�ราชการ

๒๓๓๐

ไมม่คีวามผดิอาญาในสว่นที�
เป�นความผดิต่อตําแหน่ง
หน้าที�ราชการ



 ตารางเปรยีบเทียบระหวา่ง 
จรยิธรรม วนิยั และอาญา

 

(๕) มุง่ผลสมัฤทธิ�ของงาน ต้องปฏิบติัหน้าที�ราชการให้
เกิดผลดีหรอืความก้าวหน้า
แก่ราชการด้วยความตั�งใจ
อุตสาหะ เอาใจใสแ่ละรกัษา
ประโยชน์ของทางราชการ
ต้องต้อนรบั ใหค้วามสะดวก
ใหค้วามเป�นธรรม และ
ใหก้ารสงเคราะหแ์ก่
ประชาชนผูติ้ดต่อราชการ
เกี�ยวกับหน้าที�ของตน

(๖) ปฏิบติัหน้าที�อยา่งเป�นธรรม
และไมเ่ลือกปฏิบติั

ต้องวางตนเป�นกลางทาง 

 การเมอืงในการปฏิบติัหน้าที�
ราชการและในการปฏิบติัการ
อันที�เกี�ยวขอ้งกับประชาชนกับ
จะต้องปฏิบติัตามระเบยีบของ
ทางราชการวา่ด้วยมารยาท
ทางการเมอืงของขา้ราชการ
ด้วย

 

 

จรยิธรรม
(ประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการพลเรอืน)

วนิยั
(พระราชบญัญติัระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน 

พ.ศ. ๒๕๕๑)

อาญา
(ประมวลกฎหมายอาญา)

๒๔ ๓๑

ไมม่คีวามผดิอาญาในสว่นที�
เป�นความผดิต่อตําแหน่ง
หน้าที�ราชการ

ไมม่คีวามผดิอาญาในสว่นที�
เป�นความผดิต่อตําแหน่ง
หน้าที�ราชการ



 ตารางเปรยีบเทียบระหวา่ง 
จรยิธรรม วนิยั และอาญา

 

(๗) ดํารงตนเป�นแบบอยา่งที�
ดีและรกัษาภาพลักษณ์ของ
ทางราชการ 

ต้องสภุาพเรยีบรอ้ย รกัษา
ความสามคัคี และต้อง  

 ชว่ยเหลือกันในการปฏิบติั
ราชการ ระหวา่งขา้ราชการ
ด้วยกัน และผูร้ว่มปฏิบติั
ราชการ
ต้องรกัษาชื�อเสยีงของตน
และรกัษาเกียรติศักดิ�ของ
ตําแหน่งหน้าที�ราชการ
ของตนมใิหเ้สื�อมเสยี
ต้องไมก่ระทําการอัน
เป�นการล่วงละเมดิหรอื
คกุคามทางเพศ
ต้องไมด่หูมิ�น เหยยีดหยาม
กดขี� หรอืขม่เหงประชาชน
ผูติ้ดต่อราชการ
กระทําการอันได้ชื�อวา่เป�น 

 ผูป้ระพฤติชั�วอยา่งรา้ย
แรง

จรยิธรรม
(ประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการพลเรอืน)

วนิยั
(พระราชบญัญติัระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน 

พ.ศ. ๒๕๕๑)

อาญา
(ประมวลกฎหมายอาญา)

๓๒

ไมม่คีวามผดิอาญาในสว่นที�
เป�นความผดิต่อตําแหน่ง
หน้าที�ราชการ



ฝ�าฝ�นประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน ขอ้ (๒) เรื�องซื�อสตัย์
สจุรติ
มคีวามผดิวนิยัฐานอาศัยตําแหนง่หนา้ที�ราชการหาผลประโยชน ์หรอื
ปฏิบติัหนา้ที�ราชการโดยทจุรติ แล้วแต่กรณี
มคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ฐานเป�นเจา้
พนกังานปฏิบติัหนา้ที�โดยทจุรติ

๑. การนาํรถราชการไปใชส้ว่นตัว เชน่ ใชร้ถยนต์ไป-กลับที�พกัเป�นประจาํ
ดว้ยระยะทางสั�นๆ หรอืใชร้ถยนต์ไปในสถานที�อื�นๆ เชน่ ไปรบัประทาน
อาหารกลางวนั หรอืไปทําธุระสว่นตัว

 

การใชร้ถราชการต้องใชใ้นภารกิจของราชการเท่าที�จาํเป�น โดยต้อง
ดาํเนนิการขอใชร้ถ และขออนญุาตตามระเบยีบ 

หากมกีารนาํรถราชการไปใชส้ว่นตัว เชน่ การใชไ้ป-กลับที�พกัดว้ยระยะ
ทางสั�นๆ หรอืไปในสถานที�อื�นๆ เชน่ ไปรบัประทานอาหารกลางวนั หรอื
ไปทําธุระสว่นตัว ผูน้ั �นมคีวามผดิ โดยเจา้หนา้ที�ฝ�ายพสัด ุเจา้หนา้ที�ฝ�าย
การเงิน และผูอ้นมุติัเบกิจา่ยค่านํ�ามนั ก็จะถกูดาํเนนิการทางวนิยัดว้ย
รวมทั�งถกูเรยีกเงินค่านํ�ามนัทั�งหมดคืนใหแ้ก่ราชการ

๓๓



ฝ�าฝ�นประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน  ขอ้ (๒) เรื�องซื�อสตัย์
สจุรติ
มคีวามผดิวนิยัรา้ยแรงฐานปฏิบติัหนา้ที�ราชการโดยทจุรติ 

มคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ฐานเป�นเจา้
พนกังานปฏิบติัหนา้ที�โดยทจุรติ

 ๒. การเบกิจา่ยเงินโครงการจดัฝ�กอบรมโดยที�ไมม่กีารอบรมจรงิ

การเบกิจา่ยใดๆ ของราชการต้องตรงตามความเป�นจรงิ
การเบกิจา่ยเงินโดยไมม่กีารจดัโครงการจรงิ การลงนามตรวจรบั
พสัดทัุงัที�งานยงัไมแ่ล้วเสรจ็ ถือเป�นความผดิทางวนิยั
หากมกีารเบกิจา่ยเงินออกไปแล้วถือเป�นการทจุรติ มคีวามผดิทาง
อาญา

๓๔



ฝ�าฝ�นประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน  ขอ้ (๔) คิดถึงประโยชนส์ว่นรวม
มากกวา่ประโยชนส์ว่นตัว ไมม่ผีลประโยชนทั์บซอ้น เสยีสละ มจีติสาธารณะ
สามารถแยกเรื�องสว่นตัวออกจากหนา้ที�การงาน ไมก่ระทําการอันมลัีกษณะ
เป�นการขดักันระหวา่งประโยชนส์ว่นบุคคลและประโยชนส์ว่นรวม และไมป่ระกอบ
กิจการหรอืเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกับผลประโยชนอั์นเกิดจากการปฏิบติัหนา้ที�ของตน
มคีวามผดิวนิยัฐานไมป่ฏิบติัหนา้ที�ราชการดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ และ       
 เที�ยงธรรม หรอืต้องไมเ่ป�นกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืดาํรงตําแหนง่
อื�นใดที�มลัีกษณะงานคล้ายคลึงกันนั�นในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษัิท แล้วแต่กรณ ี

ในกรณดีงักล่าวอาจจะยงัไมม่คีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะเป�น
เพยีงการมผีลประโยชนทั์บซอ้นยงัไมถึ่งขั�นทจุรติ

๓. เป�นเจา้หนา้ที�ผูม้อํีานาจตรวจและอนมุติัแบบแปลน รบัจา้งบรษัิทเอกชนเขยีน
แบบแปลนซึ�งอยูใ่นอํานาจตรวจและอนมุติัของตน

ผลประโยชนทั์บซอ้น คือ ความขดัแยง้กันระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตัวและ
ผลประโยชนส์ว่นรวม ซึ�งหมายถึงการที�เจา้หนา้ที�รฐัปฏิบติัหนา้ที�โดยคํานงึถึง
ประโยชนส์ว่นตนหรอืพวกพอ้งเป�นหลัก ซึ�งถือเป�นความผดิเชงิจรยิธรรม
และเป�นบนัไดขั�นแรกที�จะนาํไปสูก่ารทจุรติ 

สว่นการทจุรติต้องปรากฏวา่มกีารแสวงหาผลประโยชนที์�มคิวรได้โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายสาํหรบัตนเองหรอืผูอื้�น ดงันั�นการที�เจา้หนา้ที�รฐัมผีลประโยชน์
ทับซอ้นในเรื�องใดเรื�องหนึ�งจงึอาจยงัไมเ่พยีงพอที�จะรบัฟ�งไดว้า่เจา้หนา้รฐั  

 ผูน้ั �นมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ฐานเจา้พนกังาน
ปฏิบติัหนา้ที�หรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�โดยมชิอบ

๓๕



ผิดจริยธรรมแต่ละครั�ง 

อาจพลาดพลั�ง
พบความรับผิดหลายด้าน
ทั�งทางจรยิธรรม วนิยั 

และ/หรอือาญา 

ศึกษา  เข้าใจ  ไม่ประมาท  

ไม่เสี�ยงทุจริต  

ไม่เสี�ยงผิดคุณธรรมจริยธรรม

๓๖



     กล่าวโดยสรุปไดว้า่จรยิธรรมไดถ้กู
กําหนดไวใ้นโครงสรา้งของการปกครอง
ประเทศโดยรฐัธรรมนญูแหง่              

 ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และมกีาร
บญัญติัรองรบัไวใ้นกฎหมายต่อเนื�องกัน
มาไมข่าดสายซึ�งสง่ผลให ้“จรยิธรรม” มี
สถานะเป�น “กฎหมาย” ที�เป�นลายลักษณ์
อักษร โดยในสว่นของขา้ราชการ
พลเรอืนรวมไปถึงพนกังานราชการ
พนกังาน ลกูจา้ง และผูป้ฏิบติังานอื�นใน
สงักัดกระทรวงพลังงานนั�น ต้องยดึถือ
ปฏิบติัตาม “ประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการพลเรอืน” โดยคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน ประกาศ ณ วนัที� ๗
พฤษภาคม ๒๕๖๔  หากมกีารฝ�าฝ�น
หัวหนา้หนว่ยงานของรฐัมอํีานาจ       

 วา่กล่าว ตักเตือน สั�งให้ผูน้ั�นได้รบั   

 การพฒันา และมอํีานาจนาํพฤติกรรม
ทางจรยิธรรมไปใชใ้นกระบวนการ
บรหิารงานบุคคลให้มผีลต่อ             การ
พจิารณาให้คณุให้โทษ เชน่          การ
ประเมนิผลปฏิบติัราชการ การเลื�อนเงิน
เดอืน การแต่งตั�ง การเลื�อน การโอน การ
ยา้ย หรอืการใหอ้อกจากราชการ 

     อนึ�ง หากการกระทําอัน
เป�นการฝ�าฝ�นจรยิธรรมในครั�ง
นั�นๆ ไปตรงกับองค์ประกอบ
ของความผดิทางวนิยั  และ/หรอื
ความผดิอาญา ผูก้ระทําการ
ฝ�าฝ�นจรยิธรรมดงักล่าวก็จะมี
ความรบัผดิทางวนิยั และ/หรอื
ทางอาญาตามมาอีกดว้ย และถ้า
เป�นเหตใุหห้นว่ยงานไดร้บัความ
เสยีหาย ผูฝ้�าฝ�นก็ต้องชดใชเ้งิน    

ค่าเสยีหายใหแ้ก่หนว่ยงาน ซึ�งใน
ทางกฎหมายเรยีกวา่เป�นความ
รบัผดิทางละเมดิ หรอืทางแพง่
นั�นเอง 

๓๗
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