ปจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงและนํามาประกอบการพิจารณาจัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๑. พระบรมราโชวาทแกขาราชการพลเรือน ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๔๒๑ คือ
(๑) คุณธรรม ไดแก สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝกตน มีระเบียบ
(๒) หลักการทํางาน ไดแก เพียบพรอมความรู กุศโลบาย ขยายสัมพันธประสาน
(๓) คุณคา ไดแก รับ ผิดชอบ ทําหนา ที่เพื่อหนาที่ใหสําเร็จทันการ ปฏิบัติงานยึดมั่นใน
ผลประโยชนของแผนดินและความถูกตอง เปนธรรม
๒. ทศพิธราชธรรม๒
คือ การให รักษาความประพฤติใหสงบเรียบรอย เสียสละ ซื่อตรง
ออนโยน ความเพียร ไมโกรธ ไมเบียดเบียนผูอื่น อดทน การปฏิบัติไมใหผิดจากที่ถูกที่ควร
๓. ปรัชญาในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐๓ ไดแก
(๑) การใชอํานาจรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(๕) บุคคลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลของหนวยราชการ
(๖) บุคคลมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่
(๗) ทํางานตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวม
(๘) สงเสริม/สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
๔. วิสัยทัศนของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ๔ ไดแก
(๑) เปนระบบที่สรางประโยชนใหประชาชนและประเทศชาติ
(๒) เปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
(๓) เปนระบบที่มีความรับผิดชอบและเปนที่พึ่งของประชาชน
(๔) เปนระบบที่เขมแข็ง ทนทานตออุปสรรค กลาหาญตอสู เพื่อคุณธรรม มีเกียรติภูมิ และ
มีศักดิ์ศรี
(๕) เปนระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ
(๖) เปนระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุงความเปนเลิศของงาน

๑

ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ., คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ, (พิมพครั้งที่ ๒, กรุงเทพ ๒๕๔๕)
๒
เรื่องเดียวกัน
๓
เรื่องเดียวกัน
๔
เรื่องเดียวกัน

-๒๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ.๒๕๔๒๑ ไดแก
(๑) หลักนิติธรรม : การใชกฎ ระเบียบ ที่เปนธรรม เปนที่ยอมรับได ไมตามกระแสหรือ
อํานาจตัวบุคคล เสมอภาค
(๒) หลักคุณธรรม : การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม ประพฤติตนเปนตัวอยางแกสังคม
ดวยความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน
(๓) หลักความโปรงใส : การทํางานอยางโปรงใส เปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได
(๔) หลักการมีสวนรวม : เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู เสนอความเห็น
(๕) หลักความรับผิดชอบ : ตระหนักในสิทธิหนาที่ มีความสํานึกในความรับผิดชอบตอ
สังคม มุงแกปญหา กลายอมรับผลการกระทําของตน
(๖) หลักความคุมคา : บริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
๖. คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ คือ คานิยมที่พึงประสงคสําหรับการยึดถือปฏิบัติใน
การทํางานของเจาหนาที่ของรัฐในปจจุบัน ๕ ประการ ไดแก
(๑) กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง หมายถึง
- ยึดมั่นในความถูกตอง ความชอบธรรม
- เสียสละ
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
- ไมโอนออนตามอิทธิพลใด
(๒) ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ หมายถึง
- ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา
- แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน
- มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอประชาชน ตอการปฏิบัติงาน ตอองคกร และตอการ
พัฒนาปรับปรุงระบบราชการ
(๓) โปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง
- ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส
- ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองได
- เปดเผยขอมูลขาวสารภายใตกรอบของกฎหมาย
(๔) ไมเลือกปฏิบัติ หมายถึง
- บริการประชาชนดวยความเสมอภาค เนนความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตอง
- ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยความมีน้ําใจ เมตตา เอื้อเฟอ
(๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง
- ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด เกิดผลดีแกหนวยงานและสวนรวม
- ใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคาเสมือนหนึ่งการใชทรัพยากรของตนเอง
- เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลลัพธและคาใชจาย
๑

เรื่องเดียวกัน

-๓๗. หลักธรรมหรือคําสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุงใหคนประพฤติตนเปนคนดี
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงคสําหรับการกระทําผิดและไมผิดกฎหมาย๑
พฤติ ก รรมการใชอํ า นาจหนา ที่ ใ นทางมิช อบหรื อผิ ด ทํ า นองคลองธรรมตามทรรศนะของ
นักวิชาการ เชน
๑. การที่เจาหนาที่ของรัฐไมไดกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว (Nonfeasance)
๒. การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทํานอยกวาสิ่งที่กฎหมายระบุไวหรือกระทําการที่กอใหเกิด
ความบกพรอง สูญเสีย หรือเสียหายแกทางราชการ (Malfeasance)
๓. การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการในสิ่งที่ทําเกินขอบเขตอํานาจหนาที่กฎหมายระบุไว
(Overfeasance)
๔. การที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ กระทํ า การตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องกฎหมาย แต ใ ช วิ ธี ก ารที่ ผิ ด
กฎหมาย (Misfeasance)
๕. การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการที่อาจจะไมผิดกฎหมาย แตผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือ
เปนที่รูจักกันในอีกนัยหนึ่งวา Conflict of interest/Gray area
ฯลฯ
๙. ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๑ ขาราชการพลเรือนพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ
ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย และ
ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งเพิ่มพูนความรูความสามารถ และทักษะในการทํางานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
จรรยาบรรณตอหนวยงาน
ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาคและปราศจาก
อคติ
ขอ ๕ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ
ขอ ๖ ข า ราชการพลเรื อ นพึ ง ประพฤติต นเป น ผู ต รงต อ เวลาและใช เ วลาราชการใหเ ป น
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่
ขอ ๗ ขาราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง

๑

ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, ขอมูลเกี่ยวกับพันธะทางสังคม ความรับผิดชอบตอสังคม.

-๔จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
ขอ ๘ ข า ราชการพลเรื อ นพึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านการให ค วามร ว มมื อ
ชวยเหลือกลุมงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
ขอ ๙ ข า ราชการพลเรือ นซึ่ง เป น ผู บัง คับ บั ญ ชาพึ งดู แ ลเอาใจใส ผู อ ยู ใ ต บั งคั บ บั ญ ชาทั้ ง
ในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนให
เกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผู ที่เกี่ ยวข องดวยความสุ ภาพ
มีน้ําใจ และมนุษยสัมพันธอันดี
ขอ ๑๒ ขาราชการพลเรือนพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
ขอ ๑๓ ขาราชการพลเรือนพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปน
ธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูใน
อํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามี
อํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ตอไป
ขอ ๑๔ ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ขอ ๑๕ ขาราชการพลเรือนพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติ
วิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
นั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
ขอ ๑๖ ขอบังคับฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
(หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเลม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๙ ง ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๗)
๑๐.สภาพปญหาที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากผลการสํ า รวจความคิด เห็ น ของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาทองถิ่ น ข า ราชการหรื อ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตอการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทั่วประเทศ จํานวน ๓,๒๓๕ คน คิดเปนรอยละ
๔๙.๒๗ ของกลุมเปาหมาย (กลุมเปาหมาย จํานวน ๖,๕๖๖ คน) พบวา๑
๑. ความคิ ด เห็ น ต อ การปฏิ บั ติ ง านและป ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการหรื อ
พนักงานสวนทองถิ่น คือ

๑

สํานักงาน ก.ถ. สป., ผลการสํารวจความคิดเห็นผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น, ๒๕๔๕

-๕(๑) หลักนิติธรรม กลุมตัวอยาง เห็นวา ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจกฎหมาย
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยูอยางถูกตองและชัดเจนถึงรอยละ ๔๐.๗๕ และมีปญหาการไมปฏิบัติตามกฎหมายอยูที่
รอยละ ๒๕.๕๕
(๒) หลักคุณธรรม กลุมตัวอยาง เห็นวา ผูปฏิบัติงานมีปญหาในดานการปฏิบัติหนาที่
เปนลําดับหนึ่ง ความประพฤติทั่วไปเปนปญหาลําดับรองลงมา และดานความซื่อสัตยสุจริตเปนลําดับสุดทายดวย
คาตัวเลขที่รอยละ ๒๘.๗ ๒๖.๗๕ และ ๑๓.๙๕ ตามลําดับ
(๓) หลักความโปรงใส กลุมตัวอยาง เห็นวา ผูปฏิบัติงานมีปญหาในดานกระบวนการให
ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติงานอยูที่รอยละ ๒๐.๖
(๔) หลักการมีสวนรวม กลุมตัวอยาง เห็นวา ผูปฏิบัติงานยังไมเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรับรู รวมคิด รวมทํา หรือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของแสดงความคิดเห็นที่มีผลกระทบ
ตอสวนรวมอยูที่รอยละ ๒๓.๖
(๕) หลักความรับผิดชอบ กลุมตัวอยาง เห็นวา การยอมรับความคิดเห็นที่แปลกใหม
แตกตางไปจากเดิมเปนปญหาที่เดนชัดที่สุดในหลักความรับผิดชอบที่ระดับรอยละ ๓๒.๔ และปญหาในลําดับรอง
ลงไป คือ เรื่องความเอาใจใสหรือกระตือรือรนที่จะชวยแกไขปญหาใหกับประชาชนที่รอยละ ๓๑.๔ เรื่องความ
ตระหนักในสิทธิหนาที่ ตนเอง ผูรวมงาน หนวยงาน งาน และประชาชนที่ระดับรอยละ ๒๖.๕ และเรื่องการยอมรับ
ผลการกระทําและพรอมที่จะแกไขที่รอยละ ๒๔.๐
(๖) หลักความคุมคา กลุมตัวอยาง เห็นวา ผูปฏิบัติงานมีปญหาในดานการใชทรัพยากร
อยางไมประหยัดที่รอยละ ๓๑.๕๕
(๗) เกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและหนวยงาน กลุมตัวอยาง เห็นวา ผูปฏิบัติงานได
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและรักษาชื่อเสียง ภาพพจน เกียรติภูมิของหนวยงาน แต
ไดรับการยอมรับจากประชาชนนอยกวาหนวยงานอื่นที่ระดับรอยละ ๒๙.๐
๒. ความคิดเห็นตอแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น พบวา มีความตองการใหปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ในประเด็น
ของหลักคุณธรรมเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ ๖๗.๒๑ อันดับสอง ไดแก หลักนิติธรรม คิดเปนรอยละ ๖๑.๑๕
อันดับสาม คือ หลักความโปรงใส คิดเปนรอยละ ๕๖.๕๖ อันดับสี่ คือ หลักการมีสวนรวม คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๘
อันดับหา คือ หลักความรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ ๔๖.๐๗ และอันดับสุดทายเปนหลักความคุมคา คิดเปนรอยละ
๔๕.๔๙ นอกจากนี้กลุมผูตอบยังไดเสนอแนวทางแกไขปญหาตางๆ สรุปไดดังนี้
(๑) กําหนดมาตรการลงโทษผูกระทําความผิดและผูรูเห็นการกระทําผิดนั้นอยางเด็ดขาด
และจริงจัง
(๒) จัดใหมีการฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานในทุกระดับและทุกสาขาอยางตอเนื่อง
และเปนประจํา
(๓) จั ด ให มี ก ารสั ม มนาสั ญ จรในพื้ น ที่ เพื่ อ สร า งความเข า ใจและความร ว มมื อ อั น ดี
ระหวางเจาหนาที่และประชาชน รวมทั้งเปนการรับทราบสภาพความเปนอยูและสภาพปญหาที่แทจริงของประชาชน
(๔) เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานและประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและความ
ตองการของตนเองแกหนวยงาน พรอมทั้งการรับรูการดําเนินการและขาวสารความเคลื่อนไหวของหนวยงานดวย
--------------------------------------

