
 

 

 “มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม” 
 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายไว้ว่า  มาตรฐาน  คือสิ่งที่ถือเอาเป็น
หลักส าหรับเทียบกาหนด คุณธรรม  คือสภาพคุณงามความดี  จริยธรรม  คือธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ
ศีลธรรม กฎศีลธรรม ดังนั้น  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ  จึงหมายถึง  สิ่งที่ถือเอา
เป็นหลักส าหรับเทียบก าหนดสภาพคุณงามความดีและขอประพฤติปฏิบัติ   หรือศีลธรรมที่สอดคลองกับ 
ความถูกต้องดีงามของหน่วยงานนั้น ๆ 

 
มาตรฐานในการน าสู่การปฏิบัติ 

 

การจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ที่จะบังเกิดผลส าเร็จที่แท้จริงนั้น จะเห็นได้ว่า มิใช่จัดท า
ขึ้นเป็นเพียงข้อพึงประพฤติปฏิบัติในแผ่นกระดาษเท่านั้น แต่ต้องมีมาตรการผลักดันให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วย ซึ่งอาจใช้แนวทางดังต่อไปนี้ 

 
๑. มาตรการทางการบริหาร 
๑.๑ ก าหนดเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการสรรหา 
๑.๒ สร้างเป็นเงื่อนไขในการปฐมนิเทศ 
๑.๓ บรรจุ และสอดแทรกไว้ในหลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
๑.๔ ให้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่ง 
๑.๕ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม ให้เป็นที่ ปรากฏอย่าง

สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 
๑.๖ ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
๑.๗ ผู้บังคับบัญชาประพฤติตนในฐานะต้นแบบ (Role Model) 

 
๒. มาตรการเสริม/ปัจจัยสนับสนุน 
๒.๑ สร้างความรู้และทัศนคติ ให้ทุกคนในองค์การรับรู้ และเข้าใจในข้อพึงประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน

คุณธรรม และจริยธรรมที่จัดท าขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงผลดีและคุณค่าที่จะได้รับจากการประพฤติปฏิบัติโดยถ่องแท้ 
๒.๒ การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัล จัดให้มีมาตรการ ยกย่อง ชมเชย มอบโล่ ประกาศ เกียรติคุณ หรือ

ให้รางวัลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัด 
๒.๓ การสร้างแบบอย่างที่ดี คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้สังคมได้เห็นและรับรู้จุดเน้น คือ ผู้บังคับบัญชา

ทุกระดับต้องใช้ภาวะผู้น าในการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และชักน าไปสู่
การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๒.๔ การตั้งชมรม/สร้างเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดชมรม หรือเครือข่ายในการเสริมสร้าง และพัฒนา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมโดยสมัครใจ 

๒.๕ จัดกิจกรรมรณรงค์ เป็นการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น ประกวดเจ้าหน้าที่ 
หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมขององค์กรเป็นแนวพิจารณา 
หรือจัดประกวดค าขวัญ กลอน บทความ หรือภาพเขียนในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

๒.๖ การประชาสัมพันธ์ คือ การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่ างๆ 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์กร ผู้รับบริการประชาชน และสังคมได้รับทราบ ก็จะเป็น



 

 

ประโยชน์ในการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตื่นตัว เกิดความตระหนักและจิตส านึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งจะ
เป็นประโยชน์ในการควบคุมโดยสังคม 

๒.๗ การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน าเอาแบบอย่างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตัว
เจ้าหน้าที่เอง 

 

๓. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของคนไทยในอาชีพใดก็ตาม จะบรรลุผลส าเร็จโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อม

ที่จะปฏิบัติตามมาก หรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย ๓ ประการ คือ 
๓.๑  ผู้ ที่ อยู่ ในหน่ วยงานนั้ น  มีความเข้าใจเนื้ อหา และความหมายที่ ก าหนดไว้อย่ างถ่องแท้ 

(Understanding) 
๓.๒ ผู้อยู่ในหน่วยงานนั้นมีความยอมรับ ศรัทธาต่อคุณค่าของมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมที่

ก าหนด และน ามายึดถือเป็นหลัก หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน (Internalize) 
๓.๓ เมื่อยอมรับแล้ว ได้น าไปปฏิบัติจนเป็นวิถีปกติของชีวิต (Commitment as way of life) 

 

๔. การประเมินผล 
เมื่อได้จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมขึ้นแล้ว ควรสร้างระบบติดตาม และประเมินผลส าเร็จ

ด้วยว่า ผู้อยู่ในวิชาชีพ หรือบุคคลในองค์กรประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทางคุณธรรม และ
จริยธรรมที่ได้จัดท าขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใด 

 

๕. แนวทางด าเนินงาน 
๕.๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผล 
เนื่องจากมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรอบแนวทางที่ก าหนดขึ้น เพ่ือก ากับความประพฤติของ

กลุ่มคนในสังคมเดียวกัน การเสริมสร้าง สนับสนุน หรือลงโทษทางสังคม จึงควรด าเนินการโดยสมาชิก หรือกลุ่มคน
ในสังคมเดียวกัน ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เนื้อหาของกติกาทีก าหนดขึ้น รวมทั้ง
ลักษณะงาน และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม จึงอาจแต่งตั้งจาก 

(1) คณะท างานชุดเดียวกับชุดที่จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 
(2) ตั้งในรูปคณะกรรมการจากตัวแทนสมาชิกภายในองค์กร ซึ่งควรมีส่วนร่วม  ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง 

จนถึงเจ้าหน้าที่ในองค์การระดับล่าง เพ่ือสร้างการยอมรับอย่างท่ัวถึง 
๕.๒ ขั้นตอนการประเมินผล 
(๑) คณะท างาน หรือผู้รับผิดชอบประเมินผลต้องท าความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการก าหนด

มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งความหมายในเชิงพฤติกรรมของข้อก าหนดแต่ละข้อให้ถูกต้องตรงกัน 
(๒) คัดเลือกงานหลักที่มีความส าคัญ และสะท้อนให้เห็นว่าส่งผลต่อพฤติกรรมตามข้อก าหนดในมาตรฐาน

ทางคุณธรรม และจริยธรรมอย่างชัดเจน เพ่ือน ามาก าหนดวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับพฤติกรรมตามความหมาย 
ในข้อ ๑ ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน 

(๓) ก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือหาสิ่งบ่งชี้ว่าแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้นั้นสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ส่วนการบ่งชี้ว่าแนว
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ สัมฤทธิ์ผลเพียงใด ท าได้โดยการก าหนดเป้าหมายให้กับตัวชี้วัดแต่ละตัว เป้าหมายนี้มันก าหนด
เป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์ในการวัดและการสื่อความ 

 



 

 

(๔) ก าหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด เช่น ปีละครั้ง หรือทุก ๖ เดือน 
ทั้งนี้ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง และทดสอบความน่าเชื่อถือก่อนการวิเคราะห์ผลด้วย 

(๕) วิเคราะห์และรายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 

         โดย นายมานพ  พลอยระย้า 
นายช่างส ารวจอาวุโส 
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	(๒) คัดเลือกงานหลักที่มีความสำคัญ และสะท้อนให้เห็นว่าส่งผลต่อพฤติกรรมตามข้อกำหนดในมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมอย่างชัดเจน เพื่อนำมากำหนดวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับพฤติกรรมตามความหมาย ในข้อ ๑ ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน
	(๓) กำหนดตัวชี้วัด เพื่อหาสิ่งบ่งชี้ว่าแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้นั้นสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ส่วนการบ่งชี้ว่าแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ สัมฤทธิ์ผลเพียงใด ทำได้โดยการกำหนดเป้าหมายให้กับตัวชี้วัดแต่ละตัว เป้าหมายนี้มันกำหนดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการวัดและการสื่อ...
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