ขอกําหนด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
พุทธศักราช ๒๕๔๕
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติให “รัฐตองจัด
ใหมีแผนพัฒนาทางการเมือง จัดทํามาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการและพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบัติหนาที”่ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เพื่อใชเปนกรอบใน
การปฏิรูป ในลักษณะองครวมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐใหไปสู “รูปแบบการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม” พรอมทั้งอนุมัติใหสวนราชการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้
ในแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐดังกลาว
ไดมีแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมซึ่ง
กําหนดใหหนวยงานภาครัฐจัดทําคานิยมสรางสรรคและจรรยบรรณเจาหนาที่ของรัฐอยูภายใตแผน
นี้ดวย
ภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาวสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงไดจัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยนําระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good
Governance) และคานิยมสรางสรรค (Core Value) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๔๒ บทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” และวิสัยทัศน
มหาดไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ถึงพุทธศักราช ๒๕๕๔ ตลอดจนผลลัพธเชิงสัมฤทธิ์บั้นปลาย
(Ultimate Outcome) รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ตามแนวทางของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และการตรวจสอบการปฏิบัติราชการจาก
ประชนชนมาเปนกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) ในการจัดทํา
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แหงราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๒๒ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ และโดยความเห็นชอบของ อ.ก.พ.สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยในการประชุมครั้งที่
๕ / ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงกําหนดขอกําหนดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วาดวยมาตราทางคุณธรรมและจริยธรรมขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพือ่ ถือเปนแนวทางปฏิบัติรวมทั้ง
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ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชัน้ พึงใหการสงเสริมสนับสนุน และติดตามประเมินผล การถือปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดังกลาว
โดยมีรายละเอียด แบงออกเปน ๔ หมวด ตามลักษณะงานในหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ดังนี้
หมวดที่ ๑ คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ทั่วไปสําหรับขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกตําแหนง
หมวดที่ ๒ คุณธรรมและจริยธรรมเกีย่ วกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการในดานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ และตรวจสอบภายใน
หมวดที่ ๓ คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการในดานการ
สื่อสาร
หมวดที่ ๔ คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาราชการ
จังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัด
หมวด ๑
คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหนาที่ทั่วไป
สําหรับขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกตําแหนง
ขอ ๑ พึงปฏิบัติหนาที่ดว ยความซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา และมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ขอ ๒ พึงละเวนการแสวงหาประโยชน จากตําแหนงหนาที่ราชการ
ขอ ๓ พึงปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม โปรงใส ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีความ
รับผิดชอบ ตลอดจนคํานึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ
ขอ ๔ พึงวางตนเปนกลางทางการเมือง ไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
ตามนโยบายของรัฐบาล
ขอ ๕ พึงปฏิบัติงาน โดยยึดหลักประหยัด มีประสิทธิภาพ และความเหมาะสม
ขอ ๖ พึงใหบริการที่ดีแกผูมาติดตอราชการ และปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพมี
อัธยาศัยไมตรีและมีน้ําใจ
ขอ ๗ พึงวางตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมแกฐานานุรูปของขาราชการ โดยคํานึงถึง
เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของตําแหนงที่ตนดํารงอยู
ขอ ๘ พึงยกยองสงเสริมคนดีและไมสงเสริมคนไมดีใหมีอํานาจรวมทั้งไมชวยเหลือ
เกื้อกูลผูกระทําความผิด
ขอ ๙ พึงปฏิบัติงาน โดยประสานงานกับสวนราชการ องคกรเอกชนและประชาชนเพื่อ
สรางพลังแผนดินในการแกไขปญหา
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ขอ ๑๐ พึงเสริมสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงานรวมกัน สรางทีมงานและชวยเหลือ
เกื้อกูลกันในการปฏิบัติงาน
หมวด ๒
คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหนาที่ของ
ขาราชการในดานการเงินและบัญชี การพัสดุและการตรวจสอบภายใน
ขอ ๑ พึงตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ ยางถูกตอง มีคณ
ุ ธรรม
ขอ ๒ พึงรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ โดยไมปด บังการ
กระทําที่ผิดระเบียบ
ขอ ๓ พึงละเวนการเขาไปเกี่ยวของในกิจกรรมที่ผิดกฎมาย หรือผิดศีลธรรมอันดี รวมทั้ง
พึงละเวนการรับของมีคาใดๆจากผูมีผลประโยชนเกี่ยวของกับงานราชการ
ขอ ๔ พึงปฏิบัติหนาที่ดว ยความรอบคอบระมัดระวัง
หมวด ๓
คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหนาที่ของขาราชการในดานการสื่อสาร
ขอ ๑ พึงตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา และแกไขปญหาขอขัดของในเครื่องมืออุปกรณและ
ระบบการสื่อสารดวยความระมัดระวัง อยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัด
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
ขอ ๒ พึงระมัดระวังในการลวงรูขอมูล ขาวสารตางๆที่ไดรับจากการปฏิบัติงานและตอง
ไมนําขอมูลขาวสารดังกลาวไปใชในทางทีจ่ ะกอใหเกิดประโยชนสวนตัวหรือผูอื่นหรือขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการหรือทําใหทางราชการเกิดความเสียหาย
ขอ ๓ พึงละเวนการเขาไปมีสวนรวมทั้งทางตรงหรือทางออมในกิจการซึ่งมีวัตถุประสงค
เกี่ยวกับธุรกิจที่มีการแสวงหาผลกําไรทางดานการสื่อสาร และดานตางๆที่เกี่ยวของอันอาจทําให
เสียความเทีย่ งธรรมในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๔ พึงปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่อยางเปนระบบ มีเหตุผล ถูกตอง เปนธรรมและ
โปรงใส โดยยึดถือประโยชนสวนรวมเปนหลักสําคัญ
ขอ ๕ พึงมีคุณธรรมในทางวิชาการ และการจัดการดานวิศวกรรมและเทคนิคสื่อสาร
ขอ ๖ พึงมีความสํานึกในการเปนผูใหบริการทั้งในดานวิชาการการสื่อสาร และทาง
เทคนิคการสื่อสาร
หมวด ๔
คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหนาที่ในตําแหนง
ผูวาราชการจังหวัดและรองผูว าราชการจังหวัด
ขอ ๑ พึงบริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และมีความรับผิดชอบ
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ขอ ๒ พึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และปญหาของประชาชนและประเทศชาติเปนหลักใน
การปฏิบัติงาน
ขอ ๓ พึงเปนแบบอยางทีด่ ีในการปฏิบตั ิงาน เปนที่รกั และศรัทธาของคนทุกระดับ
ขอ ๔ พึงยึดหลักความรู ความสามารถ และประสิทธิภาพการทํางานเปนหลักในการ
คัดเลือกและการมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา
ขอ ๕ พึงพัฒนาตนเองใหมีความรูถึงรากฐานปญหาแลแกไขปญหาอยางครอบคลุม
ตลอดจนมีความรอบรูในงานที่รับผิดชอบ ตองรูคน รูงาน รูพื้นที่ ทันตอเหตุการณและทันตอ
เทคโนโลยีสมัยใหม
ขอ ๖ พึงเนนการสรางพลังแผนดินในการแกไขปญหา ดวยการประสานงานกับสวน
ราชการ องคกรเอกชน และประชาชน
ขอ ๗ พึงมีคุณธรรมและเมตตาธรรม ตลอดจนใชหลักการและเหตุผลที่ถูกตองในการ
ปกครอง บังคับบัญชา
ขอ ๘ พึงเปนขาราชการอาชีพ โดยคํานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของตําแหนงผูว าราชการ
จังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัด ทีต่ นดํารงอยู
ขอ ๙ พึงออกไปเยีย่ มเยียนประชาชนทุกพื้นที่ในจังหวัด ดวยความสม่ําเสมอ
ขอ ๑๐ พึงบริหารงานเชิงกลยุทธ ดวยระบบบริหารการจัดการเชิงรุก มุง การปองกัน
มากกวาการแกไข
ขอ ๑๑ พึงเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานและแกไขปญหา
รวมกันทุกระดับเพื่อสรางประชาคนใหเขมแข็ง
ขอกําหนดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
เปนสิ่งที่ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดรวมกันจัดทําประชาพิจารณและใหขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ จึงเปนสิ่งทีข่ าราชการทุกคนของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนําไปปฏิบัตติ น
และปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกผูกพัน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕
ลงชื่อ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

