
มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมฯ

แนวทางการปฏิบัติตนฯ และแนวทางการจัดท า

ข้อก าหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม  ส านักงาน ก.พ.

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕



• ด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม
• จัดหลักสูตรการฝึกอบรม
• มาตรการจูงใจและมาตรการใช้

บังคับ
• ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕

ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ ๒๐
การพัฒนา

บริการ
ประชาชน และ

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

ประเด็นที่ ๒๑
การต่อต้าน
การทุจริต

และประพฤติ            
มิชอบ

แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ

มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ

มาตรา ๗๖ และมาตรา ๒๕๘ ข. (๔) 

พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย

หมวด ๗                 
การด าเนินการทางวินัย

กระบวนการ
รักษาจริยธรรม

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

วินัย
ข้าราชการ

วินัย
ผู้บังคับบัญชา

Dos/ Don’ts

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและ

การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

หลักเกณฑ์
การปฏิบัติตน

ร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริม
จริยธรรมและเสริมสร้างวินัย

Dos/Don’ts
• เสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย
• จัดหลักสูตรฝึกอบรม
• ป้องกันการประท าผิดวินัย
• ประเมินผลการเสริมสร้างและพัฒนา

หมวด ๕ จรรยาข้าราชการ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน



มาตรา ๕



ผลการส ารวจพฤติกรรมทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บนสื่อสังคมออนไลน์

เดือนกันยายน ๒๕๖๓ – พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(ระยะเวลา ๙ เดือน)
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ผลการส ารวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่
ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ประชาชน

ร้อยละ ๘๑.๖
ไม่ทราบว่ามีการออก
กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน
ทางจริยธรรม

ร้อยละ ๗๘ ไม่เคย
ท าความเข้าใจ
เนื้อหาเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การรับรู้และเข้าใจ
มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

ร้อยละ ๖๕.๓ ไม่ทราบ
ว่ามีการออกกฎหมายว่า
ด้วยมาตรฐานทาง
จริยธรรม

ร้อยละ ๕๕.๑ ไม่เคย
ท าความเข้าใจเนื้อหา
เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมภายใน
หน่วยงานของตน

ปัญหามาตรฐานจริยธรรมที่พบในหน่วยงานของรัฐ

 การเบียดบังทรัพย์สิน เวลา บุคลากร ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
 เจ้าหน้าท่ีกระท าทุจริต ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย 
 การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเอ้ือประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐไปรับงานนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกท่ีมีผลประโยชน์แอบแฝง 
 ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ ประเด็นการไม่ปฏิบัติงานด้วยความ

ประหยัดและใช้ทรัพยากรรัฐอย่างคุ้มค่า 
 ไม่ให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากอคติ 
 การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในลักษณะเลือกปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ความกังวลในประเด็นเกี่ยวกับการกล้าแสดงความคิดเห็น  
หรือคัดค้านหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย                    
กล้าเปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย การช่วยเหลือประชาชน              
ที่ถูกรังแกหรือได้รับการปฏิบัตทิี่ไม่เป็นธรรม การยึดมั่นท าในส่ิงท่ีถูกต้องแม้จะต้อง
ถูกย้ายหรือไม่ได้รับการเล่ือนต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเอ้ือประโยชน์พวกพ้อง
หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว การรับงานภายนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกอันมี
ผลประโยชน์แอบแฝง

ที่มา : โครงการศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจรยิธรรมส าหรบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ : การจัดท ายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสรมิจรยิธรรมภาครฐั



พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
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หลักการของมาตรฐานทางจริยธรรม

๑. ยึดมั่นในสถาบันหลกัของประเทศฯ
ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ โดยการรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ 
การปฏิบัติตามหลักศาสนา การเทิดทูนรักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมท้ังปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม มีจิตส านึกที่ดี โดยมีความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง และมี
ความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผลจากการกระท าของตน

กล้าตัดสินใจและยกย่องผู้ที่ท าในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษ
ผู้ที่ท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง รวมท้ังไม่ยอมกระท าในสิ่งท่ีไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง

คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่ รวมท้ังไม่กระท าการอันมี
ลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชนส์ว่นรวม

มุ่งมั่น อุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคิดถึงประโยชน์
และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ
เหตุผลของความแตกต่าง เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม

ด ารงตนแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต ด้วยการรักษาเกียรติศักด์ิของความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมท้ังปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย

๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ด ี
และรับผิดชอบต่อหน้าที่

๓. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถกูต้อง 
ชอบธรรม

๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ

๗. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

หลักการมาตรฐานทางจริยธรรม



กลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

ก.ม.จ.
(มาตรา ๑๓)

• จัดท าประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรม
• ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม
• จัดหลักสูตรการฝึกอบรม ด าเนินการเผยแพร่ความเข้าใจ
• ก าหนดมาตรการจูงใจและมาตรการท่ีใช้บังคับ
• ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ก.ต่าง ๆ
(มาตรา ๒๐) 

• ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรม
• ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
• ก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม
• สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  
• จัดท ารายงานและประเมินผล

หน่วยงานของรัฐ
(มาตรา ๑๙)

• เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบันโยบายและยุทธศาสตรด์้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการ
ส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

• ก าหนดแนวทาง มาตรการในการขบัเคลื่อน การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั้งกลไก
และการบังคบัใช้

• ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ เสนอแนะมาตรการในการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม

• ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม
• ตรวจสอบรายงานประจ าปขีองหน่วยงานของรัฐ และรายงานผลการด าเนนิงานต่อคณะรัฐมนตรี
• ตีความและวินิจฉยัปัญหาทีเ่กิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตนิี ้



ความเชือ่มโยงและแนวทางการด าเนนิการของกลไกในระดบัต่าง ๆ

ก.ม.จ.

ก.ต่างๆ

การจดัการเรื่องร้องเรียน การรักษาจริยธรรม

ผู้ร้อง

คณะกรรมการ/กลุม่งานดา้นจริยธรรม
(วินิจฉัย/เสนอแนะ/ให้ค าปรึกษา และ สอดส่อง/ดูแล/ก ากับ/ติดตาม)

หัวหน้าส่วนราชการ
/หน่วยงานของรัฐ

จัดท า
รายงาน
ประจ าปี

1.ปรบัปรงุหรอืก าหนดหลกัเกณฑ/์
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการ

2.จัดหลกัสตูรฝกึอบรม
3.ก าหนดมาตรการจงูใจ

/มาตรการใชบ้งัคบั

จริยธรรม

วินัย

ยุติ

การน าจรยิธรรมไปใช้ใน
การบรหิารงานบคุคล +/-

สั่งการ

สั่งการ/ให้วินิจฉัย
หรือตรวจสอบ

จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรักษาจริยธรรม

เสนอแนะ/
ให้ค าปรกึษา

ตรวจสอบรายงานประจ าปี
ก าหนดแนวทางหรือมาตรการขับเคลื่อน แนวทางส่งเสริมพัฒนา 
มาตรการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ ก ากับติดตาม ประเมินผล ตีความวินิจฉัยปัญหา ตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลฯ/ข้อก าหนดจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรม

ครม.
เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกีย่วกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

ร้องเรียน

ร้องเรียน

แจ้
งผ

ล

การด าเนนิการทางวนิยั

แจ้
งผ

ล

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ 
ฝึกอบรมและพัฒนา 

แจ้งผล/ใหข้อ้มลู
การวนิจิฉยัตรวจสอบ1.

3.

2.

4.

1. 2.

4.

3.

ขอความเห็น

สั่งการ

สอดส่อง/ดูแล/
ก ากับ/ติดตาม

ทุจรติ/อาญาส่งเรื่องไปหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

จัดท ารายงาน
/ประเมนิผล

ทบทวนมาตรฐานทางจรยิธรรม ทุก 5 ปี

จัดท าข้อก าหนดจรยิธรรม

จัดท าประมวลจรยิธรรม

ก าหนดกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
และสร้างเครือข่าย

น าไปใช้ในการบริหารงานบุคคล +/-

2./3
.

อุท
ธร

ณ/์
รอ้

ง
ทุก

ข์

5.

(SUPPRESSION)

(DETERRENCE)
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พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมวลจริยธรรม

ข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ
หรือพฤติกรรมที่ควรกระท าและไม่ควรกระท า

ที่เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะ
ของหน่วยงาน หรือสาขาวิชาชีพหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
(ก.ม.จ.)

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล/
องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม

การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม



หลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมฯ 

หลักการ
- ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๕
- สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ยึดโยงกับหลักการ
ตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ บริบทสากล และการแก้ไข
ปัญหาหรือความเสี่ยงทางจริยธรรม

- แสดงให้เห็นอุดมการณ์ คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี
วิธีการ
- จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
- จัดท าร่างประมวลจริยธรรมเสนอต่อ ก.ม.จ. 
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประมวลจริยธรรม
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

- อาจจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม โดยน าหลักเกณฑ์การจัดท า
ประมวลจริยธรรมมาปรับใช้

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

กระบวนการรักษาจริยธรรม

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

หน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มงานจริยธรรมส่วนงานที่มีภารกิจ
ในด้านจริยธรรมหรือที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการ

ให้กลไกท่ีมีอยู่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เดิม 
จนกว่าจะมีการก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรม

บทเฉพาะกาลข้อก าหนดจริยธรรม
หน่วยงานของรัฐ

ภายใน ๑๘๐ วัน

ไม่ก าหนดเวลา

(ภายใน ๖ เมษายน ๒๕๖๔)



ประมาณการอัตราก าลังในราชการพลเรือน

ข้าราชการพล
เรือนสามัญ, 
395,900

พนักงานราชการ, 
104,499

ลูกจ้าง, 
270,041

*ที่มาของข้อมูล : ก าลังคนภาครฐัในฝา่ยพลเรอืน 2562 โดยส านกังาน ก.พ. 
หมายเหตุ จ านวนพนกังานราชการและลกูจา้งไมน่บัรวมทีอ่ยูใ่นกระทรวงศกึษาธกิาร

ที่อาจอยู่ในสงักัด ก.ค.ศ. ด้วย อีกประมาณ 120,226

ประมาณ 770,440 คน
มีภารกิจภาครัฐที่หลากหลาย 

และมีความแตกต่างกันตามอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ อาทิ

เช่น ด้านคมนาคม ด้านการเกษตร 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสังคม
วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งบทบาทภารกิจดังกล่าว

ส่งผลต่อการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม
ของแต่ละส่วนราชการ 

บทบาทภารกิจในราชการพลเรือน

การจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน



ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (๒๕๖๔)
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๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
อันได้แก่ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการ
แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติและรักษผลประโยชน์
ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพใน
ความแตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่ง
สถาบัพระมหากษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตส านึกที่ดี โดยค านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิ
มนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้าน
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหนา้ที่
รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระท าในสิ่งที่ไม่
เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง

๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน 

๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลาและ
สถานการณ์ ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐานการท างานที่ดี 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เชื่อม่ันในระบบการท างานเป็นทีม ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่าง
ทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่ซึ่งอาจมีลักษณะ
เป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง

๗. ด ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็น
ข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทาง
ราชการ พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา
แก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อ านาจโดยปราศจากเหตุผล ด าเนิน
ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พระบรมราโชวาท หลักค าสอนทางศาสนามาปรับใช้ 
และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย



ข้อก าหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : 
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

กลไกบังคับใช้

ก.พ.

คณะกรรมการ
จริยธรรม

หัวหน้า
ส่วนราชการ

กลุ่มงาน
จริยธรรม

ก.ม.จ. รายงาน

*กฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔
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หนังสือส านกังาน ก.พ. ว 9/2564 ลงวันที ่5 ก.ค. 2564 

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

กรอบแนวทางการปฏิบัติตน
ที่ “ควรกระท า” และ “ไม่ควรกระท า”

การจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 
และสภาพปัญหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในความรับผิดชอบของ ก.พ.

ส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บังคับบัญชา

สอดส่องดูแล ส่งเสริมพัฒนาให้ข้าราชการ
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี



แนวทางในการก าหนด Critical Positions 
เพื่อก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
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ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
แบ่งการพัฒนาทกัษะออกเป็น ๕ กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้



๑. บุคลากรแรกบรรจุ (New Entry)

บุคลากรภาครัฐจ าแนกตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

บุคลากรแรกบรรจุ (New Entry)
หมายถึง บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี

บุคลากรในระดับน้ีถูกคาดหวังให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้
การก ากับ แนะน า และตรวจสอบ รวมทั้ง
 สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการท างานของ

องค์กร
 เข้าใจกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน

และตนเอง
 เข้าใจบทบาทหน้าที่และเขา้ใจงานของตนเอง 

(Clarification)
 รู้จักบุคคลในองค์กรที่ตนจะต้องร่วมงานด้วย

ในระยะแรกของการท างานและบุคคลที่มอี านาจ
ตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ขององค์กร (Connection)
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๒. บุคลากรที่มีประสบการณ ์(Professional Personnel)

บุคลากรภาครัฐจ าแนกตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

บุคลากรที่มีประสบการณ์ (Professional Personnel)
หมายถึง บุคลากรภาครัฐที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วเกิน ๑ ปี 
แต่ยังไม่มีบทบาทหน้าที่ในการก ากับการท างานของทีมหรือกลุ่มงาน

บุคลากรในระดับน้ีถูกคาดหวังให้สามารถท างานโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก รวมทั้ง 
สามารถท างานเป็นทีม ท างานร่วมกับผู้อื่น ประสานงาน 
ในระดับผู้ปฏิบัติ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหา
และปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น เชื่อมโยงงานของตนเอง
กับงานของผู้อื่นและขององค์กร และน าเสนอแนวคิดในการ
พัฒนางาน
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๓. บุคลากรที่มีบทบาทหัวหนา้งาน (Frontline Manager)

บุคลากรภาครัฐจ าแนกตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

บุคลากรที่มีบทบาทหัวหน้างาน (Frontline Manager)
หมายถึง บุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแล แนะน า 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานทั้งที่ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

บุคลากรในระดับน้ีถูกคาดหวังให้สามารถใช้ความรู้ 
ความสามารถประสบการณ์ และความช านาญงานสูง/สงูมาก 
มีความรับผิดชอบหลายประการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก/ยากมาก และ/หรือ ซับซ้อนและมี
ผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้ง ต้องก ากับ ดูแล ตรวจสอบการ
ท างาน สอนงานผู้ร่วมงานหรือบุคลากรในทีมงาน (People 
Management) สร้างความสัมพันธ์กับทีมงานอื่น
เพื่อเชื่อมโยงการท างาน สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง
และสามารถแก้ปัญหาการท างานของทีมได้
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๔. บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
(Functional Manager)

บุคลากรภาครัฐจ าแนกตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ (Functional Manager)
หมายถึง บุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในบริหารงานในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือต าแหน่ง
อื่นที่มีลักษณะเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสงูมากหรือสูงมากเป็นพิเศษ

บุคลากรในระดับน้ีถูกคาดหวังให้สามารถเชื่อมโยงเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์องค์กรมาสู่เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม และบูรณาการงานภายใน
และระหว่างส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม รวมทั้ง สามารถ
บริหารและก ากับดูแลการท างานและสอนงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา (People Management) และสามารถ
บริหารงบประมาณและโครงการภาพรวมได้ (Financial 
Management)
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๕. บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร 
(Organization & Business Leader)

บุคลากรภาครัฐจ าแนกตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร (Organization & 
Business Leader)
หมายถึง บุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงาน
ในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือกรม ต าแหน่งที่มีฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจ
และแนะน าการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและ
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มี
ฐานะเป็นกรม แต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดี

บุคลากรในระดับน้ีถูกคาดหวังให้สามารถบริหารและก าหนด
ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรจากทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ
และบริบทสากล (Vision and Strategic Management) 
เชื่อมโยงงานภายในองค์กร และเชื่อมโยงงานระหว่างองค์กร
กับผู้มีส่วนได้เสียจากภาคส่วนต่าง ๆ สร้างสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) ที่เอื้อให้
บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
รวมทั้ง ก าหนดทิศทางและก ากับดูแลการบริหารและพัฒนา
บุคลากร (People Management) และก าหนดทิศทางและ
บริหารงบประมาณในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ (Financial 
Management)
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ก.พ. ข้อก าหนดจริยธรรม
หรือพฤติกรรมที่ควรกระท า

และไม่ควรกระท า
ที่เหมาะสมแก่ภารกิจ

ที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 
หรือสาขาวิชาชีพ

ส่วนราชการ

ส่งเสริม จัดท า

บทบาทภารกิจในราชการพลเรือน โดยเฉพาะบทบาทที่เกีย่วข้องกับ
การใช้งบประมาณหรือการอนุมัติอนุญาต

ด้านคมนาคม

ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจการค้า

ด้านสังคมวัฒนธรรม
ฯลฯ

ข้อก าหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน



• สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมตาม พ.ร.บ. มาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

• สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ / 
การแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงทางจริยธรรม / จริยธรรมที่เป็นสากล / 
จรรยาบรรณวิชาชีพ / ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างาน / 
ความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับบริการและประชาชน 
หรือในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน

• กรอบแนวคิดของอุดมการณ์ 
และคุณลักษณะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัตโิดยทั่วกันทั้งหน่วยงาน

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เช่ือมโยงกับการน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบคุคล

ข้อก าหนดจริยธรรม
หรือพฤติกรรมที่ควรกระท า

และไม่ควรกระท าตามภารกิจเฉพาะ
ของหน่วยงาน หรือสาขาวิชาชีพ

การจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

ส่วนราชการ

หลักการและวิธีการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม



ให้กลุ่มงานจริยธรรม/ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือการบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ

ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้หลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมให้เหมาะสม
แก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐ

ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรม มีส่วนร่วมในการจัดท าข้อก าหนด
จริยธรรม ด้วยวิธีการต่าง ๆ

ประกาศเป็นนโยบายหรือเจตนารมณ์ของผู้บริหารหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมจริยธรรม 

ประกาศใช้ข้อก าหนดจริยธรรม โดยเผยแพร่ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และผู้ที่อยู่ในการบังคับใช้ข้อก าหนดจริยธรรมรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม 
และข้อก าหนดจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการสอดส่อง ดูแล และให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

รายงาน และเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อก าหนดจริยธรรม
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ขั้นตอนการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗



การประเมินความเสี่ยงทางจริยธรรม
๑. วิเคราะห์ว่า มีการปฏิบัติงานใดบ้างในส่วนราชการ ที่มีโอกาสเกิดปัญหาหรือความเสี่ยงทางจริยธรรม
ที่ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องคิดว่าจะไม่โปร่งใส ไม่เชื่อถือไว้วางใจ หรือขาดความเชื่อมั่น

๒. ประเมินโอกาสเกิด และผลกระทบของปัญหา
หรือความเสี่ยงทางจริยธรรม แล้วรวมค่าคะแนน
ของปัญหาหรือความเสี่ยงทางจริยธรรม

๓. น าค่าคะแนนที่ได้จาก ๒. มาพิจารณา
ค่าน้ าหนักตามตาราง เพื่อจัดล าดับ
ประเด็นความเสี่ยงทางจริยธรรมที่ควรเร่งด าเนินการ
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การสร้างองค์ความรู้ และข้อมูล 
(Ethics Research & Development)

การให้ความรู้และฝึกอบรม 
(Ethics Learning & Training)

การสร้างเครือข่าย 
(Ethics Networking)

การรณรงค์เผยแพร่ 
(Ethics Communication)

การติดตาม และประเมินผล 
(Ethics Monitoring & Evaluation)

แนวทางขับเคลือ่นการส่งเสรมิจริยธรรม
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พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประมวลจริยธรรม
ข้อก าหนดจริยธรรม

เชื่อมโยงกับการน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

สรรหา ทดลองงาน
แต่งตั้ง ย้าย 
โอน เลื่อน

ประเมินผล/
เลื่อนเงินเดือน

พัฒนา

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และข้อก าหนดจริยธรรม 

ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม



มาตรฐานทาง
จริยธรรม

พฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต าแหน่ง

แรกบรรจุ มีประสบการณ์ หัวหน้างาน อ านวยการ บริหาร

ควรแทรกแนวทางการประเมิน
มาตรฐานจริยธรรมในแบบฟอร์มการ

ประเมินผลการปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี เพ่ือส่งเสริมการใช้/แสดง
พฤติกรรมทางจริยธรรมให้ปฏิบตัิ

อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี 

การก าหนดพฤติกรรมตามระดับช้ันงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่างานที่ใช้ลักษณะงานและความรับผิดชอบเป็นเกณฑ์

น ารูปแบบ กระบวนการและเครื่องมือ
ประเมินพฤติกรรมจริยธรรมไปสอดแทรก

ในการสรรหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น
ข้าราชการในสถาบันการศึกษา ฯลฯ

เพ่ิมรูปแบบการพัฒนาที่
เช่ือมโยงกับผลการประเมิน
พฤติกรรมทางจริยธรรมเพื่อลด
จุดอ่อนในระบบบริหารงาน
บุคคลภาครัฐอย่างแท้จริง

สรรหา
พัฒนา

รักษาไว้
ใช้
ประโยชน์

สร้างเคร่ืองมือประเมิน
พฤติกรรมทางจริยธรรมใน
การเลื่อนระดับต าแหน่ง เพ่ือให้
ภาครัฐรักษาและได้ผู้น าที่มี
คุณธรรม และจริยธรรม 

จัดท าพจนานุกรมที่แสดงลักษณะพฤติกรรม (Behavior Definition) และน าไปเชื่อมโยงกับระบบทรัพยากรบุคคล



ตัวอย่างแนวทางการน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

สรรหา ทดลองงาน
แต่งตั้ง ย้าย 
โอน เลื่อน

ประเมินผล/
เลื่อนเงินเดือน

• การตรวจสอบภูมิหลังของ
บุคคล อาทิ การช่วยเหลือ
สังคมอย่างสม่ าเสมอ การ
ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ด้ า น วิ นั ย /
จริยธรรม/มีความประพฤติ
ดี/มีศีลธรรมอันดี
• เพ่ิมน้ าหนักคะแนนในการ
วัด/ประเมินความประพฤติ
หรือมาตรฐานทางจริยธรรม
• ก า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร
สัมภาษณ์เพ่ือวัดพฤติกรรม
ด้านจริยธรรม
• การสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับจริยธรรม วินัย 
และผลประโยชน์ทับซ้อน   
• หากมีพฤติกรรมหรือเคย
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ก็ไม่บรรจุเข้ารับ
ราชการ

• การประเมินพฤติกรรม โดย
ระบุองค์ประกอบด้านการ
ประเมินความประพฤติ ความ
มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
รักษาวินัย ให้ชัดเจนและเป็น
พ ฤ ติ ก ร ร ม ต า ม ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรม ที่ สอดคล้องกับ
ภารกิจของส่วนราชการ
• ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาท า
การประเมินพฤติกรรมใน
ร า ย ล ะ เ อี ย ด  แ ล ะ ใ ห้ ผู้ มี
อ านาจสั่งบรรจุใช้ดุลพินิจว่า
จะให้ผ่านการประเมินหรือไม่ 
กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินจะ
ไ ม่ ได้ รับการบรรจุ เข้ ารับ
ราชการ
• ควรให้มีการประเมินจาก
ผู้ร่วมงาน และประชาชน ผู้มา
ติดต่อราชการ

• การประเมินพฤติกรรม การ
บันทึกเหตุการณ์หรือพฤติกรรม
ส าคัญ การประเมิน 360 องศา
• ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ส า ม า ร ถ น า
พฤติกรรมการท างาน การรักษา
วินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการมาประกอบการ
พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือน
• ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น แ ล ะ
พฤติกรรม หากมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประส งค์ จ นส่ ง ผ ล กร ะทบต่ อ
ผลสัมฤทธิ์งานของงาน โดยมีผล
การประ เ มิ นอยู่ ใ น ระดั บต้ อ ง
ปรับปรุง ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจว่า
กล่าวตักเตือน และต้องมีข้อตกลง
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
หากไ ม่สามารถปรับปรุ งหรือ
พัฒนาได้  ผู้ มีอ านาจสั่ งบรรจุ
สามารถสั่งให้ออกจากราชการได้

• การประเมินพฤติกรรม การ
บันทึกเหตุการณ์หรือพฤติกรรม
ส าคัญ  การประเมิน 360 องศา
• การประเมินสมรรถนะด้านการ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม 
• การประเมินคุณลักษณะตาม
ประมวลจริยธรรม/การประเมิน
พฤติกรรมทางจริยธรรมหากมี
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม
ผู้ บั ง คั บบัญชาอาจ ว่ ากล่ า ว
ตักเตือน สั่งให้ไปพัฒนา และผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุสามารถชะลอ
การแต่งตั้ง หรือสั่งให้ย้ายออก
จากต าแหน่งส าคัญ
• การตรวจสอบกับส่วนราชการ
ต้นสังกัดเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมเพ่ือประกอบการรับโอน
ข้าราชการ

พัฒนา

• ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
ประเมิน ACM การ
ประเมินพฤติกรรม
ทางจริยธรรม หาก
มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ไ ม่
เหมาะสมอาจไม่ให้ 
รั บ ทุ น  ไ ม่ ใ ห้            
เข้ารับการอบรม              
หลักสูตร นบส. ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อ
การแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ งประเภท
บริหาร
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ส่งเสริม

มาตรการจูงใจ
มาตรการใช้บังคับ

การรั้งประโยชน์ 
(Deterrence)

การลงโทษ 
(Suppression)

การน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล

ระบบคุณธรรม Merit Systems Protection

ป้องกัน ปราบปราม

ควรกระท า (Dos)
ต้องกระท า (Dos)

ต้องไม่กระท า
(Don’ts)

ไม่ควรกระท า
(Don’ts)

คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เสริมสร้างวินัย

ด าเนินการทางวินัย

ด าเนินการทางวินัย/ทุจริต/อาญา

ความเชื่อมโยงระหว่างจริยธรรมและวินัย



ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)
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วัตถุประสงค์ส าคัญ คือ

35

สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ฯ

๑)  เพื่อเป็นกรอบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินการรักษาจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนา
จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม ภายในระยะเวลา ๖ ปี นับตั้งแต่          
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐

๒)  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบราชการและองค์กรภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนการพัฒนาชาติระยะยาว ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  และแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังเป็นภารกิจที่มีความส าคัญและเชื่อมโยง
กับการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสรมิจริยธรรมภาครัฐ 

วิสัยทัศน์ (Vision): เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ (Trusted Public Officers)

พันธกิจ (Mission) :  สร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และเน้นย้ าภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อให้ได้รับ

ความเชื่อมั่นจากประชาชน และความไว้วางใจในระดับนานาชาติ

เป้าหมาย (Goal) :  ยกระดับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐและตัวชี้วัดด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานภาครัฐของประเทศไทย 

โดยใช้กลไกขับเคลื่อนด้านมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อยกระดับการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ไม่มีข้อยกเว้น

ไม่มีข้อกังขา

ไม่สูญเปล่า

ประเด็นท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Challenge)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑
• จัดท า Do & Don’t เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรรมสีเทา

• บันทึกพฤติกรรมสีขาว และน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคล เช่น การพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง   

เลื่อนเงินเดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
• จัดทีมให้ค าปรึกษาแนะน าในแต่ละหน่วยงาน

• พัฒนาช่องทางสื่อสารให้สามารถฝากเรื่องและตอบปัญหา

• มีเวทีประกวดแนวคิด/วิธีแก้ปัญหาทางจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
• จัดท าแบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการ

• จัดท าเครื่องมือประเมินพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

• จัดประชุมระดมความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
• ร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน-สถาบันการศึกษา เพื่อท ากิจกรรม เช่น CSR

• จัดกิจกรรมบริการสังคมตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

• กระตุ้นให้สังคมสนใจประเด็นสีเทาทางจริยธรรม โดยการสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจ

• ท าแคมเปญรณรงค์ให้ทันต่อกระแสหรือสถานการณ์ในปัจจุบันเพ่ือสร้างทัศนคติใหม่

• จัดกิจกรรมพิเศษ (Special events) ที่เข้าถึงง่าย เพื่อสอดแทรกค่านิยมทางจริยธรรม

• เน้นย้ าความภูมิใจและความทรงเกียรติของการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสถาบันหลักของชาติ

• ใช้แนวคิดข้าราชการของประชาชน

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถด าเนินการได้ทันทีและสร้างผลกระทบสูง (QUICK WIN)
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แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

กลไกระดับ
ส่วนกลาง

กลไกใน   
ส่วน

ภูมิภาค

กลไกใน   
ส่วน

ท้องถิ่น

๑. กลไกระดับส่วนกลาง
การปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ  

ก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานกลางเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

๒. กลไกในส่วนภูมิภาค
ให้ส านักงานจั งหวัดส่ ง เสริมให้มีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม มีหน่วยงานท าหน้าที่ ให้
ค าปรึกษา ส่งเสริม และรับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรม
ล่อแหลม โดยใช้กลไกทางจริยธรรมเป็นกลไกการ
ด าเนินการในเชิงป้องกัน

๓. กลไกในส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท าข้อก าหนด

จริยธรรมของท้องถิ่น คู่มืออธิบายและก าหนดพฤติกรรม
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมกลาง เปิดโอกาสให้ท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ  
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ประเมินผลตาม Road Map 
ทั้งการด าเนินการเป็นระยะ

และผลส าเร็จ

แบบรายงานประจ าปี 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ก.ม.จ. และ
คณะรัฐมนตรี

แนวทางการติดตามประเมินผลและผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และ       
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒



การประเมินสัตบุรุษ
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ผ่าน Human Resource 
Development : HRD
สร้างกลไก เคร่ืองมือและวิธีการในการพัฒนาท่ี
มีมาตรฐาน ทันสมัยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 

ผ่าน Human Resource 
Management : HRM
สร้างกลไก เคร่ืองมือและวิธีการในการก าหนด
พฤติกรรมท่ีบ่งชี้ถึงความมีคุณธรรม

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เปรียบเทียบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ

มีเครื่องมือและวิธีการประเมินจรยิธรรม 7 ประการ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับส่วนราชการ 
พัฒนาเครื่องมือใน app เพื่อประเมิน Online

Assessment 
Tools

ก าหนด Critical Positions and Levels ทุกระดับ /ทุกประเภท

Behavior 
Definition

มีตัวช้ีวัดและพฤติกรรมตามมาตรฐานจรยิธรรม 
7 ประการของเจ้าที่รัฐ (รวมสัตบุรุษ)

ได้หลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น Key 
Players/ Enforcers และเป็นที่ปรึกษา / Coach

ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล

Training 
/Courses

Development 
Tool in Web 

App

ได้เครื่องมือใหม่ ๆ ในการพัฒนาและส่งเสริม
จริยธรรมที่ทันสมัย ตอบโจทย์ Thailand 4.0
(จริยธรรมด้านดิจิทัลในมิติ) เช่น มีเกมที่สอดแทรก
ความรู้ และประเมินความรู้ความเข้าใจด้วย ฯลฯ 
ซึ่งท า Online ง่ายกับส่วนราชการ

MANUAL 
และแผนการ
ขับเคลื่อน

ภาครัฐมีเครื่องมือในประเมินและสร้างการเรียนรู้เรื่องมาตรฐานจริยธรรม รวมถึงผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรมของส่วนราชการ 
มีกระบวนทัศน์และการตัดสินใจบนฐานของความเที่ยงธรรม ควบคู่กับการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ

ขยายผล Ethic Perception Index

Best Practice

ต่างประเทศ เช่น เกาหลี 
ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ OECD
ในประเทศ เช่น SCG CP ฯลฯ



การประเมิน “สัตบุรุษ” เพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในต าแหน่งที่มีความส าคัญหรือต าแหน่งหลักต่าง ๆ 
โดยเฉพาะบุคคลที่เข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ

สัตบุรุษ ๗ แนวทางการประเมิน ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จากผลการส ารวจ

ผู้รู้จักเหตุ  ประเมินจากความสามารถในการใช้หลักวิชาการไม่ใช่
ความรู้สึก 

 มีเหตุผล 
 เข้าใช้สถานการณ์ และสื่อสารได้ 

 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 

 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

ผู้รู้จักผล

ผู้รู้จักตน  รู้จักพอประมาณ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 มีการวางแผน มีการประมาณการขีดความสามารถของ

ตนเอง จนออกแบบเป็นแผนยุทธศาสตร์ และแผน
งบประมาณท่ีเหมาะสม

 กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม 

 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 

 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ผู้รู้ประมาณ

ผู้รู้จักกาล

ผู้รู้จักหมู่คน  รู้จักสังคม จนปรับบริบท (Adaptive) ให้ตรงและ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้

 ท างานในสมัยใหม่กับคนหลายรูปแบบได้ดี 

 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษา

ภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผู้รู้จักบุคคล

ประเมินผ่าน Case 
Study Test โดยจะ
เป็นเคร่ืองมือ
ประเมินส าหรับ
การเล่ือนต าแหน่ง
ระดับสูงตามแผน
ปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง)

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบตัิในการคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ หรือจัดจ้าง
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้ครอบคลุมถึงความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรม และในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน หรือ
เพ่ือต่อสัญญาจ้าง ให้น าหลักเกณฑ์ด้านความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมดงักลา่วมาประกอบการพิจารณาด้วยอย่างเคร่งครัด



ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการพัฒนาที่เนน้การสร้าง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของหนว่ยงานในประเทศและ

ต่างประเทศเพื่อประกอบการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ที่สอดคล้องมาตรฐานทางจริยธรรม

ก าหนดพฤติกรรมทางจริยธรรม
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง 7
ประการที่ จนท. รัฐพึงมี/ปฏิบัติ

ศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ความรู้ 
ทฤษฎี รูปแบบ&เครื่องมือการน าพฤติกรรม
ทางจริยธรรมไปใช้ใน HRM ทั้งในและ
ต่างประเทศ

44

HRM

HRD

ศึกษา วิเคราะห์ ก.ม. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ
ของ จนท.รัฐประเภท
ต่างๆ ที่น าพฤติกรรม
ทางจริยธรรมไปใช้ใน
HRM

ศึกษา ทบทวน
วรรณกรรมวิจัย
ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ:-
ผลการส ารวจทัศน-
คติ หรือแนวทางที่ดี
หรือเครื่องมือการน า
พฤติกรรมทางจริย-
ธรรมไปใช้ใน HRM

จัดท าแบบ
สอบถามเพื่อ
น าข้อมูลมา 
ประกอบการ
ก าหนดพฤติ-
กรรมทาง
จริยธรรมส าหรับ 
จนท.ของรัฐ
ในต าแหน่ง
ที่มีความส าคัญ

จัดท าแบบสอบ-
ถามประชาชน
เกี่ยวกับพฤติ-
กรรมตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมที่
คาดหวังจาก
การปฎิบัติงาน
ของ จนท. ของรัฐ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ/
ผู้เชี่ยวชาญฯ/ผู้บริหารหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับแนวทาง 
การน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ใน  HRM

ศึกษา วิเคราะห์
ความสอดคล้อง
ระหว่างพฤติกรรม
ทางจริยธรรมตาม
มาตรฐานทางจริย-
ธรรมและพฤติกรรม
ของ”สัตบุรุษ” เพื่อ
ใช้ในการประเมิน
พฤติกรรมส าหรับ
ต าแหน่งส าคัญ

ออกแบบเนื้อหามาตรฐาน
ทางจริยธรรม 7 ประการที่
ข้าราชการทุกคนควรเข้าใจ
และต่อยอดสู่การปฏิบัติ

ผลการวิเคราะห์เครื่องมือการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของภาครัฐในและต่างประเทศ

แนวทางการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี รูปแบบ วิธีการกับการพัฒนาคุณธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์

ศึกษาบทบาท
หน้าที่ผู้บริหารที่
ก ากับดูแล
จริยธรรมฯ, คกก.,
ผู้ปฏิบัติภารกิจ
ด้านจริยธรรม เพื่อ
เพิ่มความเป็นมือ
อาชีพในการสร้าง
มาตรฐานทาง
จริยธรรมของ
หน่วยงาน

จัดท าหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับ จนท. ของรัฐตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม

จัดท าแผน
ด าเนินการ

2 3 4 5

6

7 8

ก าหนดพฤติกรรมทาง
จริยธรรมตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมทั้ง 7 
ประการ ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมบ่งชี้ที่
เป็นมาตรฐาน
กลางในการเข้าสู่
ต าแหน่งส าคัญ

9 10 11

2
3

4 5

6

7 8 10 11 12 13

ศึกษา
วิเคราะห์
การน าสื่อ
Digital
แบบ
ตอบโต้
มาประยุกต์
ใช้ เพิ่ม
ประสิทธิ-
ภาพการ
เรียนรู้

9

1312 14

จัดท าสรุปผล
การวิพากษ์และ
ความคิดเห็น

15

จัดกิจกรรม
วิพากษ์
หลักสูตร
และรับฟัง
ความคิด
เห็นของ
ผู้ทรง
คุณวุฒิ
และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

จัดท าคู่มือ
ค าอธิบายการใช้
งานเครื่องมือเพื่อ
การเรียนรู้หลักสูตร
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม

15
14

จัดท าแบบ
ประเมิน
ความรู้
ความเข้าใจ
ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

16

จัดท าเครื่องมือ
ประเมินจริยธรรม
ส าหรับ จนท.ของ
รัฐในการเข้าสู่
ต าแหน่งส าคัญ
2 เครื่องมือ ที่ผ่าน
การทดสอบโดย
จัดท าในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดท าข้อ
เสนอแนว-
ทางการน า
พฤติกรรม
ทาง
จริยธรรม
ไปใช้
ในHRM
และ HRD

จัดสัมมนาส าหรับ  
4ภูมิภาค
เกี่ยวกับ
การน า
พฤติกรรม
ทางจริยธรรม
ไปใช้ใน HRM

จัดท า
สรุปผล
การสัมมนา
ส าหรับ 
4 ภูมิภาค

จัดท าตัวชี้วัด
และวิธีการ
ประเมิน
“สัตบุรุษ”
เพื่อประเมิน
พฤติกรรมทาง
จริยธรรมใน
ต าแหน่งส าคัญ/
ต าแหน่งหลัก

15

17

1

สังเคราะห์/ 
ต่อยอดผลการ 
ศึกษาที่ HRM 
ได้ด าเนินการไป 
แล้ว มาประกอบ 
การก าหนด
เครื่องมือใน
การพัฒนา
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

จัดท าข้อเสนอแนวทาง/
วิธีการพัฒนาพฤติกรรม
ทางจริยธรรม เช่น
การเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วมเหมาะสมกับ 
กลุ่มเป้าหมาย, Scenario 
Based Learning,
Gamification,
Interactive Digital
Learning)

จัดท าหลักสูตร
การเพิ่มประสิทธิ-
ภาพความเป็นมอื
อาชีพด้าน
จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล
ส าหรับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านจริยธรรมฯ
คกก.จริยธรรม

วิเคราะห์บทบาท
ความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต่างๆ ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของมาตรฐานทาง
จริยธรรม 7ประการ 
และก าหนดรูปแบบแนว
ทางการพัฒนา

จัดท าเครื่องมือการพัฒนา/
ชุดพัฒนาจริยธรรมในแต่ละ
หลักสูตร ประกอบด้วย 
Scenario Based/ 
Gamified Learning/ 
Case Study/ Interactive 
Learning และเครื่องมือ
ส าหรับพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพให้กับผู้บริหาร/
ผู้ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมฯ

 รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์วรรณกรรมวิจัย Ethics Perception Index
 พฤติกรรมทางจริยธรรม และตัวชี้วัดทางพฤติกรรมที่บ่งชี้ถงึความมีคุณธรรม และ”สัตบุรุษ”

จัดท าข้อเสนอแนะใน
การติดตามประเมินผล

ขั้นตอน HRD ข้อ 8,9,10 จะใช้ฐานจากผลการศึกษาของ HRM ข้อ 5,6,7,8 และ 9

ขั้นตอนงาน HRM
ขั้นตอนงาน HRD
ขั้นตอนท าร่วมกัน



แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ : 

การจัดท ามาตรการเฝ้าระวัง (Watchdog) 
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Protection)
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แนวทางในต่างประเทศ แนวทางในประเทศไทย

ผลการศึกษามาตรการเฝ้าระวัง (Watchdog) 
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Protection) 

Watchdog (ผู้เฝ้าระวัง) และWhistleblower (ผู้แจ้งเบาะแส) 
ความหมาย : ผู้ให้ข้อมูลที่สามารถเป็นพยานหลักฐานในคดี 

ผู้ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
แต่ยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการพิจารณาคดี

 เป็นกลไกลดปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
และยับยั้งการกระท าผิด 

 ท าให้เกิดความมั่นใจในการเปิดเผยข้อมูล 
 คุ้มครองบุคคลที่ท าประโยชน์แก่สังคม

และให้ความเป็นธรรม
แนวทางการคุ้มครอง 
 รักษาความลับ 
 ให้ค าปรึกษา 
 ช่วยต่อสู้คดี ไม่ให้ได้รับผลกระทบ เช่น 

ถูกปลดออก ลดเงินเดือน ย้ายที่ท างาน ฯลฯ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน
 ปกปิดข้อมูล     
 ให้ค่าใช้จ่าย 
 รักษาความปลอดภัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เสรีภาพ 
 ได้รับสิทธิพึงได้รับ เช่น ให้การช่วยเหลืออาหาร 

ที่พัก ฟื้นฟูจิตใจ ให้การศึกษาอบรม เรียกร้อง
ค่าสินไหม แจ้งสิทธิที่จะได้รับ

 กรณีคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จะได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกกล่ันแกล้ง และอาจมี
บ าเหน็จความชอบพิเศษ 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

 ส่วนใหญ่เห็นควรให้มีแนวทางการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่ชัดเจน 
 ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ ๗๑.๖ เห็นว่าหากสังคมช่วยจับตามอง จะลดพฤติกรรม

ไม่ดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ ร้อยละ ๒๗.๗ ไม่เคยร้องเรียนเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภยั 
 หน่วยงานร้อยละ ๒๓.๗ ยังไม่มีแนวทางการคุ้มครองที่ชัดเจน ปัญหาของหน่วยงาน 

การวินิจฉัยตีความ แยกแยะว่าปัญหาใด คือปัญหาจริยธรรม/วินัย ร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง 
“การปกปิดข้อมูลไม่กล้าแจ้งเบาะแส” ท าให้ขาดหลักฐานที่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มี
ความรู้โดยตรง ความล่าช้า กลั่นแกล้ง ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ขาดการชี้แจง ระบบอุปถัมภ์ ฯลฯ

o ข้อเสนอแนะ ควรเน้นสร้างความตระหนัก กระตุ้นให้ปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรม พัฒนา
ระบบการรับข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยีทันสมยั มีแนวทางการพจิารณาทีช่ัดเจน สร้างเครือข่าย
เฝ้าระวัง สร้างการมีส่วนรว่ม ประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารให้ความส าคัญ

o ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป จ านวน ๒,๒๓๔ คน
o ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม รวม ๙๗ แห่ง



การจัดท ามาตรการเฝ้าระวัง 
(Watchdog) 

๑) ประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือขา่ยเฝ้าระวัง :
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่
จัดท าประมวลจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศูนย์บริการประชาชน (๑๑๑๑) ศูนย์ด ารงธรรม 
ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. ศูนย์คุณธรรม 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

ให้ อปท. เป็นเครือข่ายหลัก
สกพ. และหน่วยงาน สนับสนุนจัดอบรม/ท าสื่อ

๒) มีหน่วยงานกลางประสานการคุ้มครอง
ให้ ส านักงาน ป.ป.ท. หรือ ๑๑๑๑ เป็นหน่วยงานกลาง

๓) บูรณาการและจัดท าระบบฐานข้อมูลการรับเรื่อง
ร้องเรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
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การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower Protection)

ก) แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน

๑)   พิจารณาเรื่องที่มีมูล /ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อมวลชน หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) 

๒)  ให้ความคุ้มครองหรือให้รางวัล โดยผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ต้องมา
ด าเนินเรื่องเอง

๓)   ก าหนดกรอบมาตรฐานระยะเวลาการด าเนินงาน ตามมติ ครม. ‘๔๒

๔)  บันทึกพฤติกรรมทั้งพฤติกรรมเชิงบวก-ลบ เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล (มีก าหนดระยะเวลาน าไปใช้ ๕ – ๗ ปี)

ข) แนวทางการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

๑) ปรับปรุงและจัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ให้ ส านักงาน ป.ป.ช. 
เพิ่มเติมประเด็นคุม้ครองจริยธรรมในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒) แลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาช่องทางการแจ้งในแพลตฟอร์มใหม่ ๆ 

๓) มีหน่วยงานกลางเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ สร้างการรับรู้ คุ้มครอง

๔) แนวทางการส่งเสริมให้รางวัล เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

๕) วางระบบการตรวจสอบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) 
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แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน



ข้อเสนอการจัดท ากรอบหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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กลุ่มเป้าหมาย

(๑) หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่ของรฐัผูป้ฏิบัติงาน
 เจ้าหน้าที่ของรัฐแรกบรรจุ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐทีม่ีประสบการณ์

ที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วเกิน ๑ ปี

(๒) หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่ของรฐัทีม่ีบทบาท
ในการก ากับดูแล แนะน า ตรวจสอบ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐทีท่ าหน้าที่หวัหนา้งาน
 เจ้าหน้าที่ของรัฐทีท่ าหน้าที่ผู้อ านวยการ

หรือเทียบเทา่

(๓) หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่ของรฐัทีม่ีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือรองหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ

หลักการ 

“ยกระดับการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง
สร้างวัฒนธรรมค่านิยมการเฝ้าระวัง และคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส กล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม”

วัตถุประสงค์
(๑) พัฒนากรอบความคิด (Mindset) และค่านิยม 
(๒) สร้างความตระหนักถึงบทบาทตนเอง 
(๓) แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้อง  
(๔) พัฒนาองค์ความรู้และการน าพฤติกรรมไปใช้

ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
(๕) เพื่อสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการมี

ส่วนร่วมจากประชาชน
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ร่างกรอบหลักสตูร 

กรอบเนื้อหาหลัก
 หัวข้อวิชาและประเด็นการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม ๗ ประการ
 ทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้น าต้นแบบ 

ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี โค้ช 
การรู้เท่าทัน การสร้างผลสัมฤทธิ์ 
ความเสี่ยง การตัดสินใจ การโน้มน้าวใจ
ให้เกิดพฤติกรรม เจรจาต่อรอง คัดค้าน ฯลฯ

วิธีการและเครื่องมือ
• เน้นปลูกฝังทัศนคติ คิดเชิงวิพากษ์
• การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
• เครื่องมือการพัฒนา เน้นการเรียนรู้อย่างมี

ส่วนร่วม เช่น 
 ฉากสถานการณ์จ าลอง (Scenario Based 

Learning) เกม (Gamification) อภิปราย
กลุ่ม วิเคราะห์สถานการณ์

 เทคโนโลยีการเรียนรู้จากสื่อดิจิทัล
(Interactive Digital Learning) 

 กรณีตัวอย่าง (Case Study) 
 การมอบหมายงาน (job assignment) 
 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

(workshop) 
 จัดกิจกรรมระดมสมอง เพ่ือคิดค้น

นวัตกรรม (Hackathon) 
 เผยแพร่พันธสัญญาในที่สาธารณะ 

 การรับรู้ สร้างทัศนคติและให้เกิดพฤติกรรม
 แนวทางการสะกิดเตือน (Nudging)
 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งเบาะแส
 การบริหารเพื่อให้พฤติกรรมที่ได้รับการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงมีความยั่งยืน (Refreezing) เช่น 
- สร้างวิทยากรตัวคูณ แสดงความเห็นในที่สาธารณะ 

การให้รางวัล การบันทึกพฤติกรรม ฯลฯ

เนื้อหาเพิ่มเติม

รูปแบบ

Online / E-Learning

Blended-Learning

Classroom

Workshop
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แนวทางด าเนินการ

๑) หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดี
๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) เครือข่าย และหน่วยงานของรัฐ มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแจ้งเบาะแส 

และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ม.) เพื่อให้เป็นผู้เฝ้าระวังทาง
จริยธรรม สร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายชุมชน รวมทั้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
และหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมน าไปใช้เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมกับหน่วยงานในก ากับ

๔) สร้างวิทยากรอ านวยกลุ่มและตัวคูณ เพื่อพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ 
๕) เผยแพร่ผลงาน ผ่าน Social Media เช่น กิจกรรมการสร้างพันธะสัญญา 

หรือแนวทางการรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ตัวอย่างพฤติกรรม
๖) ติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมและใหไ้ด้รับรางวัล
๗) จัดท ากรณีศึกษา หรือตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงทั้งเชิงบวกและเชิงลบ



ปัญหาและอุปสรรคของกลไกการขับเคล่ือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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ปัญหาและอุปสรรคของกลไกการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หัวหน้าส่วนราชการ

• ผู้บริหารส่วนราชการไม่
ค่อยให้ความส าคัญกับ
งานด้านจริยธรรม

• การแต่งตั้งเลื่อน
เงินเดือน โอนย้ายที่ไม่
เป็นธรรม (อาจรวมถึง
การซื้อขายต าแหน่ง)

• การด าเนินการกรณี
หัวหน้าส่วนราชการเป็น
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 
ยังขาดความชัดเจนว่าจะ
มีแนวทางการพิจารณา
อย่างไรและใครเป็น
ผู้ด าเนินการ

คณะกรรมการจริยธรรม

• คณะกรรมการจริยธรรมขาด
แนวทางการด าเนินการท่ี
ชัดเจนตามอ านาจหน้าท่ี 

• มีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการจริยธรรม
บ่อยครั้ง เนื่องจากการ
โยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการ
หรือข้าราชการ ท าให้ส่วน
ราชการต้องด าเนินการสรรหา
และคัดเลือกคณะกรรมการฯ 
ประกอบกับการสรรหาและ
คัดเลือกมีขั้นตอนและต้องใช้
เวลาในการด าเนินการเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. 
ก าหนด จึงส่งผลให้การ
ด าเนินงานตามวาระของ
คณะกรรมการฯ ขาด
ความต่อเนื่อง

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

• เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมจริยธรรม

• ขาดความก้าวหน้า และ
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• การใช้ทรัพย์สิน เวลาหรือ
ทรัพยากรของทางราชการไป
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น

• ความไม่เป็นธรรมใน
การให้บริการหรือเลือก
ปฏิบัติ

• การทุจริต จัดซื้อจัดจ้าง

• การละเมิดหลักส าคัญทาง
ศีลธรรม ศาสนาและ
ประเพณี

• การไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ

• การจงใจฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง
ละเว้นกฎ ข้อบังคับและ
ระเบียบของทางราชการ



ปัจจัยความส าเร็จ
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ผู้บริหารเป็นต้นแบบ / ตัวอย่าง

มีนโยบาย-เป้าหมาย-แนวทางที่ชัดเจน

มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

สร้างภูมิคุ้มกันให้คนดีอยู่ได้

สร้างเครือข่าย/การมีส่วนร่วมของประชาชน

เข้าถึงระบบอุปถัมภ์ & ระบบคุณธรรม

เข้าถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

ศึกษาติดตามการส่งเสริมจริยธรรมในบริบทของโลก

ปัจจัยความส าเร็จ



ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นว่า 
ข้าราชการที่ดีควรมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมอย่างไร 

กิจกรรมที ่๑ “คนัฉ่องสอ่งขา้ราชการไทย”



กิจกรรมที ่๒ พฤติกรรมน าสูข่อ้ก าหนดจรยิธรรม 

แตล่ะกลุม่ระดมความคิดเหน็เก่ียวกบั
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม และไมเ่หมาะสม
ของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์



ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
www.ocsc.go.th

www.jumkunjai.ocsc.go.th
www.facebook.com/jumkunjai

http://www.ocsc.go.th/
http://www.jumkunjai.ocsc.go.th/

