
โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร

หลกัสตูรเสรมิสรา้งเกยีรตภิมูขิา้ราชการไทย :
เพือ่ความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่ และศรทัธา 

วนัที ่23 – 24 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเจรญิธาน ีจงัหวดัขอนแกน่



แบง่กลุม่ตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

จงัหวดัขอนแกน่

2

1 .  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ         
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน     
แ ล ะ เ ชื่อ ม โ ย ง โอก าสจ ากป ร ะ เทศ            
อนุภมูภิาคลุม่น ้าโขง

2.การพัฒนาคณุภาพคนและสงัคม

3. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาอยา่งย่ังยนื

4. การเสริมสรา้งความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

5. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้น
การเ ป็นเมืองอัจฉริยะและเมืองแห่ง       
การประชมุสมัมนา



วตัถปุระสงค์

 เพือ่ใหข้า้ราชการไดต้ระหนกัถงึความจ าเป็นและคดิสรา้งผลงานทีโ่ดดเดน่
บนฐานของหลกัธรรมาภบิาลและมาตรฐานจรยิธรรมซึง่จะน าไปสู่ความ
โปรง่ใส เชือ่ม ัน่และศรทัธาจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

เนือ้หา

 ความมุง่ม ัน่ใหร้าชการไทยมผีลงานทีโ่ดดเดน่บนฐานของหลกัธรรมาภบิาล
และมาตรฐานจรยิธรรมซึง่จะน าไปสูค่วามโปรง่ใส เชือ่ม ัน่และศรทัธาจากผู ้
มสีว่นเกีย่วขอ้ง

 ปัจจยัส าคญัที่จะน าไปสู่ความโปร่งใส เชื่อม ัน่และศรทัธาจากผูม้ ีส่วน
เกีย่วขอ้ง : หลกัธรรมาภบิาล มาตรฐานจรยิธรรม

 การรูเ้ทา่ทนัความเสีย่งเชงิจรยิธรรมทีม่ผีลกระทบตอ่ความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่
และศรทัธาจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

 รปูแบบและการปรบัตวัเขา้สูก่ารท างานแบบใหมท่ีจ่ะสรา้งคณุคา่ใหผู้ม้สีว่น
เกีย่วขอ้ง

 การสรา้งเครอืขา่ย ระบบประชาสงัคมและจติสาธารณะเพือ่เพิม่ความ
โปรง่ใส เชือ่ม ัน่และศรทัธาจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

 ขอ้เสนอแผนงาน /โครงการทีโ่ดดเดน่บนฐานของหลกัธรรมาภบิาล และ
มาตรฐานจรยิธรรม ทีจ่ะสรา้งความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่และศรทัธาจากผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้ง



หลกัสตูรเสรมิสรา้งเกยีรตภิมูขิา้ราชการ 
: เพือ่ความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่และศรทัธา

เกยีรตภิมู ิ
ขา้ราชการ

ความมุง่ม ัน่ให้
ขา้ราชการ
ไทยโปรง่ใส
เป็นทีเ่ชือ่ถอื 
ศรทัธา

การสรา้ง
เครอืขา่ย     
ระบบ              

ประชาสงัคม
และ                         

จติสาธารณะ

ปจัจยัส าคญั
ทีจ่ะน าไป
สูค่วาม
โปรง่ใส 

เชือ่ม ัน่และ 
ศรทัธา

รูเ้ทา่ทนั
ความเสีย่ง

เชงิ
จรยิธรรม

รปูแบบและ           
การปรบัตวัสู่

การท างาน             
แบบใหมท่ี่
สรา้งคณุคา่
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ความมุง่ม ัน่ใหข้า้ราชการไทยโปรง่ใส

เป็นทีเ่ชือ่ถอื ศรทัธา



ค าถามชวนคดิ

• จากการรบัฟงัการอภปิรายเป็นองคค์ณะทีป่ระกอบดว้ยผูบ้รหิารของจงัหวดั ผูบ้รหิารจาก  
ปปช สตง และ ผูบ้รหิาร จากหอการคา้จงัหวดัขอนแกน่ ทา่นไดแ้งค่ดิอะไรบา้งทีจ่ะชว่ยให้
การท างานของทา่นไดร้บัความเชือ่ม ัน่และศรทัธา

1. ผูบ้รหิารของจงัหวดัไดเ้นน้ย า้ถงึนโยบาย และแนวทางทีเ่กีย่วกบัการสรา้ง
ความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่และศรทัธาอยา่งไรบา้ง และทา่นในฐานะผูถ้า่ยทอด
นโยบายสูก่ารปฏบิตัจิะน า/ไดน้ าเรือ่งใดไปปฏบิตัอิยา่งไรบา้ง

2. ผูบ้รหิาร ปปช. ไดร้ะบถุงึขอ้กฎหมาย และแนวทางการท างานใหส้จุรติ โปรง่ใส 
เป็นธรรมอยา่งไรบา้ง และเรือ่งใดทีท่า่นไดป้ฏบิตัแิลว้ หรอืจะน าไปปฏบิตัทิ ีจ่ะชว่ย
ใหก้ารท างานของทา่นไดร้บัความเชือ่ม ัน่และศรทัธา

3. ทา่นไดเ้ห็นความมุง่ม ัน่และบทบาทของ สตง. ทีจ่ะใหข้า้ราชการท างานดว้ยความ
ซือ่สตัยส์จุรติดว้ยการสรา้งมาตรการ และแนวทางอะไรบา้ง และทา่นไดพ้จิารณา

วา่การท างานของทา่นอาจมคีวามเสีย่ง หรอือาจถกูกลา่วหาในเรือ่งใดบา้ง รวมท ัง้
ทา่นจะตอ้งระมดัระวงัในการท างานในข ัน้ตอนไหน อยา่งไร

4.  ภาคเอกชนอยากเห็นอะไรจากการท างานของจงัหวดั และหนว่ยงานของทา่น 
มเีร ือ่งใดทีท่า่น       ไดส้นองตอบแลว้ และเห็นผลชดัเจนเป็นทีย่อมรบั และมเีร ือ่งใดทีท่า่น
คดิวา่จะน ามาพฒันาการท างานเพิม่เตมิ



ถอดรหสัจากการอภปิรายเป็นคณะเรือ่ง “พลงัเครอืขา่ยความรว่มมอืภาครฐั ภาคเอกชน 

และภาคประชาสงัคม : เพือ่สรา้งความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่และศรทัธา”

ประเด็นค าถาม ใจความส าคญั          
ทีส่ะดดุใจ

เรือ่งทีท่ าไปแลว้และ
เห็นผลชดัเจน

สิง่ทีจ่ะน าไปพฒันา
ปรบัปรงุตอ่ไป

ขอ้มลูจากผูบ้รหิารจังหวดั

- นโยบาย/แนวทางในการสรา้ง

ความโป ร่ ง ใส  เชื่อ มั่ น แล ะ
ศ รั ท ธ า  ให ก้ั บ จั ง ห วั ด แล ะ
หน่วยงานทีเ่รารับผดิชอบ

...........................

...........................

...........................

...........................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

ขอ้มลูจาก ป.ป.ช.  

-ขอ้กฎหมาย/แนวทางการ
ท างานใหโ้ปรง่ใส  เป็นธรรม
สจุรติ

...........................

...........................

...........................

...........................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

ขอ้มลูจาก สตง.                          
ความมุง่มั่นและบทบาทของ 
สตง.ทีจ่ะให ้ขา้ราชการท างาน
ดว้ยความสจุรติ โปรง่ใส และ
มาตรการ/แนวทางที ่ สตง. 
ก าหนด

...........................
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..............................
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..............................

..............................

..............................

..............................

ขอ้มลูจากภาคเอกชน
อยากเห็นอะไรจากการท างาน
ของเรา : ผลงานประเภทไหน 
การประพฤต ิ ปฏบิตัอิยา่งไร

...........................

...........................

...........................

...........................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................



ความเชือ่ม ัน่(Trust)

ความเชือ่ม ัน่(Trust) หมายถงึ การเชือ่วา่คน/สิง่น ัน้ด ีไวใ้จได ้ซือ่สตัย ์               

มาจากประสบการณข์องคนๆ หนึง่ทีม่าจากการประเมนิความนา่เชือ่ถอื                   
ความจรงิใจระหวา่งกนั การสามารถคาดคะเนพฤตกิรรมหรอืการแสดงออก

ขดีความสามารถ
(Capability)

ผลลพัธ(์Results)

สม า่เสมอ สอดคลอ้งกนั
(Congruence)

ความไวใ้จได ้เชือ่ม ัน่ได้
(Reliability)

ความเชือ่ม ัน่(Trust)
มาจาก

ความซือ่ตรง (Integrity)
เจตนา/ความมุง่ม ัน่

(Intent)

ความ
สามารถ
(Ability)



มติติา่งๆของความเชือ่ม ัน่

ความเชือ่ม ัน่
เชงิกลยทุธ์

เชือ่วา่องคก์ารท าสิง่ที่
ถกูตอ้ง เชือ่ในพนัธกจิ

ความเชือ่ม ัน่
ในองคก์าร

เชือ่ในวธิกีารท างาน
ขององคก์าร 

เชือ่ในกระบวนการ
และการตดัสนิใจ

ความเชือ่ใน
ตวับคุคล

เชือ่วา่เราจะใสใ่จกบั
ความอยูด่กีนิดขีอง
ผูร้บับรกิาร

เชือ่ม ัน่ในตวับคุคล              
ผูท้ างาน



เจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่มหีนา้ทีส่ าคญัในการบรหิารจดัการทรพัยากรของ
ประเทศใหเ้กดิประโยชนก์บัประชาชนสว่นใหญจ่ะถกูคาดหมายใหส้รา้งผลงานที่

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของภาคสว่นตา่งๆบนฐานของหลกัธรรมาภบิาล  
คณุธรรม จรยิธรรม และการมจีติส านกึถงึสาธารณะ

ดงัน ัน้เราตอ้งสรา้งผลงาน/
มกีารกระท าเพือ่ใหผู้ม้สีว่น
เกีย่วขอ้งเห็นหลกัฐานที่
เขาจะยอมรบั เชือ่ม ัน่และ
ศรทัธาในตวัเรา

การยอมรบั

เชือ่ม ัน่

ศรทัธา



ความ
เชือ่ม ัน่
และ
ศรทัธา

ผลงานตอ้งมาจากแผนงาน/โครงการทีส่รา้งคณุคา่ ดว้ยการนโยบาย ทศิทาง 

มาตรการของภาครฐั ผสมผสานกบั ความตอ้งการของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในระดบัภมูภิาค 
โดยน าปจัจยัตา่งๆทีจ่ะท าใหเ้กดิการยอมรบั เชือ่ม ัน่และศรทัธา เขา้มาเป็น Input เพือ่     
สรา้งผลงานบนฐานธรรมมาภบิาล  มาตรฐานจรยิธรรม ทีต่อ้งมหีลกัฐานดว้ยการกระท า
และการปฏบิตัดิว้ยพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคน์ า

การแสดงออก/
พฤตกิรรม
ทีช่ ีบ้ง่ถงึความมี
คณุธรรม/จรยิธรรม

 นโยบาย/

ทศิทาง/
มาตรการของ
ภาครฐั 
 มมุมอง /                      
การเรยีกรอ้ง/                 
ความตอ้งการของ              
ภาคสว่นตา่งๆ 
ในระดบัภมูภิาค

ผลงาน
บนหลกัธรรมมาภบิาล

และมาตรฐาน
จรยิธรรม



ลกัษณะพเิศษของงานราชการ

งานราชการ
เนน้ประโยชนต์อ่สงัคม - ไมเ่นน้ก าไร

เชน่ ป้องกนัประเทศ ดแูลความมี
ระเบยีบ ปลอดภยั พัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน สิง่แวดลอ้ม

เสมอภาค เป็นกลาง – ปฏบิตังิานดว้ย
ความเสมอภาค ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

สภาพผกูขาด – เป็นงานเฉพาะทาง               
ไมม่กีารแขง่ขนั ไมม่กีารลม้ละลาย

ใชอ้ านาจรัฐ – ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
อยา่งเครง่ครัด

งานเอกชน
เนน้ก าไร   – มุง่การสรา้งก าไร 

โดยการขายสนิคา้บรกิารทีร่าคาถกู

คณุภาพดี

เลอืกปฏบิตั ิ – เลอืกลกูคา้ เลอืกบรกิาร

ทีแ่ขง่ขนัเสร ี

ไมม่กีารผกูขาด – หากสนิคา้บรกิารไม่

มคีณุภาพ คนจะไมซ่ือ้

เป็นสญัญา – ดว้ยความสมัครใจของทัง้

ฝ่ายซือ้ ฝ่ายขาย



Quality, Price, Delivery

Sustainable

ขัน้ตอนสู่องคก์รท่ีผูร้บับริการยอมรบั เช่ือถือ ศรทัาา

กฎหมาย อ านาจ 

หนา้ท่ี เงิน คน

ผลงาน

วิาีการท างาน

พฤติกรรมคน

นโยบาย 

บงัคบัใชก้ฎหมาย 

ใหบ้ริการ

Environment, Health

Governance

CSR

Innovation

ภาคเอกชน ภาครัฐ



1945 2488 สงครามโลกคร้ังที่ ๒ ยุติ
1961 2504 แผนพฒันา ฉบับที่ ๑
1972 2515 คดี วอเตอร์เกต
1990 2533  Good Governance
1995 2538  Corruption Perceptions Index

The 7 Principles of Public Life, UK
1997 2540  วกิฤตเศรษฐกจิเอเชีย
2001 2544  Enron, Worldcom ล้มละลาย
2003 2547  อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทุจริต
2008 2551  วกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ Subprime Loan
2009 2552  Greek government-debt crisis 
2010 2553  Arab Spring  ตูนีเซีย อยีปิต์
2016 2559  Panama Papers เอกสารลบัการเงนิร่ัวไหล
2017 2560 ประธานาธิบดเีกาหลใีต้ ถูกถอดถอนจากต าแหน่งข้อหาทุจริต

พฒันาการของคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของโลก



รัชกาลที่ 6 หลกัราชการ
2471 ระเบียบข้าราชการพลเรือน – วนัิย
2537 ก.พ. จรรยาบรรณของข้าราชการ

2540 รัฐธรรมนูญ – มาตรฐานทางคณุธรรม จริยธรรม

2550 รัฐธรรมนูญ - มาตรฐานทางจริยธรรม

2542 ก.พ. ระเบียบนร. การสร้างระบบบริหารบ้านเมืองและสังคมทีด่ี

2546 กพร.  พรฎ ธรรมาภิบาล

2552 ผู้ตรวจการแผ่นดนิ ค่านิยมหลกั 9 ประการ
2551 ก.พ. พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 51 จรรยาข้าราชการ

2542 สศช. ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

2545 ก.พ.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ ม. 3/1

2542 ก.พ. เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9

พฒันาการของคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในราชการไทย

2560 รัฐธรรมนูญ - มาตรฐานทางจริยธรรม

2558 กพร. พรบ.อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ



สิง่ทีท่า่นอยากเห็นมากทีส่ดุจากระบบราชการไทย

จ านวน     รอ้ยละ

 ความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้                              383 34.6

 ลดข ัน้ตอนการท างานใหน้อ้ยลง  342 30.9

 ท าใหค้นเกง่มคีวามกา้วหนา้มากกวา่                246 22.2

คนไมเ่กง่แตม่เีสน้สาย 

 คดิสรา้งสรรคด์ว้ยตวัเองมากกวา่  129 11.7

คอยรบัค าส ัง่จากนกัการเมอืง

 อืน่ ๆ                                   7 0.6

ศนูยว์จิัยกรงุเทพโพล 31 ม.ีค. 2548 ส ารวจจาก 1107 คนในกทม.



ภาพลกัษณ ์“ขา้ราชการไทย” ณ วนันี ้
สวนดสุติโพล 7 พฤษภาคม 2559 จาก 1,085 คนท ัว่ประเทศ

“ภาพลกัษณข์า้ราชการไทย” ณ  วนันี ้
ในสายตาประชาชน

อนัดบั 1 ยงัมกีารทจุรติคอรร์ปัช ัน่ โกงกนิ รบัสนิบน 81.48 %

อนัดบั 2 มเีสน้สาย ระบบอปุถมัภ ์ใชอ้ านาจในทางทีผ่ดิ 79.63 %

อนัดบั 3 เชา้ชามเย็นชาม ท างานชา้ บรกิารไมด่ ี 60.20 %

อนัดบั 4 ระบบการท างานดขี ึน้กวา่เมือ่กอ่น
มบีรกิารจดุเดยีวเบ็ดเสร็จ

56.17 %

อนัดบั 5 เป็นอาชพีทีม่ ัน่คง มเีกยีรต ิมสีทิธสิวสัดกิารทีด่ ี 53.86 %



ภาพลกัษณ ์“ขา้ราชการไทย” ณ วนันี ้

สวนดสุติโพล 7 พฤษภาคม 2559 1,085 คนท ัว่ประเทศ

สิง่ทีป่ระชาชนอยากฝากบอก “ขา้ราชการไทย” ณ วนันี ้คอื

อนัดบั 1 ซือ่สตัย ์สจุรติ ยดึหลกัธรรมาภบิาล 86.12 %

อนัดบั 2 สามคัครีว่มมอืรว่มใจ ชว่ยกนัพฒันาบา้นเมอืงให้

เจรญิกา้วหนา้

83.05 %

อนัดบั 3 เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสงัคมและขา้ราชการไทย 67.28 %

อนัดบั 4 ไมยุ่ง่เกีย่วกบัการเมอืง ไมต่กเป็นเครือ่งมอื   ของใคร 63.60 %

อนัดบั 5 ท างานใหคุ้ม้คา่กบัภาษปีระชาชน 59.44 %



• ฝ่ายนิติบัญญตัิ 
– ตอบกระทู้, อภปิรายไม่ไว้วางใจ, ตอบค าถามกรรมาธิการ

• ฝ่ายบริหาร
– ผู้ตรวจสอบภายใน, ระบบการตรวจราชการ, กพร., ปปท., 
ปปง. ,

• องค์กรอสิระ
– ป.ป.ช., ส.ต.ง., ก.ก.ต., ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรัฐสภา, ศาล
ปกครอง

• ภาคประชาชน
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ, ประชาพจิารณ์, ส่ือมวลชน

ภาครฐัก าลงัถกูตรวจสอบ



มาตรฐานทางจรยิธรรมตามรฐัธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560

ม.219

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระ 
รวมทัง้ผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดนิ และหัวหนา้
หน่วยงานธุรการของศาลและองคก์รอสิระ พ.ศ. 
2561

ม.76 วรรคสาม

พระราชบญัญตัิ
มาตรฐานทางจรยิธรรม

พ.ศ.2562

มาตรฐานทางจรยิธรรมนีใ้หใ้ชบ้ังคับแก่
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชกิวฒุสิภา          
และ คณะรัฐมนตรตีามรัฐธรรมนูญแหง่             
ราชอาณาจกรัไทย มาตรา 219 วรรคสองดว้ย 

20

โดยศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรอิสระเสนอ

* ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561



คะแนน CPI ของประเทศไทย

ปี พ.ศ. คะแนน อนัดบั จ านวน 
ประเทศ

2559 35 101 176

2560 37 96 180

2561
(2018)

36 99 180



แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา 

ขยันอดทน แบ่งปัน)
22



 หลกันติธิรรม

 หลกัคณุธรรม

 หลกัความโปรง่ใส

 หลกัการมสีว่นรว่ม

 หลกัความรับผดิชอบ

 หลกัความคุม้คา่

หลกัของธรรมาภบิาล

23



ระบบราชการ 4.0 

ยดึหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน
--Better Governance, Happier Citizens--



การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 77 รัฐตอ้งจดัใหมี้
แผนพฒันาการเมือง จดัท า
มาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของผู ้

ด  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ขา้ราชการ และพนกังาน 
หรือลูกจา้งอ่ืนของรัฐ ...

ค่านิยมสร้างสรรค์                           
5 ประการ

มาตรา 280 ...ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดนิมี

อ านาจหนา้ท่ีและเสนอแนะ
หรือ ใหค้ าแนะน าในการ

จดัท าหรือปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมตาม   

มาตรา ๒๗๙

ค่านิยมหลกั 9 ประการ

ผู้ตรวจการแผ่นดนิคณะรัฐมนตรี ก.พ. และ ก. ต่าง ๆ 

มาตรฐานทางจริยธรรม 
7 ประการ

มาตรา  76  วรรคสาม
รัฐพึงจดัใหมี้มาตรฐานทางจริยธรรม 
เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐใชเ้ป็นหลกั
ในการก าหนดประมวลจริยธรรม

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน      
หน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่
มาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว

2540 2550 2560

ข้อเสนอ



การเปรียบเทยีบระหว่างจริยธรรมกับวินัย

ประเด็นส าคัญ จริยธรรม วินัย

ความหมาย มาตรฐานพฤติกรรมที่พึงถือปฏิบัติเพื่อ

ความดีงาม
มาตรฐานทางพฤติกรรมที่ต้องถือปฏิบัติเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ส าหรับใช้ ในการด าเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ในการด าเนินการประกอบกิจการแต่ละอย่าง

ใช้ส าหรับคน ด าเนินการแต่ละอย่าง 
(มารยาท/จรรยาวิชาชีพ/ประมวลจริยธรรม)

ด าเนินกิจการแต่ละประเภท (วินัยนักกีฬา 
วินัยทางการเมือง วินัยทางการเงิน)

ใช้ควบคุม จิตส านึกและพฤติกรรม พฤติกรรม
สภาพบังคับ ป้องปราม (Deterrence) ปราบปราม (Suppression)

กระบวนการรักษา เสริมสร้างพัฒนา-ป้องกัน-แก้ไข เสริมสร้างพัฒนา-ป้องกัน-ปราบปราม

ระดับคนที่ใช้บังคบั ตามกฎเกณฑ์ , เหนือกฎเกณฑ์ ก่อนกฎเกณฑ์ , ตามกฎเกณฑ์

หลักที่ใช้ใน
การก าหนดสาระ

หลักคิด (Concept : ค่านิยมหลัก ธรรมาภิบาล 
จิตสาธารณะ ประเพณีทางสังคม)

คุณธรรม (Virtue : ปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์ 
สุจริต เที่ยงธรรม อุตสาหะ ปฏิบัติตาม
ระเบียบ อุทิศเวลา)

ท่านประวีณ  
ณ นคร



• มาตรา 76

• รัฐพงึพัฒนาระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิทัง้ราชการ

สว่นกลาง สว่นภมูภิาคสว่นทอ้งถิน่ และงานของรัฐอยา่งอืน่ 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่.ี...

• รัฐพงึด าเนนิการใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารงาน

บคุคลของหน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นไปตามระบบคณุธรรม

.......

• รัฐพงึจัดใหม้มีาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ใหห้น่วยงาน

ของรัฐใชเ้ป็นหลกัในการก าหนดประมวลจรยิธรรมส าหรับ

เจา้หนา้ทีข่องรัฐในหน่วยงานนัน้ๆ  

ซึง่ตอ้งไมต่ า่กวา่มาตรฐานทางจรยิธรรมดงักลา่ว

หมวด 6
แนว   

นโยบาย
แหง่รฐั

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2560



• ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1

• ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่2

• กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม3
• คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

และมีจิตสาธารณะ4

• มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน5

• ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ6
• ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์                   

ของทางราชการ7

มาตรฐานทาง
จริยธรรม
7 ประการ



ยึดมั่น ยืนหยดั

ท ำในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
ขอ้ใดไมถ่กูตอ้ง  ?

1
• เก็บหลกัฐานไวเ้พือ่การตรวจสอบ

2
• กลา้พดูและกระท าสิง่ทีเ่ป็นการรักษาประโยชนข์องสว่นรวม

3
• เลีย่งตอ่การกระท าหรอืสถานการณ์ทีเ่สีย่งตอ่การกระท าผดิ

4

• ตดัสนิใจกระท าการบนพืน้ฐานของหลกัการ และกฎหมาย    
ยดึเหตผุลสาธารณะ ประเทศชาต ิและมนุษยธรรม

5
• แจง้เหตรุอ้งเรยีน เมือ่พบผูก้ระท าผดิ

√

√

√

√

x
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ขอ้ใดไมถ่กูตอ้ง  ?

1
• ไมค่ดโกง หลอกลวงใหค้นเขา้ใจผดิ

2
• ปฏบิตังิานดว้ยความสจุรติใจ ยดึหลกัของกฎหมาย เทีย่งธรรม

3
• จัดสภาพทีเ่อือ้อ านวยตอ่การท างานใหส้ าเร็จ

4
• รับผดิชอบ เสยีสละในการปฏบิตังิาน รักษาทรัพยส์นิสาธารณะ

5
• กลา้ยอมรับผลดแีละผลเสยีจากการกระท าของตน

√

√

√

√

x

ซ่ือสตัย์

สุจรติและ

รบัผดิชอบ
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ขอ้ใดไมถ่กูตอ้ง  ?

1

• ใหบ้รกิารแกผู่ร้ับบรกิารอยา่งเทา่เทยีม ไมอ่คตดิว้ยความ
แตกตา่ง

2
• พรอ้มใหฝ่้ายตา่งๆ เขา้มาตรวจสอบไดท้กุเวลา

3

• กรณีมเีหตจุ าเป็นตอ้งบรกิารผูใ้ดกอ่น ตอ้งอธบิายเหตผุลให ้
ผูร้ับบรกิารคนอืน่ทราบ

4
• ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความสภุาพ มนี ้าใจ เอือ้อาทรตอ่ประชาชน

5

• รักษาความเป็นกลางทางการเมอืง และปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความ
เป็นกลาง

√

√

√

x

√

ไม่เลือก

ปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรม



กฎเหล็ก 11 ขอ้ ของจนี
ประธานาธบิดขีองจนี นายสจีิน้ผงิ ไดป้ระกาศขอ้ปฏบิตั ิ11 ขอ้
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรัฐ ขา้ราชการ นายทหารทกุระดบัไดย้ดึถอื ดงันี้

1. หา้มขึ้ นป้าย ปพูรมแดง มอบชอ่ดอกไม้ 7. ใส่ชุดท่ีราชการตดัใหท้ างาน

2. หา้มพกัโรงแรมหรใูนระหวา่งตรวจ

ราชการ

8. หา้มเดินทางไปต่างประเทศโดยไมไ่ด้

ขออนุญาต

3. หา้มจดัเล้ียงอาหารราคาแพง หรือ 

สัง่อาหารจนลน้โต๊ะ

9. รถหรรูาคาแพงหรือนาฬิกาแบรนดด์งั

ท่ีใชต้อ้งมีท่ีมา

4. หา้มมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์น

ทุกงานเล้ียง

10. บญัชีฝากในต่างประเทศตอ้ง

กลบัมาฝากในประเทศ

5. หา้มใชส้ญัญาณไซเรนเพื่อขอทางสะดวก 11.บุตรหลานท่ีเรียนต่างประเทศตอ้ง

กบัมาเรียนในประเทศใหห้มด

6. อบรมสัง่สอนภรรยา และบุตรและท าตน

เป็นแบบอยา่งของความซ่ือสตัย ์สุจริต ไมร่บั

สินบนทั้งหน้าบา้นและหลงับา้น

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2015/01/340093_Hun-Sen.jpg
http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2015/01/340093_Hun-Sen.jpg


รับรูข้อ้มลูภายในนายต ารวจไปเป็นทีป่รกึษา                   
ใหแ้กบ่รษัิทขายสรุา

ลาออกจากการเป็นกรรมการ

กรณีตวัอยา่ง
พฤตกิรรม





การรูเ้ทา่ทนัความเสีย่งเชงิจรยิธรรมทีม่ ี

ผลกระทบ
ตอ่ความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่และศรทัธาจาก                       

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง



ความเส่ียง 

โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย           
การร่ัวไหล การสูญเปล่า มีเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์     
ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด หรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึน้และ
มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 



จะไมม่ใีครนกึถงึพฤตกิรรมดา้นคณุธรรม จรยิธรรม                  
ในทีท่ างานจนกวา่จะมเีร ือ่งขึน้มา

(Work ethics is an invisible employee behavior, noticeable by 

its absence)
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หลกัการวเิคราะหป์ระเด็นปญัหาทางจรยิธรรม
ขา้ราชการ

ปจัจยัภายใน 
(คณุลกัษณะของ

บคุคล)

ทัศนคต/ิการรับรู/้     
การปฏบิตั ิ

คณุลกัษณะ
ของผูน้ า

การใชอ้ านาจ         
การใชด้ลุยพนิจิ      
การเป็นตวัอยา่ง

ปจัจยั
ภายนอก

(สภาพแวดลอ้ม)

กฎระเบยีบ    
บรรยากาศการท างาน 
การควบคมุตรวจสอบ            

การเสรมิสรา้ง            
ขวญัก าลังใจ

พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม
ของเจา้หนา้ที่



ปญัหาดา้นจรยิธรรม
1) การปฏบิตัอิยา่งไม่
ถกูตอ้ง

2) การใชอ้ านาจหนา้ที่
โดยมชิอบ

3) ระบบอปุถมัภ์ 4) ชูส้าว 5) การจดัซือ้ 
จดัจา้ง

6) การรบัสนิบน

7) ผลประโยชน์
ทบัซอ้น

8) การลว่งละเมดิ
ทางเพศ

1) การจดัซือ้จดัจา้ง - ล็อคสเปค

2) การเรยีกรบัผลประโยชน ์- สนิบน

6) การเบยีดบงัเวลาราชการ

4) การใหบ้รกิาร - ไมเ่ป็นธรรม

5) ผบ.ใชอ้ านาจไมเ่ป็นธรรม

7) นโยบายทีไ่มเ่ป็นประโยชน์
ตอ่ประเทศ

8) การมอีคตใินการใชด้ลุยพนิจิ

3) น าของหลวงไปใชส้ว่นตวั

ประเด็นปญัหา

ขอ้เสนอแนะ

1) สรก. ประเมนิสถานการณ์ดา้นจรยิธรรม

2) Early warning

3) ผลกัดนัใหผู้บ้รหิารเห็นความส าคญั
/เขา้ใจ

4) พจิารณาแนวทางสง่เสรมิจรยิธรรมวา่
สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาปจัจบุนัหรอืไม่

ตวัอยา่งการประเด็นปญัหาทางจรยิธรรม



อภปิรายกลุม่ หนว่ยงานของทา่นมคีวามเสีย่ง โอกาสเกดิความไม่
โปรง่ใส ความไมเ่ชือ่ถอืไวว้างใจหรอืท าใหป้ระชาชนขาด          

ความเชือ่ม ัน่ในเรือ่งใดบา้ง 

1. ขอใหส้มาชกิแตล่ะคนพจิารณาวา่ในงานทีร่บัผดิชอบอยูน่ ัน้ มคีวาม
เสีย่งทีผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้งจะคดิวา่ไมโ่ปรง่ใส ไมเ่ชือ่ถอืไวว้างใจหรอืขาด
ความเชือ่ม ัน่ในเรือ่งใดบา้ง และความเสีย่งน ัน้เกดิขึน้ในการท างาน
ข ัน้ตอนไหน โดยแตล่ะคนเขยีนลงกระดาษแผน่ละ 1 ขอ้ อยา่งนอ้ย    
คนละ 2 ขอ้

2. สมาชกิน าขอ้มลูของแตล่ะคนมาคยุกนัแลว้รวบรวมประเด็นท ัง้หมด

3. ใหก้ลุม่รว่มกนัประเมนิโอกาสเกดิ และผลกระทบของประเด็นทีร่วบรวม
ไวแ้ลว้ค านวณคา่ตามตารางทีแ่จกให ้จากน ัน้เรยีงล าดบัความเสีย่งที่
คะแนนสงู 5 ประการ



ประเด็นปญัหา
ทางจรยิธรรม

โอกาสเกดิ ผลกระทบ รวม

1 2 3 4 1 2 3 4

ประเด็นปญัหา A

….

….

1) ประเมนิสถานการณด์า้นจรยิธรรม วา่มอีะไรบา้ง

การจดัล าดบัความส าคญัของปญัหา

2) ตารางประเมนิจดัล าดบัความส าคญัของปญัหา



วิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้วยการน าเรื่องที่เป็นความเสี่ยงมาพิจารณาค่าน  าหนักตามตาราง

น้อย

มาก
โอ

กา
สเ

กิด
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รูปแบบของความเส่ียงที่มีโอกาสเกดิขึน้ในหน่วยงาน

• เรียงล าดบัรูปแบบของความเส่ียงที่น่าจะรีบแก้ไข ๕ ข้อ 
ลงใน Flipchart

1 ....................
2 ....................
3 ....................
4 ....................
5 ....................
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หลักการประเมิน ITA (ปี 2562)
กรอบการประเมินด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย  10 ตัวชี วัด

1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3.  การใช้อ านาจ
4.  การใช้ทรัพย์สินของพนักงานราชการ
5.  การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6.  คุณภาพการด าเนินงาน
7.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8.  การปรับปรุงระบบการท างาน
9.  การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)



ค่าคะแนน ITA ของ 10 จังหวัด เปรียบเทียบระหว่าง 2559- 2561

ยโสธร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ
อ าเนาจ             
เจริญ

อุบล              
ราชธานี

สุรินทร์
นครราช        

สีมา
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด

ค่า ITA 2559 86.12 71.15 84.67 83.78 77.80 82.04 86.10 76.84 81.05 81.96
ค่า ITA2560 82.35 80.45 82.88 83.17 83.16 83.19 82.55 81.64 82.21 83.89
ค่า ITA2561 89.46 87.99 86.48 85.97 85.96 84.98 84.28 89.06 86.94 83.12

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

ปี 2561
ขอนแก่น

ปี 2559

ปี 2560





วันนีไ้ด้เรียนรู้
อะไรบ้าง

มีอะไรที่จะต่อยอด เอาไปปรับใช้
คิดอะไรใหม่ๆได้อีก



 ยทุธศาสตรพ์ฒันา
จงัหวดัขอนแกน่

ยทุธศาสตร ์                
การสง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรมของจงัหวดั
ขอนแกน่
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โดย ผอ.กลุม่งานบรหิารทรัพยากร
บคุคล จังหวัดขอนแกน่

วนัศกุร ์ที ่24 พฤษภาคม 2562 (เชา้)



การปรบัตวัเขา้สูร่ะบบการท างานใหม่
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ระบบงานและวธิกีารท างานทีผู่ร้บับรกิารพอใจ และไวว้างใจ

แนวโนม้ความตอ้งการทีเ่ปลีย่นไปของผูร้บับรกิาร

แนวโนม้เทคโนโลยใีหมท่ีจ่ะน ามาใชง้าน

การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

ระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผล

หนว่ยงานจะตอ้งสรา้งผลงานทีโ่ดดเดน่สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเพือ่สรา้ง
ความเชือ่ม ัน่และศรทัธา
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การน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 8 ข ัน้ตอน

 John P. Kotter (1996)

1. การสรา้งส านกึถงึความเรง่ดว่นทีต่อ้งเปลีย่นแปลง

2. การรเิร ิม่ในการเปลีย่นแปลงรว่มกนั

3. การพฒันาวสิยัทศันแ์ละกลยทุธ์

4. การสือ่สารใหผู้อ้ ืน่ทราบ

5. การมอบอ านาจ การใหอ้ านาจอยา่งกวา้ง ๆ 

6. สรา้งความส าเร็จในระยะส ัน้ๆ กอ่นน าไปสู่

ชยัชนะทีต่อ้งการ

7.  สรา้งการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิอยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไป

8.  ใหค้วามส าคญักบัผลงาน และวฒันธรรม

การท างานแนวทางใหม่

สรา้งสภาพแวดลอ้ม/
บรรยากาศ

ใหท้ ัง้หนว่ยงาน/
องคก์ารมสีว่นรว่ม 
สรา้งความรว่มมอื             

รว่มใจ

สรา้งการ
เปลีย่นแปลง
และรกัษาให้

ย ัง่ยนื
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Millennium Development Goals 2015
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Sustainable Development Goals 2030
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depa Smart city | ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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ISO 37120 : 2017 Sustainable cities & communities Indicators
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ISO 37120 : 2017 Sustainable cities & communities Indicators
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 ขอให้กลุ่มเลือกโครงการที่อยู่ในแผนงบประมาณของจังหวัด
ในปีงบประมาณนีห้รือปีถัดไป ซึ่งกลุ่มเหน็ว่าเป็นนวัตกรรม 

(หรือคิดโครงการใหม่ที่จะท าได้จริง) เพื่อให้สมาชกิกลุ่ม
ร่วมกันเป็นเจ้าของ สามารถสร้างความส าเร็จให้จังหวัด

มีผลงานที่ได้รับการยอมรับเช่ือม่ัน และศรัทธาจากผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

 เขียนโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้

ท ากิจกรรมนี ้
นาที
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แผนเสริมสร้างเกียรตภิูมข้ิาราชการไทย 
: จังหวัดขอนแก่น



โครงการ .........................................................................................................
วัตถุประสงค์ .........................................................................................................................................
ผลผลิต/เป้าหมาย .................................................................................................................................
กลุ่มเป้าหมาย ........................................................................................................................................
ทรัพยากรที่ใช้ .......................................................................................................................................
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................................................

กิจกรรมในปีที่ ๑ ระยะเวลา หมายเหตุ

๑.

๒.

๓.

๔.
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การสรา้งเครอืขา่ย ระบบประชาสงัคม
และจติสาธารณะเพือ่เพิม่ความโปรง่ใส 

เชือ่ม ัน่และศรทัธา



“ เ ค รื อ ข่ า ย ” (Network) ห ม า ย ถึ ง             

การเชือ่มโยงของกลุม่ของคนหรอืกลุม่องคก์รที่

สมคัรใจ ทีจ่ะแลกเปลีย่นขา่วสารรว่มกนั หรอืท า

กจิกรรมรว่มกนั โดยมกีารจดัระเบยีบโครงสรา้ง

ของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอสิระ เท่า

เทยีมกนัภายใตพ้ืน้ฐานของความเคารพสทิธ ิ

เชือ่ถอื เอือ้อาทรซึง่กนัและกนั

เครอืขา่ย หมายถงึอะไร



สมาชกิทกุคนในเครอืขา่ยมสีว่นรว่ม (stakeholders participation)

มคีวามสนใจหรอืมผีลประโยชนร์ว่มกนั

(mutual interests/benefits)

มกีารเสรมิสรา้งซึง่กนัและกนั 
(complementary relationship)

มกีารรบัรูแ้ละมมุมองทีเ่หมอืนกนั

(common perception)

มวีสิยัทศันร์ว่มกนั (common vision)

มกีารเกือ้หนนุพึง่พากนั 
(interdependent)

มปีฏสิมัพนัธก์นัในเชงิแลกเปลีย่น 

(interaction)



ประเภทและรปูแบบของเครอืขา่ย

1. เครอืขา่ยเชงิพืน้ที ่(area)

2. เครอืขา่ยเชงิประเด็นกจิกรรม (issue)

3. เครอืขา่ยแบง่ตามโครงสรา้งหนา้ที่
(function)



ทฤษฎแีละแนวคดิการสรา้งเครอืขา่ยในการท างานเชงิพฒันา

1. ทฤษฎกีารแลกเปลีย่น (Exchange Theory)

อธบิายถงึการแลกเปลีย่นผลประโยชนร์ะหวา่งกนั ดงัน ัน้ เหตผุล
หลกัทีจ่ะท าใหเ้ครอืขา่ยเกดิขึน้ไดโ้ดยสมคัรใจ  ก็คอื แตล่ะฝ่าย
มองเห็นประโยชนท์ีต่นจะไดร้บัจากการเขา้รว่มเครอืขา่ย ซึง่จะ
น าไปสูค่วามเต็มใจทีจ่ะประสานกนัหรอืเขา้รว่มเป็นเครอืขา่ย

2. แนวคดิการรวมพลงั (Synergy)

เป็นการผนกึก าลงัในลกัษณะทีม่ากกวา่ 1+1 = 2 แตต่อ้งเป็น 
1+1>2 หมายความว่า การรวมพลงักนัท างานน าไปสู่ผลลพัธ์
ทีม่คีุณค่าหรอืเขม้แข็งมากกว่าการทีแ่ต่ละองคก์รจะท างาน   
โดยโดดเดีย่ว



ภาคประชาชน/ ชุมชน

ภาค NGO

ภาคสือ่มวลชน

ภาคเอกชน

ภาคราชการภาคนกัวชิาการ

กลุม่เป้าหมายทีค่วรเป็นเครอืขา่ย



ประชาสงัคม (Civil Society)

-สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชนฯ / เลม่ที ่๒๖ / เรือ่งที ่๓ ชุมชน / ประชาสงัคม

ประชาสงัคมในความหมายนี ้

หมายถงึ "สว่นรวมทีไ่มใ่ชร่ฐั“
-วกิพิเีดยี ระบวุา่คอื”พืน้ทีห่รอืสว่นของสงัคมทีม่ปีระชาชน
เป็นผูแ้สดงหลกั”

ประชาสงัคม มพีฒันาการในหลายรปูแบบ และมเีป้าหมาย
เพือ่ใหม้สีงัคมและชุมชนทีเ่ขม้แข็ง

ประชาสงัคม มพีฒันาการในหลายรปูแบบ และมี
เป้าหมายเพือ่ใหม้สีงัคมและชุมชนทีเ่ขม้แข็ง

http://saranukromthai.or.th/index.php
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=26&page=main
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=26&chap=3&page=chap3.htm


ตวัอยา่ง
GRAMEEN BANK /MUHAMMAD YUNUS

SOCIAL ENTERPRISE

ประชาสงัคมเพือ่สรา้งทนุทางสงัคมและเศรษฐกจิ



ความหมายและตวัอยา่งจติสาธารณะ

chw.ac.th.thaischool.in.th



1. การใชท้างเทา้สาธารณะเพือ่ประโยชนส์ว่นตวั โดยไมค่ านงึถงึ
สว่นรวมถอืเป็นการขาดจติส านกึสาธารณะหรอืไม ่อยา่งไร

2. การทิง้ขยะลงแมน่ า้ล าคลองเป็นการขาดจติส านกึสาธารณะหรอืไม ่
เพราะอะไร

3. การตดัตน้ไมใ้หญใ่นป่าเป็นการขาดจติส านกึสาธารณะหรอืไม ่เพราะ
อะไร

4. การจดุไฟเผาตน้ขา้วโพดทีเ่ก็บเกีย่วแลว้เป็นการขาดจติส านกึ
สาธารณะหรอืไม ่อยา่งไร

5. โรงงานปลอ่ยทิง้น า้เสยีโดยไมบ่ าบดัถอืเป็นการขาดจติส านกึ
สาธารณะหรอืไม ่อยา่งไร

6. คนเลีย้งหมฉูดียาเรง่สารเนือ้แดงเป็นการขาดจติส านกึสาธารณะ
อยา่งไร

7. พอ่คา้ยาเสพตดิขาดจติส านกึสาธารณะอยา่งไร

จติสาธารณะเป็นความรบัผดิชอบทีเ่กดิจากภายใน คอื ความรูส้กึ
นกึคดิ จติใตส้ านกึตลอดจนคณุธรรม จรยิธรรม  ซึง่อยูใ่นจติใจ 
และสง่ผลมาสูก่ารกระท าภายนอก ปญัหาตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ จะเห็น
วา่เกดิจากการขาดจติส านกึของคนสว่นรวมในสงัคม



จติสาธารณะ

• ความหมายของ จติ
สาธารณะน ัน้ ไดม้หีลาย
ทา่นใหค้วามหมายไว้
มากมาย สรปุใจความ
ส าคญัไดว้า่ 

จติสาธารณะ หมายถงึ 
จติส านกึทีด่ใีนการรูจ้กัหนา้ที ่
ความรบัผดิชอบ เสยีสละเพือ่
ประโยชนข์องสว่นรวม ยดึม ัน่
ท ัง้ในดา้นคณุธรรม จรยิธรรม
ตลอดจนรว่มมอืในการแกไ้ข
ปญัหาตา่งๆ โดยไมข่ดัตอ่
กฎหมาย

• ลกัษณะของผูท้ ีม่จีติ
สาธารณะ จะตอ้งเป็น ผูท้ ี่
ใหแ้ละคอยชว่ยเหลอื
ผูอ้ ืน่ทีเ่ดอืดรอ้นดว้ย
ความเต็มใจ ไมห่วงั
ผลตอบแทน ไมเ่ห็นแก่
ตวั เขา้ใจผูอ้ ืน่ ไมเ่ป็นคน
ใจแคบ และรบัฟงัความ
คดิเห็นของผูอ้ ืน่

http://www.rkmissiondel.org



จติสาธารณะ2 ระดบั 2 ระดบัตนเอง

• สรา้งวนิยัในตวัเอง ตอ้งรูจ้กัหนา้ที ่
ความรบัผดิชอบท ัง้ตอ่ตนเองและ
ผูอ้ ืน่ มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะมสีว่น
รว่มในสงัคมดว้ยความเต็มใจ          
มองผูอ้ ืน่ในแงด่ ี

• ใหค้วามส าคญักบัสิง่แวดลอ้ม       
ตอ้งคดิเสมอวา่ เราคอืสว่นหนึง่       
ของสงัคม ดงัน ัน้ตอ้งรูจ้กัรกัษา
สิง่แวดลอ้มของเราใหด้ที ีส่ดุเทา่         
ทีส่ามารถท าได้

• ค านงึถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบั
สงัคม ท ัง้ในดา้นทีด่แีละไมด่ ีให้
ความรว่มมอืในดา้นตา่งๆ ชว่ยแกไ้ข
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ดว้ยความเต็มใจ

• ด าเนนิชวีติอยา่งมคีณุธรรม อาจองิ
หลกัศาสนา มาตรฐานจรยิธรรม 
ธรรมาภบิาล คา่นยิม หรอืหลกัอืน่ใด
ทีส่อนใหเ้ราประพฤตดิี

1 ระดบัสมาชกิของสงัคม

ชว่ยกนัรกัษาประโยชนข์องสว่นรวม เพือ่
แกป้ญัหา สรา้งสรรคส์งัคม ซึง่ถอืวา่เป็น
ความรบัผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม

สมาชกิรูจ้กัเสยีสละ รว่มแรงรว่มใจ         
มคีวามรว่มมอืในการท าประโยชนเ์พือ่
สว่นรวม ชว่ยลดปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม 
ชว่ยกนัพฒันาคณุภาพชวีติ เพือ่เป็น
หลกัการในการด าเนนิชวีติ ชว่ยแกป้ญัหา
และสรา้งสรรคใ์หเ้กดิประโยชนแ์กส่งัคม
ในสว่นรวม



จติสาธารณะเป็นความรบัผดิชอบทีเ่กดิจากภายใน คอื ความรูส้กึนกึคดิ 
จติใตส้ านกึตลอดจนคณุธรรม จรยิธรรม ซึง่อยูใ่นจติใจ และสง่ผลมาสู่

การกระท าภายนอก ปญัหาตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ จะเห็นวา่เกดิจากการขาด
จติส านกึของคนสว่นรวมในสงัคม

 ปญัหายาเสพตดิ ซึง่เกดิจากความเห็นแกต่วัของผูข้าย 
ไมน่กึถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ตอ่ไปกบัสงัคม

 ปญัหามลพษิตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากความไมร่บัผดิชอบ ขาดจติส านกึ
เชน่

* การปลอ่ยน า้เสยีออกจากโรงงาน โดยไมผ่า่นการบ าบดั

*  การจอดรถยนตโ์ดยไมด่บัเครือ่งยนต ์ท าใหเ้กดิควนัพษิ
โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่

 ทรพัยากรป่าไมถ้กูท าลาย

 การใชท้างเทา้สาธารณะเพือ่ประโยชนส์ว่นตวั โดยไมค่ านงึถงึ   
สว่นรวม

 การทิง้ขยะลงแมน่ า้ล าคลอง

 การฉดีสารเรง่เนือ้แดงในสตัวเ์ลีย้ง โดยเฉพาะสกุร ซึง่มผีลตอ่
โรคภยัไขเ้จ็บในมนษุย ์เชน่โรคมะเร็งเป็นตน้ 



การจดัท าแผนงาน/โครงการ
(ชว่งที ่2) เพือ่ใหจ้งัหวดัมี
ภาพลกัษณใ์หมข่องการมผีลงาน
ทีโ่ดดเดน่ สอดแทรกความโปรง่ใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได ้สามารถ
สรา้งความเชือ่ม ัน่ และศรทัธาจาก
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

84

ชว่งบา่ย 24 พ.ค. 62



ความ
เชือ่ม ัน่ 

และศรทัธา

ผลงาน
บนฐาน
คณุธรรม
จรยิธรรม

การแสดงออก/
พฤตกิรรม

ทีช่ ีบ้ง่ถงึความ           
มคีณุธรรม/
จรยิธรรม

นโยบาย/ทศิทาง/
มาตรการของ
ภาครฐั 
มมุมอง /                  
การเรยีกรอ้ง
/ความตอ้งการ
ของภาคสว่นตา่งๆ 
ในระดบัภมูภิาค

คดิตอ่ยอดจากกจิกรรมกลุม่คร ัง้ที่ 1  เนน้

เพิม่คณุคา่ใหผ้ลการปฏบิตังิานทีไ่ดว้างแผนไวแ้ลว้ดว้ยการสรา้ง
ความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่ และศรทัธาดว้ยพฤตกิรรมเชงิคณุธรรม/
จรยิธรรมทีเ่ห็นชดัเจน

กจิกรรมกลุม่ชว่งที่ 2



ข้อเสนอแผนงาน /โครงการที่โดดเด่น

ขอ้เสนอแผนงาน /โครงการทีโ่ดดเดน่ :กจิกรรมกลุม่คร ัง้ที ่2

จากขอ้เสนอแผนงาน /โครงการทีโ่ดดเดน่ทีก่ลุม่ชว่ยกนัคดิไว้

1 ใหก้ลุม่ชว่ยกนัพจิารณาตอ่ถงึการน าหลกัธรรมาภบิาล คณุธรรม จรยิธรรมมา

ประยกุตใ์นการท างาน เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่ และศรทัธา รวมท ัง้    

น าขอ้มลูการวเิคราะหค์วามเสีย่งทีไ่ดท้ าไว ้แลว้ระบวุา่มกีจิกรรมใด ข ัน้ตอน

ไหนในโครงการทีม่คีวามเสีย่งของการปฏบิตังิานซึง่อาจถกูกลา่วหาวา่ขาด

ความโปรง่ใส ไมเ่ป็นธรรมสง่ผลตอ่ความเชือ่ม ัน่และศรทัธา อยา่งไร

2 จะป้องกนัความเสีย่งตา่งๆในข ัน้ตอนไหน อยา่งไร

3 กลุม่รว่มกนัระบพุฤตกิรรมหรอืการแสดงออกของเจา้หนา้ทีใ่นแตล่ะข ัน้ตอนที่

จะท าใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งเกดิความเชือ่ม ัน่และศรทัธา



โครงการ

กจิกรรม 

ข ัน้ตอน

ข ัน้ตอนทีเ่สีย่ง/อาจถกู

กลา่วหาวา่ขาด                     
ธรรมาภบิาล คณุธรรม 

จรยิธรรม (ข ัน้ตอน
ไหน/อยา่งไร)

แนวทางป้องกนั พฤตกิรรมที ่
จนท. พงึปฏบิตั/ิและ

ไมพ่งึปฏบิตั ิ

โครงการทีไ่ดค้ดิไวแ้ลว้
ในกจิกรรมกลม่ที ่
1......................

1.

กจิกรรม 1 2.

กจิกรรม 2 3

กจิกรรม 3 4.

กจิกรรม 4 5.

กจิกรรม 5 6.

แบบฟอรม์  2



ภาพรวมการรายงาน
ผูแ้ทนกลุม่รายงานผลงานท ัง้กจิกรรมคร ัง้ที ่1 และ 2

 ใชเ้วลารายงานกลุม่ละไมเ่กนิ 5 นาที

 จดุเนน้ของการรายงานคอืตอบค าถาม/โนม้นา้ว
ใหผู้ฟ้งัเห็นวา่

 โครงการและกจิกรรมทีเ่ราเสนอ

1 จะเป็นนวตักรรมทีเ่กดิประโยชนต์อ่ใครอยา่งไร

2 ท าไดจ้รงิและจะเห็นผลส าเร็จอยา่งไร

3 เราไดส้อดแทรกพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม และชีบ้ง่

ถงึความโปรง่ใสเป็นธรรม ตรงกจิกรรมไหนหรอื

สว่นไหนของโครงการ

 สง่เอกสารเพือ่รวบรวมผลงานเป็น
1 แผนงาน/โครงการทีค่ดิ (แบบฟอรม์ 1)
2 แบบฟอรม์ 2 ทีร่ะบถุงึการด าเนนิการกบัความเสีย่ง
3 แบบฟอรม์ 3 จดุเนน้โครงการทีร่ายงาน



จดุเนน้การรายงาน

1  จะเป็นนวตักรรมทีเ่กดิประโยชนต์อ่ใครอยา่งไร
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

2   ท าไดจ้รงิและจะเห็นผลส าเร็จอยา่งไร
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

3 เราไดส้อดแทรกพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม และชีบ้ง่ถงึความโปรง่ใสเป็นธรรม
ตรงกจิกรรมไหนหรอืสว่นไหนของโครงการ
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

แบบฟอรม์  3



ค าถามสง่ทา้ย

1. วนันีท้า่นไดแ้งค่ดิอะไรจากเราบา้ง

2. เมือ่กลบัไปท างานทา่นจะปรบัเปลีย่นวธิกีาร

ท างานในเรือ่งอะไร และอยา่งไร เพือ่ใหผู้ม้สีว่น

เกีย่วขอ้งเห็นวา่ทา่นไดส้รา้งผลงานทีร่บัผดิชอบ

ดว้ยความทนัโลก ทนัสมยัและมคีณุธรรม 

จรยิธรรม มจีติสาธารณะมคีวามโปรง่ใส                      

และยดึหลกัธรรมาภบิาล




