
โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม  

ส านักงาน ก.พ. 

  ๑ มีนาคม๒๕๕๙ 





       การท าความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและ
ความตอ้งการของมนุษย ์จึงท าไดย้ากและเห็นผลชา้ แต่ก็จ าเป็นตอ้งท า 

เพราะหาไม่ ความชัว่ซ่ึงท าไดง้่ายจะเขา้มาแทนที่ แลว้จะพอกพูนข้ึนอย่าง

รวดเรว็โดยไม่ทนัรูส้กึตวั

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยต ารวจตรีฯ

 รร.นายร้อยต ารวจฯ วันจันทร์ 10 มี.ค.2529)



ความมุ่งหวงั ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนดีมีคุณธรรม 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักคุณธรรมและธรรมาภบิาล

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมข้าราชการให้ มีคุณภาพคุณธรรม
2. ส่งเสริมข้าราชการให้มีสมรรถนะในการพัฒนา
3. ยกย่องเชิดชูแบบอย่างที่ดี
4. สร้างสรรค์สังคมราชการให้ตระหนักในคุณธรรม    

รัฐธรรมนูญ 
2550

พ.ร.บ.ระเบียบ   
ข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการ

แผ่นดิน 

พรฎ.บริหาร
กิจการ

บ้านเมืองที่ดี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที ่11

ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตฯ

นโยบาย
รัฐบาล
ปัจจุบัน

กล้า
Courage

เกียรติ ศักดิศ์รี

หลักการเก่ง
Skill Set

ดี
Mind Set



การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ลดความสูญเสีย ขจัดรูรั่วไหล ป้องกนัการทุจริต ประพฤติและด าเนินการที่มิชอบ
เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มคา่ โปร่งใส ตอบสนอง สุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม

คุณธรรม 
(Virtue)

จริยธรรม 
(Ethics)

ธรรมาภบิาล

(Good 
Governance)

ตนเอง

กลไกควบคมุ

โครงสร้าง

ระบบ 

กระบวนการ

ทัศ
นค

ติ
 พ
ฤติ

กร
รม

การด
 าเนินงาน



ภาพลกัษณค์อรร์ปัชันโลกประจ าปี 2558 (CPI)

จาก องคก์รเพือ่ความโปร่งใสนานาชาต ิ27 มกราคม 2559 กรงุเบอรล์นิ : 

ไทยมีคะแนนล าดบัท่ี 76 



อันดับใน
อาเซียน

อันดับโลก ปี 
2558

ประเทศ คะแนน
ปี 2558

คะแนน 
ปี 2557

1 8 สิงคโปร์ 85 84

2 54 มาเลเซีย 50 52

3 76 ไทย 38 38

4 88 อินโดนีเซีย 36 34

5 95 ฟิลิปปินส์ 35 38

6 112 เวียดนาม 31 31

7 139 ลาว 26 25

8 147 พม่า 22 21

9 150 กัมพูชา 21 21

ที่มา: เรียบเรียงข้อมูลโดยมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย 
ซึ่งในปีนี้ไม่มีข้อมูลของประเทศบรูไน จาก http://www.transparency.org/

ดัชนีชี้ วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี พ.ศ. 2558 ของประเทศในภูมภิาคอาเซียน



o สถานการณ์ภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ป ี2538 - 2558

     โดยองค์กรความโปร่งใส (Transparency International Organization) 

Year CPI 
(Score)

Rank Countries

2538 2.79 34 41

2539 3.33 37 54

2540 3.06 39 52

2541 3.00 61 85

2542 3.20 68 98

2543 3.20 60 90

2544 3.20 61 91

2545 3.20 64 102

2546 3.30 70 133

2547 3.60 64 146

2548 3.80 59 159

Year CPI 
(Score)

Rank Countries

2549 3.60 63 163

2550 3.30 84 179

2551 3.50 80 180

2552 3.40 84 180

2553 3.50 78 178

2554 3.40 80 183

2555 37 88 176

2556 35 102 177

2557 38 85 175

2558 38 76 168

ที่มา: เรียบเรียงข้อมูลโดยมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย 
แหล่งข้อมูล http://www.transparency.org



รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช 2550 

     มาตรา 279 มาตรฐานทางจรยิธรรมของผ ูด้ ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง ขา้ราชการ หรือเจา้หนา้ท่ีของรฐั แต่ละประเภท  

ใหเ้ป็นไปตาม ประมวลจรยิธรรม ท่ีก าหนดข้ึน

 โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การ

บงัคบัใชเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอน

การลงโทษตามความรา้ยแรงแห่งการกระท า

การฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบติัตามมาตรฐานทางจรยิธรรม ใหถื้อว่า

เป็นการกระท าผิดทางวินยั 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน



เจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

• เป็นค่านิยมหรือคุณธรรมหลักท่ียึดถือเป็นเครื่องก าหนดพฤติกรรมการท างาน
ของข้าราชการ

• เป็นพันธะสัญญาและมาตรฐานพฤติกรรมที่ข้าราชการจะต้องปฏิบัติ

• เป็นเครื่องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้มีกรอบการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

• เป็นวัฒนธรรมการท างานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าใจตรงกัน

• ให้การเรียนรู้แก่บุคคลในสังคมให้อยู่ร่วมกันภายใต้ข้อก าหนดของสังคมตาม
ความคาดหวังของประชาสังคม

• เตรียมข้อก าหนดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมที่สร้างความเชื่อถือศรัทธา
ให้กับประชาชน และเตรียมข้อก าหนด บทลงโทษเพื่อจัดการกับพฤติกรรมที่
ท าลายความสัมพันธ์อันดีและความเชื่อถือศรัทธาของสังคม



ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

   หมวด 1 บททัว่ไป

- เวลาบงัคบัใช้ (90 วนั)
- นิยามศพัท์

ค าปรารภ

- วตัถปุระสงค์
- ค่านิยมหลกั 9 ประการ

ของสนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

หมวด 2

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- ขยายค่านิยมหลกัเพ่ือให้ขรก.
ยึดเป็นแนวทางประพฤติปฏิบติั
- ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดวินัย

        บทเฉพาะกาล

- แต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมฯ 
และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ภายใน 90 วนั นับแต่วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้
- เม่ือครบ 1 ปี ก.พ.ต้องประเมิน
การปฏิบติั ทบทวน ปรบัปรงุ หรือ               
แก้ไข หรือรบัฟังความคิดเหน็
      ภายใน 180 วนั

หมวด 3 
กลไกและระบบการบงัคบัใช้

                   

             

• การตีความ
• การด าเนินการกรณี
การฝ่าฝืนจริยธรรม

ก.พ. ส่วนราชการ

ควบคมุก ากบั
ให้มีการปฏิบติั
ตามอย่างทัว่ถึง
และจริงจงั

แต่งตัง้คณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า
ส่วนราชการ

กลุ่มงาน   
คุ้มครอง
จริยธรรม

ส่วนท่ี 1   
องคก์รคุ้มครองจริยธรรม

ส่วนท่ี 2   
ระบบการบงัคบัใช้



การประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

1 ยึดม่ันและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง

2 มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ

3 แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่

4 - ไม่แสวงหาประโยชน์จากหน้าที่ 
- ไม่กระท าการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนตนและส่วนรวม

5 ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

6 ให้บริการที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติและเป็น
กลางทางการเมือง

7 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

8 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

9 ยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย

10 เป็นแบบอย่างที่ดีรักษาชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ของราชการ



 อ านาจหน้าท่ี

 อ านาจหน้าท่ีของ
กลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรม

ผูบ้ริหารต้นขึน้ไป
เป็นหวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองฯ

• เผยแพร่ ปลกูฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการ

• สืบสวนข้อเทจ็จริงการฝ่าฝืนจริยธรรม

• ช่วยเหลือ ดแูล ข้าราชการท่ีปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมอย่าง

ตรงไปตรงมา

• เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรม

•   สบืสวนขอ้เทจ็จรงิการฝ่าฝืนจรยิธรรม



1.ท าความเข้าใจสาระของประมวลฯ

2.เรียนรู้เนือ้หาเรือ่งหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน และปฏบิตัติามอยา่งเชื่อมัน่

3.ทบทวนความรู ้ความเข้าใจในสาระของประมวลฯ บทที ่2 อยา่งสม่ าเสมอ

4.ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบับคุคลอืน่โดยยดึมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ขา้ราชการพลเรอืน

5.เมือ่มขีอ้สงสยัหรือขอ้ซักถามให้ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชา /กลุม่คุม้ครองฯ /
คณะกรรมการจรยิธรรมฯ

6.เมื่อพบเห็นการฝา่ฝนืหรือไม่ปฏบิตัติามประมวลฯ ให้แจง้ผูบ้งัคบับญัชา /
กลุ่มงานคุม้ครองฯ /คณะกรรมการจรยิธรรมฯ ทราบ

7.ใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงตา่งๆ 

หน้
าที่
ขอ
งข้
าร
าช
กา
ร



•  ส ารวจสถานภาพจริยธรรมข้าราชการ  ปี 2558

• ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ปี 2557



• ส่วนที่ 1 ผลการประเมินสถานภาพทางจรยิธรรมขา้ราชการ

– ส ารวจขา้ราชการพลเรือนท่ีปฏิบตังิานในกรมและจงัหวดั          

จ  านวน 137 กรม 76 จงัหวดั 

– จ  านวน 2,890 ตวัอยา่ง เลือกกลุ่มตวัอยา่งกระจายตามประเภท และ

ระดบัต  าแหน่ง

การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม



ผลการประเมินสถานภาพทางจริยธรรมขา้ราชการ

0

50
24.46

46.72

5.36 1.56

     

ผูต้อบแบบประเมินแยกตามประเภท
สุม่จากจ  านวนขา้ราชการ

พลเรือน 366,955 คน 

และพรก. 132,028 คน              

(ขอ้มูลก าลงัคนภาครฐั          

ปี 2556 ส านักงาน ก.พ.)



การรบัรูข้องขา้ราชการเก่ียวกบัมาตรฐานทางจริยธรรม
• ไม่ทราบ 11.94%

• ทราบ 88.06%

     

16.82
15.73

12.63

7.4
7.01

1.48
1.07
0.29

0.64

รอ้ยละของช่องทางในการรบัรู ้

          

           
          

      

           

     
          

3 อนัดบัแรกท่ี ขรก.ใหค้วามส าคญั

ตอ่การปฏิบตัหินา้ที่

อนัดบั 1. ขา้ราชการตอ้งมีจติส านึกที่ดี มีความรบัผิดชอบ และเสียสละ

อนัดบั 2. ขา้ราชการตอ้งปฏิบตัหินา้ที่ดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

อนัดบั 3. ขา้ราชการตอ้งใชด้ลุพินิจและตดัสินใจในการปฏิบตัหินา้ที่ดว้ยความรู ้ความสามารถ  

ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบตัิ



ค่าเฉล่ียความพึงพอใจตอ่การปฏิบตัตินของขา้ราชการ
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3.37

                      
                     

                    

ค่าเฉล่ียภาพรวม 3.78

ระดบัมาก



 ควรส่งเสริมความรู ้ความเขา้ใจ และปลกูจติส านึก              19.87%1

ควรสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ในการอบรมสมัมนา       13.25% 2

ประชาสมัพนัธใ์หข้รก.และผูบ้ริหารตระหนักถึงจริยธรรม      11.36%33

ผูบ้ริหารตอ้งเป็นตน้แบบที่ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา                    9.15% 44

เชิดชูเกียรติ สรา้งขวญัก าลงัใจแก่ขรก.ท่ีประพฤตดิี                5.84% 5

ขอ้เสนอแนะเพื่อการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม

•ลงโทษอย่างจริงจงั                                                    5.52%

•จดักิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างหน่วยงานอ่ืน          4.57%

•ใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้ริการเป็นผูป้ระเมินจริยธรรมขรก.         4.57%

•แกไ้ขปัญหาระบบอุปถมัภ ์                                           2.21%

•ก าหนดใหมี้มาตรฐานการคดัเลือกบุคคลตามความสามารถ 2.21%

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 



การประเมินและตดิตามผลการปฏิบตัติามมาตรฐานทางจริยธรรม

• ส่วนที่ 2 ผลการส ารวจทศันคตขิองประชาชน

– จ  านวน 2,779 ตวัอยา่ง 

– แบ่งเป็น 5 พ้ืนท่ี   กรุงเทพและปริมณฑล /ภาคกลาง / ภาคเหนือ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ / ภาคใต้



ผลการส ารวจทศันคติของประชาชน

สว่นใหญเ่ป็น

พนกังานเอกชน 

รองลงมาเป็น ธุรกิจ

สว่นตวัและรบัจา้ง

การศึกษาสว่นใหญ ่              

ป.ตรี รองลงมา 

ระดบัมธัยมศึกษา



การรบัรูข้องประชาชนท่ีมีตอ่ประมวลจริยธรรม
•ไม่รู ้    58.40%

• รู ้       41.60%

3 อนัดบัแรกที่ประชาชนรู ้

เก่ียวกบัประมวลจริยธรรม

อนัดบั 1. ขา้ราชการตอ้งมีจติส  านึกที่ดี มีความรบัผิดชอบ เสียสละ

อนัดบั 2. ขา้ราชการตอ้งปฏิบตัหินา้ที่ดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

อนัดบั 3. ขา้ราชการตอ้งยดึมัน่และปฏิบตัติามประมวลจริยธรรม



1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว 
กระตือรือร้น

2. บริการด้วยความยุติธรรม 
โปร่งใส

3. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ 
ปชช.อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ทางบวก

พฤติกรรมที่ประชาชนพบดว้ยตนเองและเคยได้ยินมาตรงกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่

1. แสวงหาผลประโยชน์             
รับสินบน เงินใต้โต๊ะ

2. อ านวยความสะดวกเป็น
พิเศษแก่บุคคลที่รู้จัก

3. ท างานล่าช้า ไม่กระตือรือร้น

ทางลบ



ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนตอ่ขา้ราชการพลเรือน

• ที่ว่าการอ าเภอ           62.96 %

• โรงพยาบาล           53.49 %

• ส านักงานประกนัสงัคม   75.85 %

• ส านักงานขนส่ง             59.45 %

• ส านักงานที่ดิน              47.30 %

ประชาชน 

พึงพอใจ
หน่วยงานราชการ

ค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.37

ระดบัปานกลาง



                  
0 5 7.026

การปฏิบตังิานของขา้ราชการในการพฒันาบริการ/ประเทศ &ช่วยเหลือประชาชนเฉลี่ย 7.02 คะแนน

ผลงานที่ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 5 อันดับแรก
ด้านการรักษาพยาบาล
นโยบายสวัสดิการสังคม
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน
ด้านการบริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

108 9



ประชาชน 21.99% เห็นเป็นเรื่องปกติ

ประชาชน 75.75% เห็นเป็นเรื่องน่ารงัเกียจ ไม่สมควรกระท า



เม่ือพบเห็นขา้ราชการ

ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตประชาชนจะท าอยา่งไร

0
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10

15

20

25

30

35 31.26

15.63

12.25 11.18
8.97

5.15 4.82 4.64 4.43

0.56 0.64 0.47

มีการแจง้หน่วยงาน

ราชการเพียง 30.16 %

75.75% เหน็เปน็เรื่อง
น่ารังเกียจ 

แต่มีเพียง 30.16% 
ที่มีการด าเนินการแจ้ง

หน่วยงานราชการ



ปัจจยัทัว่ไปที่มีผลตอ่ความพึงพอใจของประชาชน

เพศ/อาย/ุ

อาชีพ

การศึกษา/

รายได้

ไม่ส่งผลตอ่ระดบัความพึงพอใจตอ่พฤติกรรม

ขา้ราชการ

ส่งผลตอ่ระดบัความพึงพอใจตอ่พฤติกรรมขา้ราชการ

ในทางตรงกนัขา้ม

การศึกษา/รายได ้สูง ความพึงพอใจนอ้ย

ความ

คาดหวงัสูง



 ด าเนินการคดีและลงโทษอยา่งเครง่ครดั                           19.08%1

ควรใชพ้ฤตกิรรมทางจริยธรรมในบรรจุ/แตง่ตั้ง/โยกยา้ย     16.81% 2

ส่งเสริมใหป้ฏิบตัติามระเบียบวินยัอยา่งเคร่งครดั                14.66%33

ส่งเสริมใหป้ระชาชนตรวจสอบและแจง้การกระท าผิด          14.31% 44

ปลกูฝังค่านิยมการเป็นขา้ราชการท่ีดี                                13.14% 5

แนวทางการสง่เสริมจริยธรรมที่ประชาชนเห็นว่าน่าจะไดผ้ลดี

•ลงโทษอยา่งจริงจงั                                21.76%

•ตอบสนองขอ้รอ้งเรียนและแจง้ผลใหท้ราบ 18.19%

•เผยแพร่ประมวลใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง         17.57%

•เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม    16.61%

•ปรบัปรุงพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสม             14.51%

ประเด็น

ท่ีควรปรบัปรุง



ความคาดหวงั

ภายนอก

ภายใน

ได้รับบริการ
 รวดเร็ว 
 เป็นธรรม 
 โปร่งใส 
 ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ตอบสนองและ

แก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง

 สุภาพ 
 เต็มใจ

หน่วยงาน

กคจ.

ผู้บริหาร

 ช่วยให้ จนท.มีจิตส านึกด้านจริยธรรม 
 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความรู้ สามารถเป็นที่ปรึกษา

ด้านจริยธรรมได้  
 ได้รับความรู้และกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 
 เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม

 ส่งเสริมจริยธรรมอย่างเป็นรปูธรรม 
  ไม่มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อน
 ไม่มีปัญหาด้านจริยธรรม : ยุติธรรม เท่าเทียม 

ลดปัญหาระบบอุปถัมภ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

 มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา
 ส่งเสริมจริยธรรมเป็นรปูธรรม



จะท า....
ต่อไป

..อะไร

..อย่างไร

..ท่ีไหน

..กับใคร

..เม่ือไร

... กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม เจ้าหน้าทีจ่รยิธรรม 

    ธรรมาภิบาล  ข้าราชการ .....





ขอขอบคุณขอขอบคณุ

ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลไดท้ี่  02-5470000 ตอ่ ศูนยส์่งเสริมจริยธรรม 

www.ocsc.go.th > คณุธรรม จริยธรรม

Facebook : ศูนยส์ง่เสริมจริยธรรม

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

