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หลักสูตร การเป�นข�าราชการท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศูนย�ส�งเสรมิจริยธรรม 
สํานักงาน ก.พ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

. 



 
 

วัตถุประสงค! เพื่อให!ผู!เข!ารับการฝ&กอบรม 
๑. มีความรู! ความเข!าใจในกฎหมาย บทบาทหน!าที่ และแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมข!าราชการ  
๒. สามารถอธิบายคุณลักษณะที่ดีของข!าราชการยุคใหม� และน!อมนําพระบรมราโชวาทเนื่องใน 

วันข!าราชการพลเรือนมาใช!ในการปฏิบัติงาน 
๓. มีความเข!าใจเก่ียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน�ส�วนตนกับผลประโยชน�ส�วนรวม และนํามา

ใช!ได!อย�างถูกต!อง  

รายละเอียดเน้ือหา 

๑. ความหมายและหน!าท่ีของข!าราชการ 
๒. กรอบกฎหมาย/แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมข!าราชการ 
๓. คุณลักษณะที่ดีของข!าราชการยุคใหม� 
๔. แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การคิดแยกแยะระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนกับผลประโยชน�ส�วนรวม  
    (Conflict of Interest : COI) 

ระยะเวลา  ๓ - ๖ ชั่วโมง 

กลุ%มเป&าหมาย ข!าราชการและเจ!าหน!าท่ีของรัฐ ระดับชาํนาญการ ปฏิบัติการ ชาํนาญงาน ปฏิบัติงาน  

วิธีการฝ�กอบรม การอภิปราย การบรรยาย กิจกรรมกลุ�มย�อย การวิเคราะห�ปQญหา วีดิทัศน� กรณีศึกษา 
การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระบวนการกลุ�ม 

 

หัวข�อวิชา : การเป�นข�าราชการที่ดี 
ประเด็นหลัก 

๑. ความหมายและหน�าที่ของข�าราชการ 
๑.๑ พระราชบญัญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 - มาตรา ๔ 
๑.๒ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน 

วันข!าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๒๔ ๒๕๒๙ ๒๕๓๐ ๒๕๓๖ ๒๕๓๗ ๒๕๔๓ 
๒๕๔๖ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๗ 

 ๑.๓ รัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 - หมวด ๖ แนวนโยบายแห�งรัฐ มาตรา ๗๖  
 - หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข. ด!านการบริหารราชการแผ�นดิน (๔)   

หลักสูตร : การเป�นข�าราชการที่ด ี



๒. กรอบกฎหมาย/แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมข�าราชการ 
 ๒.๑ พระราชบญัญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 - หมวด ๕ การรักษาจรรยาข!าราชการ มาตรา ๗๘ 
 - หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย มาตรา ๘๒ ๘๓ 

๒.๒ ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน หมวด ๒ จริยธรรมข!าราชการพลเรือน ข!อ ๓ ถึง ๑๒ 
๒.๓ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ�านเมืองทีด่ ี

 ๒.๔ ค%านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๒.๕ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน 

วันข!าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
๒.๖ พระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

๓. คุณลักษณะที่ดีของข�าราชการยุคใหม% 
๓.๑ คุณลักษณะพื้นฐานของข�าราชการไทยในทศวรรษหน�า 

- ข!าราชการมืออาชีพ (Professionalism) 
- ข!าราชการที่มีจิตสาธารณะ (Ethical Ethos) 
- ข!าราชการที่มีจริยธรรม (Ethical Value) 

๓.๒ ค%านิยมสร�างสรรค! ๕ ประการ ท่ีเจ!าหน!าท่ีของรัฐถือปฏิบัติ 
๓.๓ ข�าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู%ประเทศไทย ๔.๐ 
๓.๔ แนวทางการพัฒนาทักษะด�านดิจิทัลของข�าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัล 

๔. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความหมาย  
- คุณสมบัติ (พอประมาณ มีภูมิคุ!มกันในตัวท่ีดี มีเหตุผล) 
- เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง (ความรู! คุณธรรม) 

๕. การคิดแยกแยะระหว%างผลประโยชน!ส%วนตนกับผลประโยชน!ส%วนรวม (Conflict of 
Interest : COI) 

 ๕.๑ สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป&องกันการทุจริตในประเทศไทย 
๕.๒ ความหมาย รูปแบบการขัดกันระหว%างผลประโยชน!ส%วนตนกับผลประโยชน!ส%วนรวม  
๕.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด!วยการป_องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแก!ไขเพิ่มเติม 



- ประกาศคณะกรรมการป_องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�การ
รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ!าหน!าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

- ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยการให!หรือรับของขวัญของเจ!าหน!าท่ีของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๔  

- ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยการเร่ียไรของหน�วยงานของรัฐ 
๕.๔ กรณีการขัดกันระหว%างผลประโยชน!ส%วนตนกับผลประโยชน!ส%วนรวม 
๕.๕ วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน!ส%วนตนกับผลประโยชน!ส%วนรวม 

  
 

----------------------------------------------- 
 

  



(กรอบเนื้อหา) 
แผนการสอนวิชา “การเป�นข�าราชการที่ดี” 

 
เวลาเร่ิม เน้ือหา วิธีการ/อุปกรณ! 
๐๐.๐๐ 
(๕ นาที) 

เกร่ินนํา 

• เชื่อมโยง /จูงใจ /วัตถุประสงค� 
เพลง “จําขึ้นใจ” 
 

๐๐.๐๕ 
 

(๒๐ นาที) 

เนื้อหา 

๑. ความหมายและหน!าท่ีของข!าราชการ 
    ๑.๑ พระราชบัญญติัระเบียบข!าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มาตรา ๔ 
    ๑.๒ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เน่ืองในวันข!าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๒๔ 
๒๕๒๙ ๒๕๓๐ ๒๕๓๖ ๒๕๓๗ ๒๕๔๓ ๒๕๔๖ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๗  

    ๑.๓ รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
          - หมวด ๖ แนวนโยบายแห�งรัฐ มาตรา ๗๖  

- หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข.  
ด!านการบริหารราชการแผ�นดิน (๔) 

บรรยาย 
กิจกรรมกลุ�ม 
PPT.แผ�นท่ี ๑ - ๑๒ 

  ตรวจสอบความเข!าใจ 
๐๐.๒๕ 

 
(๒๕ นาที) 

๒. กรอบกฎหมาย/แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมข!าราชการ 
๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข!าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 - หมวด ๕ การรักษาจรรยาข!าราชการ มาตรา ๗๘ 
 - หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย มาตรา ๘๒ ๘๓ 
๒.๒ ประมวลจริยธรรมข!าราชการพลเรือน หมวด ๒ จริยธรรม

ข!าราชการพลเรือน ข!อ ๓ ถึง ๑๒ 
๒.๓ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี 
๒.๔ ค�านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๒.๕ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เน่ืองในวันข!าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
๒.๖ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

บรรยาย 
ระดมสมอง 
กิจกรรมกลุ�ม 
กรณีศึกษา 
วิดิทัศน� 
PPT.แผ�นท่ี ๑๓ – ๒๐ 

  ตรวจสอบความเข!าใจ 

๐๐.๕๐ 
 

(๔๐ นาที) 

๓. คุณลักษณะท่ีดขีองข!าราชการยุคใหม� 
๓.๑ คุณลักษณะพ้ืนฐานของข!าราชการไทยในทศวรรษหน!า 

 - ข!าราชการมืออาชีพ (Professionalism) 
 - ข!าราชการท่ีมีจิตสาธารณะ (Ethical Ethos) 

บรรยาย 
ระดมสมอง 
กิจกรรมกลุ�ม 
PPT.แผ�นท่ี ๒๑ – ๒๘ 



เวลาเร่ิม เน้ือหา วิธีการ/อุปกรณ! 
 - ข!าราชการท่ีมีจริยธรรม (Ethical Value) 

๓.๒ ค�านิยมสร!างสรรค� ๕ ประการ ท่ีเจ!าหน!าท่ีของรัฐถือปฏิบัต ิ
๓.๓ ข!าราชการไทยกับการขับเคลือ่นสู�ประเทศไทย ๔.๐ 
๓.๔ แนวทางการพัฒนาทักษะด!านดิจิทัลของข!าราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป̂นรัฐบาลดิจิทัล 
  ตรวจสอบความเข!าใจ 

๐๑.๓๐ 
 

(๒๐ นาที) 

๔. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๑ ความหมาย  
๔.๒ คุณสมบัต ิ(พอประมาณ มีภมิูคุ!มกันในตัวท่ีด ีมีเหตผุล) 
๔.๓ เง่ือนไขของเศรษฐกิจพอเพียง (ความรู! คุณธรรม) 

บรรยาย 
ระดมสมอง 

PPT.แผ�นท่ี ๒๙ – ๓๑ 

  ตรวจสอบความเข!าใจ 
๐๑.๕๐ 

 
(๔๐ นาที) 

๕. การคิดแยกแยะระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนกับผลประโยชน�ส�วนรวม 
(Conflict of Interest) 

      ๕.๑ สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป_องกันการทุจริต 
๕.๒  ความหมาย รูปแบบการขดักันระหว�างประโยชน�ส�วนตนกับ

ประโยชน�ส�วนรวม  
๕.๓  กฎหมายท่ีเก่ียวข!อง 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด!วยการป_องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติม 

- ประกาศคณะกรรมการป_องกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน� 
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ!าหน!าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยการให!หรือรับของขวัญ
ของเจ!าหน!าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยการเร่ียไรของหน�วยงานของรัฐ 
๕.๔  กรณีตัวอย�างการขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนกับ

ผลประโยชน�ส�วนรวม 
๕.๕  วิธีคิดแยกแยะประโยชน�ส�วนตนกับประโยชน�ส�วนรวม 

บรรยาย 
ระดมสมอง 
กรณีศึกษา 
วิดิทัศน� 
กิจกรรมกลุ�ม 

PPT.แผ�นท่ี ๓๒ – ๓๗ 

  ตรวจสอบความเข!าใจ 
๐๒.๓๐ - 
๐๒.๔๐ 

(๑๐ นาที) 

สรุป 

• ประเด็นหลัก 

• ประโยชน� / การนําไปปรับใช! 

กล�าวสรุป 

เพลง “จําขึ้นใจ” PPT ๓๘ 

หมายเหตุ   ๑) เวลาท่ีใช! ๓ ชั่วโมง (รวมเวลาพัก ๒๐ นาที) 
         ๒) เวลาท่ีใช!ในแต�ละประเด็น วิทยากรสามารถปรับเวลาตามจุดเน!นของกลุ�มเป_าหมาย     


