
 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 
 
 

๑.  การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 

ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาประมวลจริยธรรม  

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงด้านจริยธรรมของแต่ละส่วนราชการ/ จังหวัด  

ขั้นตอนที่ ๓ สํารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่างๆ  ภายในส่วนราชการ
เก่ียวกับระดับของจริยธรรมที่พึงประสงค์  

ขั้นตอนที่ ๔ กําหนดประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงเพ่ือประกอบการขับเคลื่อนประมวลฯ  

ขั้นตอนที่ ๕ จัดลําดับความสําคัญของประเด็นในแต่ละข้อ  

ขั้นตอนที่ ๖ กําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators) และเป้าหมายในเชิงรูปธรรม  

ขั้นตอนที่ ๗ กําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ (Action Plan) ภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือรองรับ
ตัวช้ีวัดเชิงรูปธรรมแต่ละประเด็น  

ขั้นตอนที่ ๘ ติดตามและประเมินผล 

 

๒. บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรม/หัวหน้าส่วนราชการในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม:  

โดยมีประเด็นย่อยรวมถึง  

• จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน หรือทุก ๒ เดือน  

• กําหนดเป้าหมายการทํางานของคณะกรรมการจริยธรรม  

• กําหนดกรอบประเด็นการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมล่วงหน้า  

• การวางแนวทางการรณรงค์ ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

• การวางแนวทางการติดตาม สอดส่องให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

แนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

ภาคผนวก ๔ 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

• การวางแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อ 
ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  

• การวางแนวทางการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน และหลักเกณฑ์วิธีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้
เบาะแส 

• วางแนวทางการพัฒนาความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการเพ่ือลดความเสี่ยง  
      และสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดไว้เป็น ๔ มิติ ๑๓ ตัวช้ีวัด 

 

๓. กิจกรรมเพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

๓.๑  ด้านการจัดทํายุทธศาสตร์/มาตรการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๓.๒  ด้านการรณรงค์ส่งเสริม ป้องกันและประชาสัมพันธ์ 
๓.๓  ด้านการติดตาม สอดส่องการใช้บังคับ และการประเมินผล 
๓.๔  ด้านการขยายผลสู่องค์กรเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
๓.๑ ด้านการจัดทํายุทธศาสตร์/มาตรการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ที่ ตัวอย่างกิจกรรม 

๑. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนประมวลจริยธรรม/ หรือยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ของกรม  

๒. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมฯ เช่น จังหวัดเพชรบุรีวางแผนโครงการไว้  
๒๙ โครงการ 

๓. นําประมวลจริยธรรมฯ บูรณาการในนโยบายด้านอ่ืนๆที่มีอยู่แล้ว  เช่น นโยบายการกํากับดูแลองค์การ  
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  /บูรณาการในแผนพัฒนาจังหวัด 

๔. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน หรือทุก ๒ เดือน 

๕. รวมภารกิจที่เก่ียวข้องกับงานจริยธรรมไว้ด้วยกัน เช่น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  การร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ดํารงธรรม  ตู้ ป.ณ. ๑๑๑๑  การกํากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวอย่างกิจกรรมเพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

๓.๒  ด้านการรณรงค์สง่เสริม ป้องกันและประชาสัมพันธ ์

ที่ ตัวอย่างกิจกรรม 

๓.๒.๑  การรณรงคส์่งเสริม/ป้องกัน 

๑. จัดทําคําประกาศวาระจังหวัดด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามหมวด๒ ของประมวลจริยธรรมฯ  
รวม ๑๐ ข้อ 

๒. จัดทําข้อบังคับจรรยาข้าราชการและคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาฯ   

๓. จัดทํามาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ 

๔. ต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม/สายด่วนช้ีแจงข้อมูลหรือข้อสงสัย 

๕. นโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกรมสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
ในพิธีเปิดงานหรือการบรรยายพิเศษ/การประชุมสัมมนา 

๖. ส่งเสริมให้มีองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๗. จัดเสวนาเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและประมวลจริยธรรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารระดับสูงของ
กรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ประมวลจริยธรรมสู่การปฏิบัติ 

๘. โครงการ/กิจกรรม ยกย่องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น โครงการเพชรเม็ดงาม  

๙. จัดการฝึกอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการท่ีปฏิบัติงาน 

๑๐. บรรจุประมวลจริยธรรมในหลักสูตรการฝึกอบรม/จัดทําชุดวิชาการส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการ 

๑๑. เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรม 

๑๒. จัดสัปดาห์หรือวันส่งเสริมคุณธรรม 

๑๓. ให้หน่วยงานกําหนดธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑๔. กําหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

 

 

 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 
๓.๓ ด้านการติดตามสอดสอ่งการบังคับใช้ และการประเมินผล 

๓.๒.๒ การประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ 

๑๕. จัดพิมพ์เอกสารประมวลจริยธรรมเผยแพร่ให้กับส่วนราชการระดับจังหวัด 
/อําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เอกชน 

๑๖. ประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจกับข้าราชการโดยตรง/ VDO Conference 

๑๗. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมฯ /จรรยาข้าราชการและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรม 
และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมใน Website 

๑๘. การจัดทํา Facebook เพ่ือประชาสัมพันธ์งานประมวลจริยธรรมให้แพร่หลาย 

๑๙. ภาพพักหน้าจอ( Screen Server) ส่งเสริมจรรยาข้าราชการ 

๒๐. จัดทําโปสเตอร์ /แผ่นพับ/ปฏิทิน/ Roll up/ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านการส่งเสริมจริยธรรม/ 
จรรยา/ พระบรมราโชวาท เป็นต้น 

๒๑. จัดทําข่าวจริยธรรมรายเดือนเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการจริยธรรม/เขียนบทความประจําใน
วารสาร เช่น วารสารที่ดินสัมพันธ์ ข่าวคุมประพฤติ  

๒๒. มีแผนตรวจเย่ียมเพ่ือรับฟังปัญหาและผลงานด้านจริยธรรมของหน่วยงาน 

๒๓. ประชาสัมพันธ์โดยสื่อวิทยุ และเคเบ้ิลทีวีของจังหวัด เช่น รายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน 

ที่ ตัวอย่างกิจกรรม 

๑. การลงนามรับทราบประมวลจริยธรรม โดยแบบฟอร์มที่กําหนดขึ้น 

๒. จัดเก็บสถิติเรื่องร้องเรียนการฝ่าฝืนจริยธรรมและการกระทําผิดวินัย 

๓. วางแนวทางการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน และหลักเกณฑ์วิธีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้เบาะแส 

๔. ออกแบบตู้รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ให้สื่อถึงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ 

๕. รายงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจําทุกเดือน 

 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 
๓.๔  ด้านการขยายผลสู่องค์กรเครือขา่ยคุณธรรม จริยธรรม 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

ที่ ตัวอย่างกิจกรรม 

๖. ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือลดช่องทางการใช้ดุลยพินิจและการแสวงหาผลประโยชน์ 

๗. หลักเกณฑ์การตรวจพิสูจน์ข้าราชการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือประโยชน์ในการแต่งต้ัง 

๘. กําหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติตนตามจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 

๙. ควบคุม กํากับให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายควบคุมภายใน 

๑๐. โครงการประเมินผลการรับรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

๑๑. โครงการประเมินผลการดําเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรม 

ที่ กิจกรรม 

๑. จัดทําสื่อรณรงค์/กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและเผยแพร่ข้อบังคับจรรยาไปยังองค์กรเครือข่าย  
คู่สมรส ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก 

๒. จัดกิจกรรมสัญจรให้ความรู้แก่ อสม. และประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือร่วมกํากับ สอดส่องและช่วยเผยแพร่
คุณธรรม จริยธรรม 

๓. จัดทําค่ายจริยธรรมเยาวชน 

๔. สนับสนุนให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาหน้าที่ศีลธรรมในโรงเรียน 

๕. จัดเสวนาพิเศษในประเด็นความเสี่ยงทางจริยธรรมที่ส่งผลต่อเครือข่ายและชุมชน เช่น ปัญหาเยาวชน  
ปัญหาการบุกรุกชายหาด เป็นต้น 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

๔. ตวัอย่างรา่งยุทธศาสตร์การส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม/แผนปฏบิัติการส่งเสริมจริยธรรม 
    ของส่วนราชการ 

• ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ของกรมที่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ 
ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การกําหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตัวช้ีวัด  ระดับความสําเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  

• แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

- กิจกรรมประกวดเรียงความเกี่ยวกับจริยธรรมข้าราชการกรมพัฒนาชุมชน 
- ต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
- จัดทําตู้รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
- จัดทําชุดวิชาการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมพัฒนาชุมชน 
- จัดทําสื่อส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ(Roll Up) และภาพพักหน้าจอ (Screen Saver)  

  ส่งเสริมจริยธรรม 
- จัดทําคู่มือจรรยาข้าราชการ และจัดทําคู่มือสําหรับผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน 
- โครงการคัดเลือกข้าราชการท่ีมีจริยธรรมดีเด่น 
- โครงการประเมินผลการดําเนินการส่งเสริมจริยธรรม 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับประมวลจริยธรรม 
- จัดทํา Website กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
- จัดประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานในกรมการพัฒนาชุมชน 
- จัดทําร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕- 

  ๒๕๕๘ 
 


