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บ ท ส รุ ป สํา ห รั บ ผู บ ริ ห า ร  
 
 
   ดวยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) มีนโยบายสงเสริมการปฏิบัติ
หนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไป
ในทางทุจริต จึงจัดใหมีโครงการรณรงคเผยแพรคานิยมรักความซื่อสัตยสุจริตเพื่อจัดทําคูมือ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกรักในศักดิ์ศรี
และเกียรติของวิชาชีพขาราชการ ดวยลักษณะงานที่อยูภายใตแรงกดดันทางสังคมและวิชาชีพ 
ทําใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตองอยูในสถานการณเส่ียงตอการทุจริตไดตลอดเวลา     
ในการจัดทําคูมือนี้จําเปนตองมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับพฤติกรรมของขาราชการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยใชการวิจัยเอกสาร รวมกับการทําสนทนากลุม โดยมีวัตถุประสงค
การศึกษา 2 ประการ คือ (1) เพ่ือสรางเกณฑมาตรฐาน สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ของ
รัฐที่จะใชเปนแนวทางที่เหมาะสมในการประพฤติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เส่ียงตอการทุจริต  
(2) เพ่ือกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค และไมพึงประสงคของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
โดยแนวคิดและขั้นตอนการศึกษาในภาพรวมแสดงใน ภาพประกอบ: แผนผังแนวคิดและ
ขั้นตอนการศึกษาวิจัยในภาพรวม 
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ                
2 ประการคือ พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการและสังคม โดยหากขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
หนาที่ไมถูกตองตามกฎหมายและระเบียบราชการแลว แสดงวาบุคคลนั้นกําลังอยูในภาวะที่
เส่ียงตอการทุจริตหรือมีพฤติกรรมการทุจริตแลว อันเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ในขณะที่
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและสังคม เปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คานิยมสรางสรรค สมรรถนะการทํางานของขาราชการพลเรือน และ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หากไดปฏิบัติไดตามหลักประพฤติน้ี แสดงวาเปนบุคคล
ที่มีคานิยมรักความซื่อสัตยสุจริต อันเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค 
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ภาพประกอบ: แผนผังแนวคิดและขั้นตอนการศึกษาวิจัยในภาพรวม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 พฤติกรรมองคการ 
 พฤติกรรมการทํางานภาครฐัในประเทศและตางประเทศ 
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
 คานิยมสรางสรรค กฎระเบียบ พรบ.  ฯลฯ 
 ทฤษฎทีางจริยศาสตร/ทุจริต ฯลฯ 

 

การสังเคราะหพฤติกรรม 
การทํางานภาครัฐ 
ในและนอกประเทศ 
(32 กลุมพฤติกรรม) 

            พฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต 
  แหลงท่ีมาของพฤตกิรรม    สถานการณในการทํางาน 

- ตัวบุคคล                       - ปกต ิ
- ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น     - เสี่ยง 
- หนาที่และระเบียบฯ           - ผลประโยชนขัดแยง 

ประชุมกลุมยอย (ผูทรงคุณวุฒิ) 
(รัฐศาสตร  จติวิทยา  เศรษฐศาสตร 
พฤติกรรมศาสตร ปรัชญา ฯลฯ) 

 พฤติกรรมที่พึงประสงค (DO’s) 40 ขอ 
 พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (DON’T’s) 26 ขอ 

นิยามความหมาย 
  พฤติกรรมที่พึงประสงค 
  พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

เกณฑมาตรฐานกลาง 
 ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ก.พ. 
 จรรยาบรรณขาราชการพลเรือน 
 คานิยมสรางสรรคของ จนท.รัฐ 
 สมรรถนะของขาราชการพลเรือน 
 มาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม    
ของหนวยงาน 

ขอบเขตของพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต
 ในสถานการณปกติ 3 กลุมพฤติกรรม 
 ในสถานการณเสี่ยง 5 กลุมพฤติกรรม 
 ในสถานการณผลประโยชนขัดแยง 5 กลุมพฤติกรรม

 

คูมือขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

 

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ      
มีคานิยมรักความซื่อสัตยสุจริต 
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สําหรับผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัยมีดังน้ี 
1) เกณฑมาตรฐานกลางที่ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐพึงยึดถือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติตามคานิยมรักความซื่อสัตยสุจริต  และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต คือการยึด
หลักปฏิบัติ 5 ประการ คือ 

ก.  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของขาราชการพลเรือนอยางเครงครัด 
ข.  มีความประพฤติตามจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน 
ค.  มีความประพฤติตามคานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ 
ง.  มีความประพฤติตามสมรรถนะของขาราชการพลเรือน 
จ.  มีความประพฤติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของหนวยงาน 

2) ขอบเขตของพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต มีกรอบการสังเคราะห โดยจําแนก
พฤติกรรมเปน 3 กลุม คือ พฤติกรรมที่เกิดจาก (1) ตัวบุคคลเอง (2) การมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอื่น และ (3) การทําตามบทบาทหนาที่และวินัย และจําแนกตามลักษณะของสถานการณ
ที่ตองเผชิญใน 3 สถานการณ คือ สถานการณปกติ สถานการณเส่ียง และสถานการณ
ผลประโยชนขัดแยง ดังน้ี 

ก.  สถานการณปกติ เปนสถานการณที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตทั่วไป และการ
ปฏิบัติราชการเปนปกติประจําวัน โดยขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไมมีผลประโยชนสวนตัว
อยางเปนรูปธรรม หรืออาจมีเพียงเล็กนอย ซึ่งประชาชนทั่วไปไมไดใหความสําคัญ ดวยไมได
เกี่ยวของโดยตรงในการใหบริการของเจาหนาที่ภาครัฐ  แตถาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ   
มีพฤติกรรมบางประการที่ไมเหมาะสม ก็จะนําไปสูการมีพฤติกรรมทุจริต หรือเส่ียงตอการ
ทุจริตได ประกอบกลุมพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต 3 กลุม ดังน้ี 

 (1) การมีความประพฤติที่สงผลกระทบตอภาพลักษณขององคการและ
สังคมไทย  

(2)  การมีความประพฤติสวนตัวไมเหมาะสม  
(3) การขาดความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน  

ข.  สถานการณเส่ียง  เปนสถานการณในการปฏิบัติราชการเปนปกติประจําวัน        
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอาจไดผลประโยชนสวนตัว ในฐานะของผูใหบริการและมี     
ดุลยพินิจในการตัดสินใจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ ซึ่งประชาชนเต็มใจที่จะให
เพ่ือแลกกับความสะดวกสบายในการรับบริการจากภาครัฐ หรือเปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับพวกพอง ประกอบดวยกลุมพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต 5 กลุม ดังน้ี 

(1) การใชหรือเบียดบังทรัพยากรของรัฐไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว เชน 
อุปกรณ แรงงาน เวลาจากราชการ 

(2) การขาดจิตสํานึกในการบริการสาธารณะ มีการใชดุลยพินิจที่ไมคงเสน  
คงวาในการใหบริการสาธารณะ เชน การรับเงินใตโตะ 
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(3)  การละเวนหรือปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบของทาง
ราชการ และมาตรฐานวิชาชีพ เชน การรับสินบน 

(4) การใชอํานาจหนาที่ทางราชการ เพ่ืออํานวยประโยชนตอพวกพอง และ
การใชสิทธิพิเศษ เชน การลัดคิว 

(5) การรับของกํานัลและผลประโยชน เชน การรับสินน้ําใจ 
ค . สถานการณผลประโยชนขัดแยง (เนนผลประโยชนเกี่ยวกับเงิน) เปน

สถานการณที่ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีการแสวงหาประโยชนอันมิชอบ จากตําแหนง
หนาที่ราชการที่ถือครองอยู จากการรูขอมูลภายในและการใชอํานาจหนาที่ ความสัมพันธ
สวนตัว โดยมุงเนนและใหความสําคัญกับประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม ประกอบดวยกลุม
พฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต 5 กลุม ดังน้ี 

(1)  การไมรักษาความลับทางราชการ และการปกปดขอมูลที่ควรเปดเผยตอ
สาธารณะ 

(2) การเกี่ยวของกับธุรกิจเอกชน 
(3) การทําธุรกิจกับตัวเองและพวกพอง 
(4) การทํางานพิเศษ 
(5) การทํางานหลังเกษียณในระยะไมเกิน 2 ป 

3) กําหนดความหมายของพฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึงประสงค ดังน้ี 
พฤติกรรมที่พึงประสงค หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย ถูกตอง

ตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม สุจริต ไมคดโกง แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน 
รวมทั้งการดูแลคนรอบตัวใหมีความซื่อสัตย กลาเผชิญความจริง เม่ืออยูในสถานการณที่
ลอแหลมตองกลายืนหยัด หลีกเลี่ยง แสวงหาผูที่มีอํานาจมากกวา กลาที่จะรวมกลุมกับผูที่รัก
ความซื่อสัตยดวยกัน รูวิธีปองกันตนเอง รูส่ิงที่ควรทํา ไมควรทํา มีความรับผิดชอบตองานใน
หนาที่ ตอผลงาน ตอองคการ และตอประชาชน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเหมาะสม
และประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนยึดถือดวยจิตใจที่ม่ันคงและภาคภูมิใจ เพ่ือรักษาเกียรติของ
ขาราชการ 

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ราชการที่ขาดความซื่อตรง 
ละเวนการปฏิบัติในตําแหนงหนาที่ การปฏิบัติในตําแหนงหนาที่นอยกวา หรือเกินกวาที่
กฎหมายกําหนดไว หรือการปฏิบัติในตําแหนงหนาที่ตามวัตถุประสงคของกฎหมาย แตใช
วิธีการที่ผิดกฎหมาย เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

4)  กําหนดพฤติกรรมที่จะนํามาเปนแนวทางในการจัดทําคูมือขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐ จําแนกเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค 40 พฤติกรรม และพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงค 26 พฤติกรรม  
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ขอเสนอแนะ 
          1) พฤติกรรมที่ไดจากการศึกษาจํานวน 66 พฤติกรรม ควรใหขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐทั้งผูปฏิบัติและผูบริหารไดมีสวนแสดงความคิดเห็น โดยการจัดสนทนากลุม 
และใชแบบสอบถามในการสํารวจความคิดเห็น ที่มีตอพฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึง
ประสงค เพ่ือใหพฤติกรรมตามคูมือนั้นสามารถนําไปใชไดจริงและเหมาะสมในสถานการณ
ปจจุบัน และเปนกลยุทธหน่ึงที่จะสรางความตระหนักและความรูสึกในการมีสวนรวมของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐในการจัดทําคูมือ 
          2)  ควรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานกลางอยางจริงจัง 

3)  ควรสงเสริมคานิยมที่เกี่ยวกับการทําความดี ความซื่อสัตยสุจริต โดยทําไปพรอม
กันทั้งระบบของสังคม สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ควรสงเสริมคานิยมที่เนนความ
ซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน และเปนที่ยอมรับ
ของประชาชน 

4) ในการตอตานการทุจริต ไมเพียงแตการปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน ระบบ
ตรวจสอบของหนวยงานเทานั้น แตยังตองมีมาตรการในการสงเสริมสนับสนุนการสราง
จิตสํานึกใหกับคนในองคการ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรที่ไมเหมาะสม และการ
สนับสนุนวัฒนธรรมที่สอดคลองกับศีลธรรม 

5) ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไมเพียงแตปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและงานตามหนาที่เทานั้น แตตองกระทําในบทบาทอื่นดวย เพ่ือคงไวซึ่งการเปน
ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐที่ดี  ดวยสภาพแวดลอมและคานิยมในสังคมที่เนนวัตถุนิยม 
การเอื้อกันในระบบอุปถัมภ อํานาจหนาที่รัฐ ชองวางทางกฎหมาย และอื่น ๆ ทําใหเจาหนาที่
ภาครัฐอยูในสถานการณที่เส่ียงตอการทุจริตไดตลอดเวลา ดังน้ันจึงจําเปนตองสรางเครื่องยึด
เหน่ียวจิตใจ เพ่ือใหคงไวซึ่งพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะสม สําหรับการเปนผูใหบริการประชาชน และ
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการและสังคมดวย 

6) สงเสริมใหประชาชนมีคานิยมรักความซื่อสัตย ซึ่งจะเปนภูมิคุมกันภัยจากการทุจริต
คอรรัปชั่นไดดีกวาส่ิงอื่นใด ทําใหเจาหนาที่ภาครัฐมีพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมเปนไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบในการปฏิบัติงานราชการในการใหบริการสาธารณะ โดยมีเปาหมายใน
การปฏิบัติงานที่เนนและใหความสําคัญกับประโยชนของสวนรวม 

7) รณรงคใหประชาชนไมยอมรับพฤติกรรมใด ๆ ที่เบ่ียงเบนจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการ และพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ โดยใหความรูความ
เขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ ผลประโยชนสาธารณะ และสิทธิของตนเอง
ในการเขารับบริการสาธารณะ 

 


