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มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย บทบาทหน้าที และ
แนวคดิเกียวกับพฤตกิรรมข้าราชการ

สามารถอธิบายคุณลักษณะทีดีของข้าราชการยุคใหม่ 
และนําแนวทางของพระบรมราโชวาทฯ มาใช้ในการ
ปฏบิัตงิาน

มีความเข้าใจเกียวกับการคดิแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและนํามาใช้ได้อย่างถูกต้อง
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• พ.ร.บ.ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔
ข�าราชการพลเรือน ... บุคคลที่ได�รับบรรจุและแต(งตั้งตาม พ.ร.บ.นี้

                        ... บุคคลที่ได�รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ(นดิน

• พระบรมราโชวาทฯ เนื่องในวันข�าราชการพลเรือน
     ข�าราชการผู�ปฏิบัติบริหารงานของแผ(นดิน.......

• รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ มาตรา ๗๖
    ...พัฒนาเจ�าหน�าที่ของรัฐ ให�มีความซื่อสัตย2สุจริต มีทัศนคติเป@นผู�ให�บริการ

ประชาชน......และปฏิบัติหน�าที่อย(างมีประสิทธิภาพ  
                                    หมวด ๑๖ มาตรา ๒๕๘ ข. (๔)
    ...มีความซื่อสัตย2สุจริต กล�าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต�อง



พระบรมราโชวาทฯ เนื่องในวันข�าราชการพลเรือน

พุทธศักราช ๒๕๒๔ 
ข�าราชการทุกฝHายมีหน�าที่เหมือนกัน ที่จะต�องตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานด�วยความฉลาด

รอบคอบให�สําเร็จลุล(วงตรงตามเปKาหมายโดยไม(ชักช�า และที่จะต�องร(วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะ
อุ�มชูรักษาความดีในชาติให�ยืนยงอยู(คู(กับผืนแผ(นดินไทย. ยิ่งเป@นผู�ใหญ( มีตําแหน(งสําคัญ ยิ่งจะต�อง
ปฏิบัติให�ดี ให�หนักแน(น ให�มีประสิทธิภาพสูงขึ้น. ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความร(วมมือและจากความ
บริสุทธิ ์ใจ จักได�แผ(ไพศาลไปตลอดทั่วทุกหนแห(ง ยังความสุขความเจริญที่แท�จริงให�บังเกิดขึ้นได�
ตามที่ปรารภปรารถนา.

พุทธศักราช ๒๕๒๙ 
ผู�เป@นข�าราชการพึงสําเหนียกตระหนักเป@นนิตย2ถึงความรับผิดชอบ ที่จะต�องปฏิบัติงานของตัวร(วม

กับงานของผู�อื่น และประสานประโยชน2กับทุกฝHายให�ได�ผลสมบูรณ2ทุกส(วน เพื่อนําพาประเทศชาติ
ให�ก�าวไปถึงความเจริญมั่นคงซึ่งเป@นจุดประสงค2แท�จริง.

ความหมายและหน�าที่ของข�าราชการ



พระบรมราโชวาทฯ เนื่องในวันข�าราชการพลเรือน

พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
    ข�าราชการที่สามารถต�องมีความรู�ครบสามส(วน คือความรู�วิชาการ ความรู�ปฏิบัติการ และความรู�คิด

อ(านตามเหตุผลตามความเป@นจริง ต�องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผู�ร(วมงาน ในการรักษา
ระเบียบแบบแผนความดีงาม ความถูกต�องทุกอย(างในแผ(นดิน ต�องมีความสงบและหนักแน(นทั้งในกาย ใน
ใจ ในคําพูด ต�องสํารวจดูความบกพร(องของตนเองอยู(สม่ําเสมอ แล�วปฏิบัติแก�ไขเสียโดยเร็ว ไม(ปล(อยให�
เจริญงอกงามทําความเสียหายให�แก(การกระทําความคิด และการงาน.

ความหมายและหน�าที่ของข�าราชการ

พุทธศักราช ๒๕๓๖
ข�าราชการมีหน�าที่สําคัญส(วนหนึ่ง ที่จะต�องประพฤติปฏิบัติต(อบุคคลทั้งปวงด�วยความสุจริต

จริงใจ วางตัวให�พอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหน(ง พร�อมกับรักษาความสุภาพอ(อนโยนไว�ให�เหนียวแน(น
สม่ําเสมอ. นอกจากนั้นยังจะต�องมีความเสียสละอดทน รู�จักเกรงใจ ให�อภัย ทั้งโอนอ(อนผ(อนตามกันและ
กันด�วยเหตุผล. และสําคัญที่สุดจะต�องหัดทําใจให�กว�างขวางหนักแน(น รู�จักรับฟOงความคิดความเห็น
แม�กระทั่งคําวิพากษ2วิจารณ2จากผู�อื่นอย(างฉลาดเพราะการรู�จักรับฟOงอย(างฉลาดนั้น แท�จริง คือการระดม
สติปOญญาและประสบการณ2อันหลากหลาย มาอํานวยประโยชน2ในการปฏิบัติบริหารงานให�ประสบ
ความสําเร็จที่สมบูรณ2นั่นเอง.



พระบรมราโชวาทฯ เนื่องในวันข�าราชการพลเรือน

พุทธศักราช ๒๕๓๗
ข�าราชการเป@นผู�มีหน�าที่การงานกว�างขวางต�องเกี่ยวข�องกับคนจํานวนมากและการเกี่ยวข�อง

ประสานประโยชน2กันนั้นต�องอาศัยมิตรจิตและความเข�าใจอันดีต(อกันเป@นพื้นฐาน. ผู�ฉลาดจึงควรปรับปรุง
การกระทําความคิดของตัวให�สุจริตผ(องใส พยายามสร�างเสริมความเข�าใจและความรู�สึกที่ดีต(อผู�อื่น ให�
สมบูรณ2 ทั้งพึงระลึกอยู(เสมอด�วยว(าผู�อื่นเขาก็มีความมุ(งหวังที่จะสร�างสรรค2ความดีความเจริญเช(นเดียวกัน
กับเรา. ถ�าหากทุกฝHายทุกคนมีความเข�าใจดีต(อกันการร(วมมือประสานงานย(อมจะเป@นไปได�โดยสะดวก และ
จะเป@นประโยชน2อย(างยิ่งแก(การแก�ปOญหาของบ�านเมือง.

ความหมายและหน�าที่ของข�าราชการ

พุทธศักราช ๒๕๔๓
ข�าราชการผู�ปฏิบัติบริหารงานของแผ(นดิน จะต�องตั้งใจปฏิบัติหน�าที่โดยเต็มกําลังความสามารถ 

ด�วยอุดมคติด�วยความเข�มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให�การทุกอย(างในหน�าที่เป@นไปอย(างถูกต�อง และ
เที่ยงตรงเป@นกลางด�วยความระลึกรู�ตัวอยู(เสมอว(า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน2
ส(วนรวมของบ�านเมืองและของประชาชนทุกคน.



พระบรมราโชวาทฯ เนื่องในวันข�าราชการพลเรือน

พุทธศักราช ๒๕๔๖
ข�าราชการไม(ว(าจะอยู(ในตําแหน(งใด ระดับไหนมีหน�าที่อย(างไร ล�วนแต(มีส(วนสําคัญอยู(ในงาน

ของแผ(นดินทั้งสิ้น. ทุกคนทุกฝHายจึงไม(ควรจะถือตัวแบ(งแยกหากต�องยกย(องนับถือให�เกียรติกัน 
สมัครสมานร(วมมือร(วมความคิดกันให�การปฏิบัติบริหารงานของแผ(นดินดําเนินไปอย(างมีเอกภาพ
และได�ผลที่พึงประสงค2สมบูรณ2พร�อมทุกส(วน.

พุทธศักราช ๒๕๔๘
 ข�าราชการผู�ปฏิบัติบริหารงานของแผ(นดิน จะต�องรู�ตระหนักแน(ในการสละอันได�แก(การสละ

สําคัญสองประการคือสละเพื่อประโยชน2ส(วนรวม ที่ยิ่งใหญ(และเหนือกว(าประโยชน2ส(วนตัวประการหนึ่ง 
กับสละความคิด จิตใจที่ต่ําทรามต(าง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเป@นที่เชื่อถือไว�วางใจของคนทั้งปวง และ
สามารถดํารงตําแหน(ง หน�าที่อย(างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป.

ความหมายและหน�าที่ของข�าราชการ



พระบรมราโชวาทฯ เนื่องในวันข�าราชการพลเรือน

พุทธศักราช ๒๕๔๙
ข�าราชการผู�ปฏิบัติบริหารงานของแผ(นดิน จะต�องมุ(งปฏิบัติภาระทั้งปวงด�วยความอุตสาหะ

เพ(งพินิจ  ใช�ความรู�ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรู�ผิดชอบชั่วดีเป@นเครื่องวิจัยวิจารณ2 ปรับปรุงตัว
ปรับปรุงงานให�มีประสิทธิภาพเสมอ. งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ2 และก(อเกิดประโยชน2ที่พึงประสงค2 
เป@นความเจริญมั่นคงทั้งแก(ตน แก(งาน และแก(ส(วนรวมพร�อมทุกส(วน.

พุทธศักราช ๒๕๕๐
งานของแผ(นดินนั้น เป@นงานส(วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของ

บ�านเมืองและสุขทุกข2ของประชาชนทุกคน. ข�าราชการผู�ปฏิบัติบริหารงานของแผ(นดิน จึงต�องสํานึก
ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู(และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน�าที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ด�วย
ความเข�มแข็งสุจริต และด�วยปOญญารู�คิดพิจารณาว(าสิ่งใดเป@นความเจริญ สิ่งใดเป@นความเสื่อม 
อะไรเป@นสิ่งที่ต�องทํา อะไรเป@นสิ่งที่ต�องละเว�นและกําจัด อย(างชัดเจน ถูก ตรง.

ความหมายและหน�าที่ของข�าราชการ



พระบรมราโชวาทฯ เนื่องในวันข�าราชการพลเรือน

พุทธศักราช ๒๕๕๗
ข�าราชการไม(ว(าจะอยู(ในตําแหน(งใด ระดับไหนมีหน�าที่อย(างไร ล�วนแต(มีส(วนสําคัญอยู(ในงาน

ของแผ(นดินทั้งสิ้น. ทุกคนจึงต�องตั้งใจปฏิบัติหน�าที่โดยเต็มกําลังความสามารถด�วยอุดมคติ ด�วยความ
เข�มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให�การทุกอย(างในหน�าที่เป@นไปอย(างถูกต�องเที่ยงตรงด�วยความระลึก
รู�ตัวอยู(เสมอว(า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข2ของประชาชน ตลอดจนความ
เจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ

ความหมายและหน�าที่ของข�าราชการ

พุทธศักราช ๒๕๕๑
งานราชการนั้น คืองานของแผ(นดิน. ข�าราชการจึงต�องสําเนียก ตระหนักอยู(ตลอดเวลาถึง

ฐานะและหน�าที่ของตน แล�วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย(างโดยเต็มกําลังสติปOญญาความสามารถ ด�วย
ความสุจริตเที่ยงตรง และด�วยความมีสติยั้งคิด รู�ว(าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทํา สิ่งใดควรงดเว�น 
เพื่อให�งานที่ทําปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดผลเป@น ประโยชน2ที่แท� คือ ความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาติและประชาชน.



รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๖ แนวนโยบายแห(งรัฐ มาตรา ๗๖
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ(นดินทั้งราชการส(วนกลาง ส(วนภูมิภาค ส(วนท�องถิ่น และงาน
ของรัฐอย(างอื่น ให�เป@นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี โดยหน(วยงานของรัฐ ต�องร(วมมือและ
ช(วยเหลือกันในการปฏิบัติหน�าที่ เพื่อให�การบริหารราชการแผ(นดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการ
ใช�จ(ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน2สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา 
เจ�าหน�าที่ของรัฐให�มีความซื่อสัตย2สุจริต และมีทัศนคติเป@นผู�ให�บริการประชาชนให�เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ไม(เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน�าที่อย(างมีประสิทธิภาพ

ความหมายและหน�าที่ของข�าราชการ



รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข. ด�านการบริหารราชการแผ(นดิน 

(๑) ให�มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต2ใช�ในการบริหารราชการแผ(นดิน และการจัดทําบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน2ในการบริหารราชการแผ(นดิน และเพื่ออํานวยความสะดวก ให�แก(ประชาชน 

(๒) ให�มีการบูรณาการฐานข�อมูลของหน(วยงานของรัฐทุกหน(วยงานเข�าด�วยกัน เพื่อให�เป@น ระบบข�อมูล
เพื่อการบริหารราชการแผ(นดินและการบริการประชาชน 

(๓) ให�มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร�างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคน ภาครัฐให�ทัน
ต(อการเปลี่ยนแปลงและความท�าทายใหม(ๆ โดยต�องดําเนินการให�เหมาะสมกับภารกิจของ หน(วยงานของรัฐแต(ละ
หน(วยงานที่แตกต(างกัน 

(๔) ให�มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให�ผู�มีความรู� ความสามารถอย(าง
แท�จริงเข�ามาทํางานในหน(วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก�าวหน�าได�ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของ
แต(ละบุคคล มีความซื่อสัตย2สุจริต กล�าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต�อง โดยคิดถึงประโยชน2ส(วนรวมมากกว(าประโยชน2
ส(วนตัว มีความคิดสร�างสรรค2และคิดค�นนวัตกรรมใหม(ๆ เพื่อให�การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ(นดิน
เป@นไปอย(างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ คุ�มครองปKองกันบุคลากรภาครัฐจากการใช�อํานาจโดยไม(เป@นธรรมของ
ผู�บังคับบัญชา

 (๕) ให�มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐให�มีความคล(องตัว เปQดเผย ตรวจสอบได� และมีกลไก
ในการปKองกันการทุจริตทุกขั้นตอน

ความหมายและหน�าที่ของข�าราชการ



พรบ. 2551 
ม.78 82 83

ประมวล
จริยธรรมฯ

ธรรมาภิบาล

ค(านิยมหลัก
12 ประการ

พระบรมราโชวาท 
ปX 2559

พรบ. อํานวย
ความสะดวก

อื่นๆ



• พ.ร.บ.ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘

ยึดมั่น ยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต�อง
ยึดมั่น ยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต�อง

ซื่อสัตย2สุจริต
และรับผิดชอบ
ซื่อสัตย2สุจริต
และรับผิดชอบ

โปร(งใสและ
ตรวจสอบได�
โปร(งใสและ
ตรวจสอบได�

ไม(เลือกปฏิบัติ
อย(างไม(เป@นธรรม
ไม(เลือกปฏิบัติ

อย(างไม(เป@นธรรม

มุ(งผลสัมฤทธิ์
ของงาน

มุ(งผลสัมฤทธิ์
ของงาน

จรรยาข�าราชการ



พ.ร.บ.ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๘๒ ข�าราชการพลเรือนสามัญต�องกระทําการอันเป@น ข�อปฏิบัติ ดังต(อไปนี้ 

(๑) ต�องปฏิบัติหน�าที่ราชการด�วยความซื่อสัตย2 สุจริต และเที่ยงธรรม 
(๒) ต�องปฏิบัติหน�าที่ราชการให�เป@นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ...
(๓)  ต�องปฏิบัติหน�าที่ราชการให�เกิดผลดีหรือความก�าวหน�าแก(ราชการด�วยความตั้งใจ ....
(๔)  ต�องปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน�าที่ราชการโดยชอบด�วยกฎหมาย .....
(๕)  ต�องอุทิศเวลาของตนให�แก(ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน�าที่ราชการมิได� 
(๖)  ต�องรักษาความลับของทางราชการ 
(๗)  ต�องสุภาพเรียบร�อย รักษาความสามัคคีและต�องช(วยเหลือกัน ....
(๘)  ต�องต�อนรับ ให�ความสะดวก ให�ความเป@นธรรม และให�การสงเคราะห2แก(ประชาชน ....
(๙)  ต�องวางตนเป@นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน�าที่ราชการ ....
(๑๐) ต�องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน(งหน�าที่ราชการ ....
(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.



พ.ร.บ.ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๘๓ ข�าราชการพลเรือนสามัญต�องไม(กระทําการอันเป@น ข�อห�าม ดังต(อไปนี้ 

(๑)    ต�องไม(รายงานเท็จต(อผู�บังคับบัญชา ....
(๒)    ต�องไม(ปฏิบัติราชการอันเป@นการกระทําการข�ามผู�บังคับบัญชาเหนือตน ....
(๓)    ต�องไม(อาศัยหรือยอมให�ผู�อื่นอาศัยตําแหน(งหน�าที่ราชการของตนหาประโยชน2ให�แก(ตนเอง

หรือผู�อื่น 
(๔)    ต�องไม(ประมาทเลินเล(อในหน�าที่ราชการ 
(๕)    ต�องไม(กระทําการหรือยอมให�ผู�อื่นกระทําการหาผลประโยชน .... 
(๖)    ต�องไม(เป@นกรรมการผู�จัดการ หรือผู�จัดการ หรือดํารงตําแหน(งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล�ายคลึง

กันนั้นในห�างหุ�นส(วนหรือบริษัท 
(๗)    ต�องไม(กระทําการอย(างใดที่เป@นการกลั่นแกล�ง กดขี่ หรือข(มเหงกัน ....
(๘)    ต�องไม(กระทําการอันเป@นการล(วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(๙)    ต�องไม(ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข(มเหงประชาชนผู�ติดต(อราชการ 
(๑๐)  ไม(กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.



                                ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด ๒ 

1 ยึดมั่นและยืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถูกต�อง

1 ยึดมั่นและยืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถูกต�อง

2 มีจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติราชการ

2 มีจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติราชการ

3 แยกเรื่องส(วนตัวออก
จากตําแหน(งหน�าที่

3 แยกเรื่องส(วนตัวออก
จากตําแหน(งหน�าที่

4 - ไม(แสวงหาประโยชน2จากหน�าที่ 
- ไม(กระทําการขัดกันระหว(างประโยชน2

ส(วนตนและส(วนรวม

5 ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย

6 ให�บริการที่ดี ไม(เลือกปฏิบัติและ
เป@นกลางทางการเมือง

6 ให�บริการที่ดี ไม(เลือกปฏิบัติและ
เป@นกลางทางการเมือง

7 ปฏิบัติตามกฎหมายว(าด�วย
ข�อมูลข(าวสารของทางราชการ

7 ปฏิบัติตามกฎหมายว(าด�วย
ข�อมูลข(าวสารของทางราชการ

8 มุ(งผลสัมฤทธิ์ของงาน8 มุ(งผลสัมฤทธิ์ของงาน

9 ยึดมั่นในการปกครอง
แบบประชาธิปไตย

9 ยึดมั่นในการปกครอง
แบบประชาธิปไตย

10 เป@นแบบอย(างที่ดีรักษาชื่อเสียง
ภาพลักษณ2ของราชการ

10 เป@นแบบอย(างที่ดีรักษาชื่อเสียง
ภาพลักษณ2ของราชการ

จริยธรรม
ข�าราชการพลเรือน



 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี
1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม(
• หลักประสิทธิภาพ
• หลักประสิทธิผล
• หลักการตอบสนอง

2. ค(านิยมประชาธิปไตย 
• หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได�
• หลักความเปQดเผย/โปร(งใส
• หลักนิติธรรม
• หลักความเสมอภาค

3. ประชารัฐ
• หลักการกระจายอํานาจ
• หลักการมีส(วนร(วม/การมุ(งเน�นฉันทามติ

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร
•  หลักคุณธรรม/จริยธรรม



ค(านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑.   ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย2

๒.  ซื่อสัตย2 เสียสละ อดทน 

๓.   กตัญ_ูต(อพ(อแม( ผู�ปกครอง ครูอาจารย2

๔.  ใฝHหาความรู� หมั่นศึกษาเล(าเรียน

๕.   รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

๖.   มีศีลธรรม รักษาความสัตย2 หวังดีต(อผู�อื่น และแบ(งปOน

๗.   เข�าใจ เรียนรู�การเป@นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป@นประมุข

๘.   มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู�ใหญ(

๙.   มีสติรู�ตัว รู�คิด รู�ทํา

๑๐. รู�จักใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑. มีความเข�มแข็งทั้งกายและใจ ไม(ยอมแพ�ต(ออํานาจฝHายต่ํา 

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน2ส(วนรวม มากกว(าผลประโยชน2ส(วนตน



พระบรมราโชวาทเนือ่งในวันข�าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๙



• คุณลักษณะพื้นฐานของข�าราชการไทยในทศวรรษหน�า

ข�าราชการ
มืออาชีพ

ข�าราชการที่มี
จริยธรรม

ข�าราชการที่มี
จิตสาธารณะ

ที่มา : รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบราชการในอนาคต:คุณลักษณะของข�าราชการในทศวรรษหน�า. สํานักงาน ก.พ. ๒๕๕๒.  

Professionalism

Ethical ValuePublic Ethos



• คุณลักษณะพื้นฐานของข�าราชการไทยในทศวรรษหน�า

ข�าราชการ
มืออาชีพ

ข�าราชการที่
มีจริยธรรม

ข�าราชการที่มี
จิตสาธารณะ

Professionalism

Ethical ValuePublic Ethos

• สามารถจัดการกับกลุ-มคนที่หลากหลาย
• พร�อมทํางานภายใต�วิกฤต
• เชี่ยวชาญเฉพาะด�านในงานสูง
• ความรู�ทั่วไปดี และเรียนรู�การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
• เน�นผลสัมฤทธิ์ ส-งมอบผลงานได�
• แม-นตรงในข�อกฎหมาย และ “กระบวนการทางกฎหมาย”
• คล-องตัว ฉับไวในการทํางาน
• ปรับตัวต-อการเปลี่ยนแปลงได�ดี (Adaptability)
• รับมือกับปIญหาเฉพาะหน�า และจัดการกับสถานการณKที่หลากหลาย
• ทักษะและความสามารถในการติดต-อสื่อสาร
• สื่อสารภาษาต-างประเทศได�
• ทักษะในการเจรจาต-อรอง
• รู�การเปลี่ยนแปลงและแข-งขันทางเศรษฐกิจ
• รู�เท-าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
• ทันยุคทันสมัย
• ริเริ่มสร�างสรรคK



• คุณลักษณะพื้นฐานของข�าราชการไทยในทศวรรษหน�า

ข�าราชการมือ
อาชีพ

ข�าราชการที่มี
จริยธรรม

ข�าราชการที่มีจิต
สาธารณะ

Professionalism

Ethical ValuePublic Ethos

• เคารพในความแตกต(างหลากหลาย
• มีความเป@นธรรม ซื่อสัตย2 สุจริต ตรงไปตรงมา
• มีมโนสุจริต (Integrity)
• ใช�กฎหมายอย(างเป@นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน
• เป@นแบบอย(างของความดีงานในสังคม
• ดูแลปKองกันสิ่งแปลกปลอมปนเปijอนที่ไม(ดีจาก

เทคโนโลยีและความทันสมัยภายนอก



• คุณลักษณะพื้นฐานของข�าราชการไทยในทศวรรษหน�า

ข�าราชการมือ
อาชีพ

ข�าราชการที่มี
จริยธรรม

ข�าราชการที่มีจิต
สาธารณะ

Professionalism

Ethical ValuePublic Ethos

• มีจิตบริการ
• เน�นการให�บริการประชาชนอย(างมีคุณภาพ
• ให�ความสําคัญแก(ผู�เสียเปรียบ ด�อยโอกาส

ในสังคม
• พร�อมต(อการตรวจสอบจากทุกฝHาย
• รักษาเอกลักษณ2ความเป@นไทย



 ค-านิยมสร�างสรรคK ๕ ประการ 

  ๑. กล�ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต�อง

  ๒. ซื่อสัตย2และมีความรับผิดชอบ 

  ๓. โปร(งใส ตรวจสอบได� 

  ๔. ไม(เลือกปฏิบัติ 

  ๕. มุ(งผลสัมฤทธิ์ของงาน 



๔ พันธกิจ ของข�าราชการยุค ๔.๐

ส่งเสริมการทาํงานที�สอดคล้อง เช ื�อมโยง 
เป็นบูรณาการและสร้างจติสาํนึกรับผิดชอบร่วมกัน
ส่งเสริมการทาํงานที�สอดคล้อง เช ื�อมโยง 
เป็นบูรณาการและสร้างจติสาํนึกรับผิดชอบร่วมกัน

สร้างพันธมติรและส่งเสริมการทาํงานแบบประชารัฐสร้างพันธมติรและส่งเสริมการทาํงานแบบประชารัฐ

ส่งเสริมให้เกดินวัตกรรมและการคดิสร้างสรรค์ส่งเสริมให้เกดินวัตกรรมและการคดิสร้างสรรค์

ปรับเปลี�ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดจิทิ ัลปรับเปลี�ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดจิทิ ัล



รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข. ด�านการบริหารราชการแผ(นดิน

(๑) ให�มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต2ใช�ในการบริหารราชการแผ(นดิน และการ
จัดทําบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน2ในการบริหารราชการแผ(นดิน และเพื่ออํานวยความสะดวก 
ให�แก(ประชาชน 

(๒) ให�มีการบูรณาการฐานข�อมูลของหน(วยงานของรัฐทุกหน(วยงานเข�าด�วยกัน เพื่อให�
เป@น ระบบข�อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ(นดินและการบริการประชาชน 

(๓) ให�มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร�างและระบบการบรหิารงานของรัฐและแผน
กําลังคน ภาครัฐให�ทันต(อการเปลี่ยนแปลงและความท�าทายใหม(ๆ โดยต�องดําเนินการให�เหมาะสมกับ
ภารกิจของ หน(วยงานของรัฐแต(ละหน(วยงานที่แตกต(างกัน 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
เห็นชอบร(างแนวทางการพัฒนาทักษะด�านดิจิทัลของข�าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ

การปรับเปลี่ยนเป@นรฐับาลดิจิทัล  เพื่อใช�เป@นกลไกสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพ
กําลังคนภาครัฐ โดยให�ข�าราชการและบุคลากรภาครัฐเร(งพัฒนาตนเอง.......



บทบาทและพฤติกรรมคาดหวังต(อบุคลากรภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนเป@นรัฐบาลดิจิทัล

ผู�บริหารระดับสูง
ผู�กระตุ�นและสร�างความความ

ตระหนักรู�ถึงความสําคัญและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู�นําด�านดิจิทัลภาครัฐ
ผู�สร�างวัฒนธรรมองค+กรด�าน

ดิจิทัลภาครัฐ

ผู�อํานวยการกอง
ผู�ปรับเปลี่ยนกระบวนงาน

ด�านดิจิทัล
ผู�บริหารการเปลี่ยนแปลง
ด�านดิจิทัลระดับองค+กร

ผู�ขับเคลื่อนองค+กร
แห-งดิจิทัล

ผู�ทํางานด�านนโยบาย
และงานวิชาการ

ผู�ใช�ข�อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย
ผู�ใช�ข�อมูลดิจิทัล

เพื่อสนับสนุนนโยบาย
นักคิดเพื่อการขับเคลื่อน

รัฐบาลดิจิทัล

ผู�ทํางานด�านบริการ ผู�ให�บริการดิจิทัลภาครัฐ
ผู�อํานวยความสะดวก

ด�านดิจิทัลภาครัฐ
ผู�นําด�านการบริการ

ภาครัฐ

ผู�ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด�านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู�พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของหน(วยงาน

ผู�ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ขององค2กร

ผู�สร�างองค2กรอัจฉริยะ

ผู�ปฏิบัติงานอื่น ผู�ใช�เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ ผู�รู�เท(าทันเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู�ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล

อย(างชาญฉลาด

๑ – ๒ ปX ๓ – ๕ ปX ๖ – ๑๐ ปX 



• เศรษฐกิจพอเพยีง ....

              เป.นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู-และปฏิบัติตนของประชาชน    
ในทุกระดับ ตั้งแต-ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งใน      
การพัฒนาและบริหารประเทศให�ดําเนินไปในทางสายกลาง



• ความพอเพียง ....

         ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป.นที่จะต�องมีระบบภูมิคุ�มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรต-อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก 
ทั้งนี้ จะต�องอาศัยความรอบรู� ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย-างยิ่งในการนํา
วิชาการต-างๆ มาใช�ในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 
จะต�องเสริมสร�างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ�าหน�าที่ของรัฐ นักทฤษฎี 
และนักธุรกิจในทุกระดับ ให�มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย+สุจริต และให�มีความรอบ
รู�ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด�วยความอดทน ความเพียร มีสติ ป=ญญา และความรอบคอบ 
เพื่อให�สมดุลและพร�อมต-อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย-างรวดเร็วและกว�างขวาง ทั้ง
ด�านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล�อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได�เป.นอย-างดี



พอประมาณ

มีเหตผุล ภมูิค ุม้กนั

เงื�อนไขความร ู้
(รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั) 

เงื�อนไขคณุธรรม
(ซื�อสตัยส์จุริต สตปิัญญา 

ขยนัอดทน แบ่งปัน ) 



การคิดแยกแยะระหว(างผลประโยชน2ส(วนตนกับผลประโยชน2ส(วนรวม 
(Conflict of Interest) 

มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

• ประโยชนส์ว่นตน (Private Interests) ... 

    การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ�าหน�าที่ของรัฐ ในสถานะเอกชนได�ทํากิจกรรม หรือได�กระทํา
การต(างๆ เพื่อประโยชน2ส(วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ�อง หรือของกลุ(มในสังคมที่มีความสัมพันธ2กัน
ในรูปแบบต(างๆ เช(น การประกอบอาชีพ การทําธุรกิจ การค�า การลงทุน เพื่อหาประโยชน2ในทางการเงิน
หรือในทางธุรกิจ 

• ประโยชนส์ว่นรวมหรอืประโยชนส์าธารณะ (Public Interests) ....

   การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป.นเจ�าหน�าที่ของรัฐได�กระทําการใดๆ ตามหน�าที่หรือได�ปฏิบัติหน�าที่อันเป.น
การดําเนินการในอีกส-วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดําเนินการตามหน�าที่ในสถานะของเอกชน การกระทํา
การใดๆ ตามหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค+หรือมีเป?าหมายเพื่อประโยชน+ของส-วนรวม หรือ
การรักษาประโยชน+ส-วนรวมที่เป.นประโยชน+ของรัฐการทําหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ  จึงมีความเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับอํานาจหน�าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ+หรือมีการกระทําในลักษณะต-างๆ 
กันที่เหมือนหรือคล�ายกับการกระทําของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต-การกระทําในสถานะที่เป.น
เจ�าหน�าที่ของรัฐกับการกระทําในสถานะเอกชน จะมีความแตกต-างกันที่วัตถุประสงค+ เป?าหมายหรือ
ประโยชน+สุดท�ายที่แตกต-างกัน



รูปแบบการขัดกัน : ผลประโยชน2ส(วนบุคคลและผลประโยชน2ส(วนรวม

๑)  การรับผลประโยชน2ต(างๆ (Accepting benefits)

๒)  การทําธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป@นคู(สัญญา (Contracts)

๓)  การทํางานหลังจากออกจากตําแหน(งหน�าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post -employment)

๔)  การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

๕)  การรู�ข�อมูลภายใน (Inside information)

๖)  การใช�ทรัพย2สินของราชการเพื่อประโยชน2ธุรกิจส(วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage)

๗)  การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน2ทางการเมือง (Pork - barreling)

๘)  การใช�ตําแหน(งหน�าที่แสวงหาประโยชน2แก(เครือญาติหรือพวกพ�อง (Nepotism)

๙)  การใช�อิทธิพลเข�าไปมีผลต(อการตัดสินใจของเจ�าหน�าที่รัฐ หรือหน(วยงานของรัฐอื่น 
(influence)

John Langford และ Kenneth Kernaghan  ข�อ 1 - 7 

สํานักงาน ป.ป.ช..ข�อ 8 - 9



กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว(าด�วยการปKองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก�ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐

• ประกาศคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ2การรับทรัพย2สินหรือประโยชน2อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าด�วยการให�หรือรับของขวัญของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔

• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าด�วยการเรี่ยไรของหน(วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔



วิธีคิดแยกแยะระหว-าง “ประโยชนKส-วนตน กับ ประโยชนKส-วนรวม”







ศิลปQน     คําร�อง  สุรักษ2  สุขเสวี       
อัลบั้ม  ทํานอง / เรียบเรียง  เศกพล  อุ(นสําราญ

ฉันรู�สึกโชคดีที่ได�เกิดมา   สวมเครื่องแบบสมญาข�าราชการ
และได�ทําภาระหน�าที่สําคัญ   รับใช�งานเพื่อพ(อหลวงแห(งไทย

สานประโยชน2ของชาติและปวงประชา   เหมือนคําสัตย2สัญญาที่มอบเอาไว� 
ด�วยหลักการเลิศล้ํา   หลักธรรมค้ําใจ    ภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรี

** จะเดินตามรอยเท�าของพ(อด�วยความตั้งใจ  จะเติมเต็มความหมายข�าราชการที่ดี
มอบชีวิตทุ(มเทให�แผ(นดินนี้   ทําความดีเพื่อชาติไทย

***   สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน  ต�องพิสูจน2ว(าตนได�ทําอะไร
ด�วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให�ไป  ฉันภูมิใจที่ทําตามได�จริง

(ทดแทนคุณให�พ(อหลวงและแผ(นดิน)

ยึดมั่นหัวใจ  ในหลักเที่ยงธรรม   รับใช�ประชาชน  ทุกคนเท(าเทียมกัน
มั่นคงความดีตลอดไป   (* และ ** และ *** )


