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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัด
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้า ที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจร ิยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายหลักสำคัญในการจดัทำ
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีผลใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริ หาร  
ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรื อน                
ในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในองค์การ มหาชน หน่วยงานของรัฐ     
ร ูปแบบใหม่ แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานธุรการของร ัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ  และมาตรา ๘ 
กําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า ก.ม.จ. และมาตรา ๑๓ (๑) กำหนดให้ 
ก.ม.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะและให้คำปรึกษา เก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมา ตร ฐา นทาง
จริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

 ก.ม.จ. จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภา ครัฐ
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทา งเ ดีย วกัน       
โดยในการประชุม ก.ม.จ. คร ั ้งที่  ๑/๒๕๖๔ เมื ่อว ันที ่  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ          
ร ่างย ุทธศาสตร ์ด้านมาตรฐานทางจร ิยธรรมและการส่งเสร ิมจริยธรรมภาครัฐ และให้เสนอร่างย ุทธศาสตร์            
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 สาระสำคัญของยุทธศาสตร ์ด้านมาตรฐานทางจร ิยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ               
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ซึ ่งได้มีการศึกษาวิจ ัยจากข้อมูลทั ้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ปัจจัย                
ทางย ุทธศาสตร ์ ว ิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis ) และการสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ 
(Strategy Alignment) เพ่ือนำข้อมูลมากำหนดยุทธศาสตร์โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์    เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ (Trusted Public Officers) 
 พันธกิจ     สร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเน้ นย้ำ
ภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพ่ือให้ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน 
และความไว้วางใจในระดับนานาชาติ 
 เป้าหมาย   ยกระดับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดระดับชาติที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมเจ้าหน้า ที่
ของร ัฐและตัวชี ้วัดด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทย โดยใช้กลไก
ขับเคลื่อนด้านมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือยกระดับการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 
 



 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมการสร้างมาตรฐาน การพัฒนาผลักดันนโยบาย 
การส่งเสร ิมและบูรณาการรวมพลังกับทุกภาคส่วน  ภายใต้ประเด็นท้าทายเชิงกลยุทธ์ที ่ว ่า “ไม่มีข้อยกเว้น            
ไม่มีข้อกังขา และไม่สูญเปล่า” ทั้งนี้ อาศัยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการสื่อสารที่เข้าถึงและร่ วมรณร งค์
สร้างสังคม-วัฒนธรรมจริยธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม 
    ภาครัฐให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การส่งเสริมการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การรวมพลังทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติเรื่องมาตรฐาน 
    ทางจริยธรรมและการกระทำผิด 

 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ยังได้กำหนดรูปแบบกลยุทธ์แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการส่ งเสริม
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและสร้างผลกระทบสูง (Quick Win) และแนวทาง
การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
เพื ่อให้เกิดบทบาทความรับผิดชอบที่ มีความชัดเจนและเป็นองคาพยพของการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐาน               
ทางจริยธรรมตามเจตนารณ์ของกฎหมายอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้ 
ร ัฐพึงจ ัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน ่วยงานของร ัฐใช้เป ็นหลักในการกำหนดประมวลจร ิยธรรม 
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา ๒๕๘ ข .  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๔) บัญญัติให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้  
ผู ้มีความร ู ้ความสามารถอย่างแท้จร ิงเข ้ามาทำงานในหน่วยงานของร ัฐ และสามารถเจร ิญก้าวหน้า  
ได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธ์ิของงานของแต่ละบุคคล มีความซ่ือสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทำ  
ในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

  เพ่ือให้การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติหลั กการ  
ของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 
และกำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เป็นกลไกระดับชาติ มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะ
นโยบายต่อคณะรัฐมนตรี ให้คำปรึกษาแก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลในการจัดทำปร ะมวลจริยธรรม กำหนด
หลักเกณฑ์การนำจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือให้ความเห็น 
ในเรื่องที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม และสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เม่ือวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๒ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้เป็นหลักสำ คัญ 
ในการจ ัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบ ัติตน  
อย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) จะกำหนดหลักเกณฑ์  
การจัดทำประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและกลไกที่ มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรื อน  
 
 



๒ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

กลาโหม ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  
และผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานธุรการ ของรั ฐสภา 
องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ โดยประมาณการว่าจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้ อาจจำแนก
เป็นข้าราชการ ๑,๓๓๔,๘๙๓ คน พนักงานจ้าง ๒๔๓,๖๘๗ คน พนักงานราชการ ๑๔๕,๓๗๔ คน ลูกจ้างประจำ 
๑๓๘,๗๒๓ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๒๒๙,๖๓๐ คน ข้าราชการตำรวจ ๒๑๙,๖๔๒ คน๑ และข้าราชการทหาร  
ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๓๐,๒๐๙ นาย ด้วยเหตุน ี ้  จ ึงอาจกล่าวได้ว ่าเจ ้าหน้าที ่ของรัฐ                 
ทุกประเภทที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำนวน ๒,๗๔๒,๑๕๘ คน 

  เพื ่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจร ิยธรรมภาคร ัฐ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐาน           
ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีหน้าที่และอำนาจ  
ในการให้คำปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริ มจริ ยธรรม
ภาครัฐ จึงจำเป็นต้องจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีตามหลักมา ตรฐาน  
ทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและยกระดับภา พลักษณ์
ประเทศไทยที่บริหารประเทศโดยยึดหลักความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมสูงสุดเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นปร ะเทศที่
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นแนวทางในการขับ เคลื่อน
งานด้านการส่งเสริมจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรม การส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ 

  ๒.๒ เพื ่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื ่อนระบบราชการและองค์กรภาครัฐให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 
๑ อ้างอิงข้อมูลใน สำนักงาน กพ., กำลังคนภาครัฐ ๒๕๖๑: ในฝ่ายพลเรือน, เอกสารเผยแพร่, ๒๕๖๒ 



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ. ๓ 

  

บทท่ี ๒ 

กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

  การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ มีกระบวนการ
ดำเนินการ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้านโดยยึดโยงกับแนวโน้ม (Trends) และแนวทาง
การส่งเสริมจริยธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวคิดทางวิชาการในการส่งเสริมจริยธรรม การรวบรวม  
องค์ความรู้และข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในต่างประเทศที่มีผลต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการป้องกันทุจริต โดยมีการสำรวจและวิเคราะห์สภาพการส่งเสริ ม คุณธรรม 
จริยธรรมของภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจในประเทศจากกรณีศึกษา การศึกษาความสอดคล้อง กับ
แผนยุทธศาสตร์ภาครัฐฉบับต่าง ๆ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ด้านการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิด เห็นจา ก  
ผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องในการจ ัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจร ิยธรรมและการส่งเสร ิมจริยธรรมภาครัฐ  
และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับ เคลื่อน
มาตรฐานทางจร ิยธรรมสำหร ับเจ้าหน้าที ่ของรัฐ ซึ ่งกระบวนการเหล่าน ี ้เป ็นข้อมูลสำคัญ ในการกำหนด
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจร ิยธรรมและการส่งเสร ิมจร ิยธรรมภาคร ัฐให้มีความสมบูรณ์มา กที ่สุด            
โดยกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) มีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้ 

  ๒.๑ ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำว่า “จริยธรรม” คือ
ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติทางศีลธรรม ว่าด้วยกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
ของมนุษย์เอง ความเป็นผู้มีปรีชาญาณ (ปัญญาและเหตุผล) ทำให้มนุษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความถูกผิ ด  
ควรไม่ควร คือการบ่มเพาะคุณธรรมลงไปในจิตใจจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นปกติ  

   พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจร ิยธรรม พ .ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้ให้ความหมายของ
มาตรฐานทางจร ิยธรรมว่า เป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบ ัติอย ่างมีคุณธรรมของเจ ้าหน้าที ่ของรัฐ              
โดยมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน               
ของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเก่ียวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจน
การดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว 

   ดวงเดือน พันธุมนาวิน๒ ได้สรุปว่าจริยธรรม (Morality) มีความหมายกว้างขวาง ครอบคลุม 
คุณธรรม ค่าน ิยม กฎระเบียบ และศาสนา เพราะจร ิยธรรม คือ ระบบของพฤติกรรมการทำดี ละเว้นชั่ว              
ซ่ึงการที่คนจะทำความดีหรือไม่นั้นขึ้นกับ “สาเหตุภายใน” และ “สาเหตุภายนอก” โดยสาเหตุภาย ในนั้น

 
๒ ดวงเดือน พันธุมนาวิน ‘ปกกฎหมายกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม’, วารสารพัฒนาสังคม, ๙ (๑), ๒๕๕๐ 



๔ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

หมายถึงลักษณะทางจิตใจของตัวบุคคลเองที่จะตัดสินใจทำความดีละเว้นความชั่ว เช่น ความรู้สึกผิดชอบชั่ วดี 
ความซ่ือสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว ส่วนสาเหตุภายนอกนั้นหมายถึงอิทธิพลภายนอกหรือปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น    
คนรอบข้าง กฎระเบียบ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ผู้ร่วมงาน 

   ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้สร ุปลักษณะพฤติกรรมเชิงจร ิยธรรมในการทำงานราชการ                  
ไว้ ๓ ประการ โดยข้าราชการที่เป็นคนดี และเก่งอย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องมีพฤติกรรมครบ ทั้ง ๓ ประการในคน ๆ 
เดียวกัน อันได้แก่ พฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ และพฤติกรรมในหน้ าที่
ราชการ โดย 

    -  พฤติกรรมของพลเมืองดี หมายถึง พฤติกรรมการทำตามกฎหมาย พฤติกรรม
ซ่ือสัตย์ พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม นั่นคือการไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืนและตนเอง            
ยึดม่ันในศาสนา และวัฒนธรรมที่ดีงาม  

    - พฤติกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง พฤติกรรมการปรับตนให้สามารถ
ทำงานที่แปลกใหม่ สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ทางสังคม และทางจิตใจ  
มีพฤติกรรมการพัฒนาผู้อยู่ในความรับผิดชอบ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมที่เหมาะสม และพฤติกรรม  
การพัฒนากลุ่มและสังคม รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น   

    - พฤติกรรมในหน้าที่ราชการ คือ พฤติกรรมการทำงานเพ่ืองานราชการ และเพ่ือ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัยของทางราชการ ตลอดจนมีจรรยาในวิ ชา ชี พของตน 
สามารถปรับตนให้อยู่ในระบบงานแบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

   สุจิต บุญบงการ๓ ได้สรุปความหมายของจริยธรรมว่า คือการประพฤติปฏิ บัติที่ เหมา ะสม           
ดีงาม ประกอบไปด้วยคุณธรรมและศีลธรรม ซ่ึงความหมายของคุณธรรมนั้น หมายถึง สภาพคุณงามควา มดี 
ส่วนศีลธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ ดีที่ชอบ ดังนั้น คำว่าจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม มีความหมาย ที่
สอดคล้องกันในลักษณะของความประพฤติ หรือการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบ อย่างไรก็ดี คำว่า “จริยธรรม” 
มักจะใช้กับการประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพ  หร ือดำเน ินกิจการของบุคคล เช ่น จร ิยธรรมธุรกิจ 
จริยธรรมทางวิชาการ จริยธรรมทางการเมือง 

   สุจ ิต บุญบงการ ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง “จร ิยธรรม” กับ “จรรยาบรรณ”
“จร ิยธรรม” กับ “จร ิยศาสตร์” และ “จร ิยธรรม” กับ “กฎหมาย” โดยในส่วนของ “จร ิยธรรม” กับ 
“จรรยาบรรณ” มักจะมีการใช้สับสน ซ่ึงตามรากศัพท์ “จรรยาบรรณ” หมายถึง หนังสือที่ว่าด้วยความประพฤติ 
ที ่ดีงาม ซึ ่งอาจหมายรวมถึงการจ ัดทำประมวลหลักของความประพฤติที ่ด ีงาม หร ือการกำหนดกรอบ 
ของความประพฤติที่ ดีของผู้ประกอบอาชีพการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จรรยาบรรณแพทย์ จรรยาบรรณ

 
๓  สุจิต บุญบงการ ‘คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ .’ ใน สารานุกรมรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. กรุงเทพฯ: เดอะ สยาม เฮอริเทจ, ๒๕๕๒ 
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สื่อมวลชน ซ่ึงมีความสับสนในการใช้ศัพท์ “จรรยาบรรณ” กับ “จริยธรรม” หากเป็นการประพฤติไม่เหมา ะสม 
ที่ถูกต้องต้องเรียกว่า “ไม่มีจริยธรรม” แต่การเรียกว่า “ไม่มีจรรยาบรรณ” จะหมายถึงการที่ไม่ มีการ กำหนด
หลักการหรือข้อกำหนดของความประพฤติที่ ดีงามไว้ หรืออาจกล่าวได้ว่า การประมวลหลักความประพฤ ติที่             
ดีงามที่เรียกว่า “จรรยาบรรณ” กับ “ประมวลจริยธรรม” เป็นเรื่องเดียวกัน ส่วนความแตกต่างของ “จริยธรรม” 
กับ “จริยศาสตร์” ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว “จริยธรรม” เป็นเรื่องของความประพฤติ ส่วน “จริยศาสตร์” เป็น
สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ethics โดยการศึกษาเรื่อง “จริยศาสตร์” เป็นการศึกษา
การถกเถียงกันในเรื่องของคุณค่า ความดี ความถูกต้อง ซ่ึงเป็นการแสวงหาคำตอบว่าอะไรคือความดี อะไรคือ
ความถูกต้อง 

   หากพิจารณา “จริยธรรม” กับ “กฎหมาย” จะเห็นได้ว่าทั้ง “จริยธรรม” และ “กฎหมาย”  
มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ ต้องการควบคุมพฤติกรรมหรือการกระทำของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมไ ด้  
อย่างสงบสุข ซึ ่ง “จร ิยธรรม” กับ “กฎหมาย” ในบางครั ้งก็เป ็นเรื ่องเดียวกันที ่กำหนดโดยค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่จะเป็นตัวกำหนดว่าพฤติกรรมใดเป็นสิ่งที่ เหมาะสมถูกต้อง หรือการกระทำใด
เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง โดยรัฐอาจจะออกกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ ห้ามมิให้มีกา รกร ะทำ ที่            
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องดังกล่าวและกำหนดโทษไว้ กรณีดังกล่าวก็จะถือว่ารัฐได้ออกกฎหมายเป็นข้ อห้า ม  
การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม 

   อย่างไรก็ดี “จริยธรรม” มีความแตกต่างกับกฎหมาย ๔ ประการ ประการแรก คือ จริยธรรม
เป็นเรื่องของความประพฤติในระดับสูง ส่วนกฎหมายเป็นการควบคุมความประพฤติในระดับมาตร ฐานขั้น ต่ำ
เท่านั้น จึงทำให้สิ่งที่ฝ่าฝืนจริยธรรมหลายเรื่องไม่ได้ถูกกำหนดว่าผิดกฎหมาย เช่น การทำร้ายถือว่าผิดกฎหมาย  
แต่ในแง่มุมของจริยธรรมยังต้องการให้มนุษย์มีความกรุณาปราณีไม่เบียดเบียนกันด้วย ประการที่สอง กฎหมาย
เป็นข้อกำหนดที่บังคับเป็นการทั่วไป ส่วน “จรรยาบรรณ” ซ่ึงเป็นข้อกำหนดทางจริยธรรม อาจใช้กับคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งหรืออาจใช้เฉพาะในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง เช่น จรรยาบรรณแพทย์ก็ใช้กับแพทย์เท่า นั้นไ ม่ ได้ มีสภา พ
บังคับที่ใช้กับคนทั่วไป ประการที่สาม กฎหมายจะมีการกำหนดบทลงโทษและบทบังคับไว้ชัดเจน ในขณะที่
จริยธรรมอาจไม่ได้กำหนดบทลงโทษไว้แต่อาจเป็นการลงโทษทางสังคมก็ได้ ประการที่สี่  “จริยธรรม” มักจะ
เน้นที่การสร้างเสริมหรือพัฒนาจิตสำนึกจากภายในให้คนรู้สึกถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและต้องทำให้สิ่ งที่ถูก ต้อง
ด้วยสำนึกของตน ไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษอย่างที่คนเกรงกลัวกฎหมาย อย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมายและ
จริยธรรมจะมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันที่ มุ่งให้คนในสังคมทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ในความเป็นจริง ไม่สามารถออก
กฎหมายเพ่ือควบคุมพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมของบุคคลในทุก ๆ เรื่องได้ แต่การสร้างสังคมสงบสุขจำเป็น             
ต้องใช้หลักจริยธรรมเข้ามาเสริมการใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว 

 

 



๖ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

    กรณีศึกษาตัวอย่างของแซนเดล ไมเคิล (Michael Sandel)๔ จากหนังสือเก่ี ยว กับเรื่ อง 
ความยุติธรรมได้แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกับจริยธรรมไว้ว่า ปัญหาทางจริยธรรมเป็นเรื่องสำ คัญ  
และอาจส่งผลถึงกับให้สังคมเกิดความระส่ำระสายได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีประชาชนชาวอเมริกา แสดงความ                
ไม่พอใจในวงกว้างและร ู ้ส ึกแค้นเคืองต่อสถาบันการเงินในช่วงที ่มีวิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินในช่วงปี           
ค.ศ. ๒๐๐๘ - ๒๐๐๙ จากกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปช่วยเหลือสถาบันทางการเงินโดยใช้งบประมาณ
ของรัฐจำนวนมาก แต่ปรากฏว่า สถาบันการเงินที่ได้รับเงินช่วยเหลือกลับจ่ายเงินโบนัสจำนวนมากให้กับผู้บริหาร
สถาบันการเงินที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินดังกล่าว ซ่ึงการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าวไม่มีข้อห้ามทางกฎหมาย
บังคับไว ้ แต่มีประเด็นทางจริยธรรมจากการที่ประชาชน เห็นว่าผู้บริหารสถาบันการเงินไม่ควรจะไ ด้รับ โบนัส  
เนื่องจากบริษัทกำลังเอาเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายให้กับผู้บริหารซ่ึงบริหารงานล้มเหลว และแสดงให้เห็นถึง
ความโลภของผู้บริหารสถาบันการเงินที่ไม่ยอมเสียสละในช่วงวิกฤตและขาดควา มสำนึกว่า บริ ษัท ไ ด้รับ เ งิน
สนับสนุนมาจากที่ใด แม้ในภายหลังจะมีการกดดันจากรัฐในการเสนอเก็บภาษีจำนวนมากจากการเงินจ่ายให้กับ
ผู้บริหารและมีการกดดันจากสังคมจนทำให้ผู้บริหารสถาบันการเงินยอมคืนเงินโบนัสก็ตาม แต่ประเด็นทาง
จริยธรรมดังกล่าวได้ทำให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจและไม่สนับสนุนนโยบายที่จะให้รัฐใช้งบประมาณไป
ช่วยเหลือสถาบันทางการเงินอีก ทั้งที่ในช่วงแรกประชาชนส่วนใหญ่ มีความเข้าใจต่อการที่รัฐต้องใช้ เงิน ของรัฐ           
ไปช่วยเหลือสถาบันการเงินเพ่ือหลีกเลี่ยงวิกฤตทางเศรษฐกิจ จากกรณีศึกษาที่แซนเดลยกมานี้  แสดงให้เห็นถึง
ปัญหาการฝ่าฝืนจริยธรรมที่ส่งผลให้รัฐขาดความน่าเชื่อถือ ขาดศรัทธา และขาดความชอบธรรมได้ ซ่ึงสามารถ
ส่งผลกระทบในวงกว้างและสร้างความเสียหายได้มากกว่าการละเมิดกฎหมายเสียอีก ถึงแม้ว่าในบางครั้งรัฐไม่ได้
เป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมโดยตรง พร้อมกับแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของกฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์  
อันเน ื ่องมาจากสถานะของกฎหมายในการเป็นเคร ื ่องมือควบคุมความประพฤติในระดับมาตรฐานขั ้นต่ำ  
ที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมของบุคคลในทุก ๆ เรื่องได้ 

   แซนเดลได้แสดงให้เห็นว่า ประเด็นทางจริยธรรมมักจะถูกนำมาเป็นข้อถกเถียงอยู่บ่ อยครั้ง 
ยกตัวอย่างเช ่น การออกกฎหมายควบคุมโสเภณี ในมุมมองหนึ่งเป็นเร ื่องที่ถ ูกต้องชอบธรรม เน ื ่องจาก 
เป็นการควบคุมพฤติกรรมที่ขัดกับศีลธรรม แต่ในอีกมุมมองหนึ่งทางจริยธรรมก็อาจมองว่า หา กเป็นการ ค้า
ประเวณีด้วยความยินยอมก็น่าจะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ ค้าประเวณีตามหลักค่านิยมเสรีนิ ยม  ซ่ึงเป็น            
ความเชื่อทางจริยธรรมอีกแนวหนึ่ง รวมถึงรัฐจะได้มีโอกาสเข้าถึงและช่วยเหลือดูแลหญิงโส เภ ณีได้ทั่ว ถึง ขึ้น  
หรือการกำหนดโควตาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยให้กับคนผิวสี ซ่ึงเป็นผู้ ด้อยโอกาสในสังคมในมุมหนึ่ งก็ เป็ นเรื่ อง
ถูกต้องชอบธรรมทางจริยธรรม เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็อาจถูกมองว่า เป็น
การตอกย้ำตีตราสร้างความด้อยค่าให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส เช่นเดียวกับประเด็นข้อถกเถียง กรณีผู้คนควรมีสิทธิ       
โดยชอบธรรมหรือไม่ที่จะจบชีวิตตัวเอง หรือบ่อยครั้งที่คุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันเอง อย่างเช่น        
ในกรณีที่จริยธรรมความผูกพันภักดีในครอบครัวอาจเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ในกรณีที่
ต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับญาติพ่ีน้องที่กำลังกระทำผิดหรือเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคม ประเด็นทาง

 
๔ Sandel M. J., JUSTICE: What’s the Right Thing to Do?, New York: Farrar Straus Giroux, ๒๐๐๙ 
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จริยธรรมเหล่านี้ในปัจจุบันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าในสังคมไม่อาจจะมีแค่กฎหมายหรือ
หลักจริยธรรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้องมีทั้งสองอย่างทำงานควบคู่กันใน ร ะดับการควบ คุม        
ระดับต้นและการควบคุมระดับสูง 

   ประวีณ ณ นคร (๒๕๕๕)๕ สรุปความเรื่องจริยธรรมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกา รทำ งาน 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง “สภาพที่ทรงไว้ซ่ึงความประพฤ ติโดยชอบ”   
ทั้งนี้การจะรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้จะต้องระวัง ดูแล ป้องกัน และเยียวยาใน ๔ ระดับ คือ  

   ๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละคนระวังในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทา งจริยธร รม  
และไม่ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติทางจริยธรรม 

   ๒) ผู้บังคับบัญชา องค์กรผู้เก่ียวข้องและสังคม ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ ข องรัฐ 
มีจริยธรรม 

   ๓) ผู้บังคับบัญชา องค์กรผู้เก่ียวข้องและสังคม ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนข้ อปฏิ บัติ 
ทางจริยธรรม 

   ๔) ผู้บังคับบัญชาเยียวยาโดยดำเนินการลงโทษ (Punishment) หรือแก้ไข (Correction)  
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางจริยธรรม 

   กล่าวโดยสรุป จริยธรรมเป็นลักษณะของความประพฤติที่เหมาะสม ถูกต้อง ชอบธรรม  
โดยจริยธรรม ไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นลักษณะพฤติกรรมที่สูงกว่ากฎหมาย การฝ่าฝืนจริยธรรมจึงอาจไม่ไ ด้เป็น
ความผิดตามกฎหมาย แต่บางครั้งก็อาจมีการกำหนดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์เพ่ือห้ามการกร ะทำผิ ดที่ เป็น            
การฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจริยธรรมขึ้นมาก็ได้ ดังนั้น กฎหมายจึงอาจมีบทบาทไม่มากนักต่อการควบคุมพฤติกรรม
ทางสังคม แต่จร ิยธรรมจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสร ิมให้ส ังคมสงบสุข  และทำให้ผ ู ้คนในสังคมเห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนรวม กฎหมายและจริยธรรมจึงมีบทบาทที่ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ จริยธรรมเป็นเรื่อง
ของความถูกต้อง ชั ่ว ดี ซ ึ ่งอาจเป็นประเด็น ที ่มีการถกเถียงได้ด้วย ปัจจ ุบ ัน ประเทศไทยมีกฎหมาย
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การประพฤ ติปฏิ บัติอย่า ง มี
คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีกลไกการรักษาจริยธรรม ซ่ึงจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเสริมสั งคม
สันติส ุข เส ียสละ และเห็นแก่ผลประโยชน์ส ่วนรวม อีกทั ้งย ังสร ้างความเชื ่อมั ่นศรัทธาในหลักจริยธรรม            
ในสังคมไทย  

 

 
๕ ประวีณ ณ นคร. การบรรยายเร่ือง ปรัชญา และแนวคิดหลักเก่ียวกับจริยธรรม. การสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรม  

เร่ือง "เดินหน้าพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ข้าราชการไทยใสสะอาดด้วยจริยธรรม” จัดโดยสำนักงาน ก.พ. วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕. สืบค้นใน 
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/pramwlcchriythrrm_odythaanprawiin.pdf 



๘ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

  ๒.๒ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ภาครัฐระดับต่าง ๆ และความเชื่อมโยงระหว่างยุทธ ศาสตร์ อ่ืน  
ท่ีเก่ียวข้อง 

   กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครั ฐ  
มีการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแนวนโยบายภาครัฐที่เก่ี ยวข้ อง อัน
เป็นองค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบหนึ่งของการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่ง เสริม
จริยธรรมภาครัฐ ดังนี้ 

   ๒.๒.๑ กฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรฐานทางจริยธรรม 

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้ังแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
จนถึงพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้จริยธรรมเป็นหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญ และมีเนื้อหาเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมต้ังแต่เจตนารมณ์ของการประกาศรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
บัญญัติไว้ดังนี้ 

    “...การปกครองของประเทศไทยได้ดำรงเจตนารมณ์ยึดม่ันในระบอบประชาธิ ปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ได้มีการยกเลิก แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญเพ่ือจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายครั้ง แต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพหรื อราบรื่น
เรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ บางครั้งเป็นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไ ม่ไ ด้  
เหตุส ่วนหนึ ่งเกิดจากการที่มีผ ู้ ไม่นำพาหรือไม่น ับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ ้อฉล 
หรือบิดเบือนอำนาจ หรือขาดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน จนทำให้การบังคับ
ใช้กฎหมายไม่เป็นผล ซ่ึงจำต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมา ย และ
เสร ิมสร ้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม ...” ซึ ่งบทบัญญัติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า            
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรม และจริยธรรมถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสำคัญต่อการพัฒนาระบบ
การเมืองการปกครอง แก้ไขความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาการทุจริตฉ้อฉลและบิดเบือนอำนาจ  

    นอกจากนี้ มีบทบัญญัติอีกหลายส่วนที่กล่าวถึงเรื่องจริยธรรม ได้แก่ 

• มาตรา ๒๗ วรรคห้า บัญญัติว่า บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่
จำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

• มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติว่า รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือ ให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงต้อง  
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

 
 



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ. ๙ 

  

• มาตรา ๑๒๘ บัญญัติว่า สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจตรา ข้อบัง คับ  
การประชุมเก่ียวกับการเลือก และการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็น
หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิ การ 
วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ การเสนอ
ญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การต้ังกระทู้ถาม การเปิด
อภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และการอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีอำนา จตราข้ อบั ง คับ
เก่ียวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอ่ืนเพ่ือดำเนินการตา มบทบัญญั ติแห่ ง
รัฐธรรมนูญ 

• มาตรา ๒๑๙ บัญญัติว ่า ให้ศาลร ัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสร ะ รวมทั้ง             
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเม่ือประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุ มถึ งกา รรั กษา
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมา ตร ฐานทาง
จริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง ซ่ึงถือเป็นลักษณะต้องห้ามของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๖๐ (๕) 
และเป็นลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลร ัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา ๒๐๒ (๑๐) ของร ัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

    จากบทบัญญัติของร ัฐธรรมนูญที่กล่าวมาข้างต้น  แสดงให้เห ็นว่าร ัฐธรรมนูญ 
ให้ความสำคัญกับมาตรฐานทางจริยธรรม โดยให้มีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร รวมถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรอิสระ และมีบทบังคับในการควบคุมการกระทำอันเป็นการฝ่า ฝืนหรื อ ไ ม่ปฏิ บั ติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรง
ตำแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

   ๒.๒.๒ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 
ซ่ึงใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลั ก เกณฑ์ในการ
ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เก่ียวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบั ติงาน  
การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำ ความดี  
และละเว้นความชั่ว โดยมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริ ยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

 

 



๑๐ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

    ๑) ยึดมั ่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    ๒) ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

    ๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

    ๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

    ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

    ๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

    ๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

    โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับครอบคลุ มถึง
เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐ ได้แก่ ข ้าราชการ พนักงาน ลูกจ ้าง หร ือผู ้ปฏิบ ัติงานอื่นในหน่วยงานของร ัฐ  รวมถึง 
คณะกรรมการด้วย ๖ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีกล ไก         
การร ักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประกอบด้วย คณะกรรมการมาตรฐานทางจร ิยธรรม ( ก.ม.จ.)           
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานของรัฐ เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม 
ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๒.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

    ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ยึดโยงกับ
กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศตามที ่กำหนดไว้ในย ุทธศาสตร ์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๘๐ )  
โดยการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นการดำเนินการเพ่ือสนับสนุนงานตามแผนแม่บทภายใ ต้
ย ุทธศาสตร ์ชาติ แผนการปฏิร ูปประเทศด้านการบร ิหารราชการแผ่นดิน และด้านการป้องกันและ                 
การปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ รวมถึงแผนแม่บทส่งเสร ิมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่  ๑              
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร ์ชาติว ่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจร ิต ระยะที ่ ๓                
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    ๒.๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

     พระราชบัญญัติการจ ัดทำยุทธศาสตร ์ชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕  
ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมา ภิบ าลตา มที่
รัฐธรรมนูญกำหนด ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญควบคู่กับการพัฒนาชาติ  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ชาติ มี ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ

 
๖ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมือ่วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ. ๑๑ 

  

ด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ พัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภา คทา งสั งคม  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

    มาตรฐานทางจริยธรรม ๗ ประการ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจ ริยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติ
ม่ันคง ประชาชนมีความสุข ซ่ึงมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ ๑ การยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถตอบสนองประเด็นการรักษาความสงบภายในประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์นี้
ซ่ึงมีแนวทางสำคัญการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

    ๒) ยุทธศาสตร ์ชาติด้านการพัฒนาและเสริ มสร ้างศักยภาพทร ัพยากรมนุษย์              
มีเป ้าหมายการพัฒนาที ่สำคัญเพื ่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ         
ซึ ่งมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ ๒ ซื ่อสัตย์ส ุจริต มีจ ิตสำนึกที ่ดี และร ับผิดชอบต่อหน้าที่  และข้อ ๔ คิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ สามารถตอบสนองประเด็น การ มุ่งเน้น ให้
สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย์ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนต้ังแต่เยาว์วัย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง ค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และการส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ  และมีความร ับผิดชอบต่อส่วนรวม 
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์นี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

    ๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ 
มาตรฐานทางจริยธรรม ๖ ประการจากทั้งหมด ๗ ประการ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านกา รปรับสมดุล  
และพัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ  โดยมาตรฐานทางจร ิยธรรมใช้บ ังคับกับเจ ้าหน้าที่ของรัฐ  
ส่วนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปร ับสมดุลและพัฒนาระบบการบร ิหารจัดการภาครัฐมุ่งจัดการภาครัฐเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” มีเป้าหมายที่
สำคัญคือ ภาครัฐมุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวมที่ตอบสนองความต้องการของประชา ชน ได้อย่ าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส พร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง ปราศจากทุจริตและประพฤติมิชอบ และมี
กระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปเพ่ือส่วนรวมของประเทศ โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐนี้ มีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ ๑) ปรับปรุงและพัฒนาให้ภาครัฐตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส รวมทั้งปรับปรุงภาครัฐให้ทัน สมัย 
๒) บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ย ึดหลักคุณธรรม จร ิยธรรม มีจ ิตสำนึก มุ ่งมั ่นและมีความเป็นมืออาชีพ               



๑๒ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

๓) มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ ๔) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ มนุ ษยชน           
และปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอภาค 

    ทั้งนี้ สามารถสรุปความสอดคล้องของมาตรฐานทางจริยธรรมตามพระรา ชบัญญั ติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ดังนี้ 

มาตรฐานทางจริยธรรม ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

๑. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒. ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

๓. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม - ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
และมีจิตสาธารณะ 

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน - ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ - ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์
ของทางราชการ 

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ตารางท่ี ๒.๑ ความสอดคล้องของมาตรฐานทางจริยธรรมกับยุทธศาสตร์ชาติ 

    จากความเชื่อมโยงของมาตรฐานทางจริยธรรมกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ทำให้เห็น
ถึงบทบาทความสำคัญของจริยธรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ อันมีจุดเน้นในการสร้างหน่วยงานภาครัฐ 
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ปราศจากทุจริตและประพฤติมิชอบ ยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ พัฒนาคนให้เป็น           
คนดี คนเก่ง มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ จริยธรรมยังเป็นเกณฑ์หนึ่ง  
ของการบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ในประเด็นความรับผิดชอบทางการบริหาร ซ่ึงส่งผลให้ระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทย มีแนวทางการดำเนินงานภายใต้หลักการของจริยธรรมและเสริมสร้าง



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ. ๑๓ 

  

ประสิทธิภาพทางการแข่งขัน รวมถึงมีส่วนส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความสำเร็จ          
อีกด้วย 

    ๒.๒.๓.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ 

     ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงต้องดำเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่  
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย  มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย ั่งย ืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุ ข 
เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ และ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ ดี 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมทั ้งได้บ ัญญัติให ้ การดำเน ินการต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการปฏิร ูปประเทศเป็นไปตามพระราชบ ั ญญ ัติ                         
แผนและขั ้นตอนการดำเน ินการปฏิร ูปประเทศ พ .ศ. ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๖ ได้บ ัญญัติให ้การจัดทำแผน         
การปฏิรูปประเทศแต่ละด้านต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้หน่วยงานของรั ฐ    
ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเน ินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื ่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามระยะเวลา           
ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดินด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม  ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                          
ด้านสาธารณสุข  ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกัน                
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต่อมาได้มีการเพ่ิมเติมแผนการปฏิรูปประเทศอีก ๒ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมเป็น ๑๓ ด้าน 

     มาตรฐานทางจร ิยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจร ิยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐถือเป็นองคาพยพ 
ที่สำคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ บทบาทของคุณธรรมและจริยธรรมที่คอยกำ กับ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมีความเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แผนการปฏิร ูปประเทศด้านการบร ิหารราชการแผ่นดิน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     ๑) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีเป้าประสงค์ 
เพื ่อเตร ียมความพร ้อมในการเผชิญกับการเปลี ่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์         
ชีวิตวิถีใหม่และทิศทางที่ กําหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกําหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จ ะส่งผล ให้ เกิ ด          
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ จํานวน ๕ กิจกรรมปฏิรูป ประกอบด้วย ๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล ๒) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ๓) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยา กรบุคคลภาครัฐ                 
สู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซ่ึงคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม ๔) สร้าง



๑๔ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

ความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ๕) ขจัดอุปสรรค              
ในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต                   
ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และมีมาตรฐาน
การทํางานที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจน ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการสร้างเอกภาพแห่งพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน 
เพื ่อให้การจัดทําบริการสาธารณะ การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับปรับเปลี่ยนการบริหารทรั พยากร
บุคคลภาครัฐ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงการได้มาและรักษาไว้ซ่ึงคนดีคนเก่ง และคำนึงถึงหลักคุณธรรม ซ่ึงถือเป็น
ปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

     ๒) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ มีเป้าประสงค์ในการแก้ป ัญหาการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุน  
และให้ความร ู ้แก่ประชาชนเกี ่ยวกับการทุจร ิตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม               
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตของ
บุคลากรใช้ดุลยพิน ิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกั บกิจการที ่ดีอย ่างแท้จริง รวมถึง            
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่ เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงา นภา ครั ฐ            
โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน              
๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ๒) พัฒนาระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ๓) พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ๔) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และ  
๕) พัฒนามาตรการสกัดกั ้นการทุจร ิต เช ิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ทั ้งนี ้  การดำเนนิการ  
ดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  
และให้ความรู้เก่ียวกับภัยที่ เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมการร วมตัว 
และมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่องและป้องกันการทุจริต ซ่ึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ซ่ึงการขับเคลื่อนมาตรฐานทาง
จริยธรรม จะเป็นกลไกที่สำคัญกลไกหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่ เกิด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงส่งเสริมการป้องกันการทุจริต เพ่ือมิให้มี
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครอง
บ้านเมือง หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ 

     มาตรฐานทางจร ิยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจร ิยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเป็นเคร ื ่องมือสำคัญในการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปประเทศตามแผนการปฏิร ูปประเทศ            
ด้านการบร ิหารราชการแผ่นดิน และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต            



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ. ๑๕ 

  

และประพฤติมิชอบ ให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐ มีระบบงานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง มีกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรมจริ ย ธร รม 
พร้อมกับเป็นการวางกลไกป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มแข็ง 

    ๒.๒.๓.๓ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  

     แผนแม่บทส่งเสร ิมคุณธรรมแห่งชาติ  เป็นแผนแม่บทระดับประเทศ 
ที ่มุ ่งวางรากฐานและสร้างความเข้มแข็งด้านจริยธรรม คุณธรรมในสังคมไทย โดยมีกระทรวงวัฒนธรรม   
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื ่อน และถือเป็น กลไกการขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมในประเทศไทย       
ทุกระดับและทุกภาคส่วน ตั ้งแต่การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรมทั ้งระดับประ ชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามด้วยหลักธรรมทางศาสนา มีความม่ังค่ัง 
ย ั ่งย ืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถ ีว ัฒนธรรมไทย มีการพัฒนาระบบการบริหารจดัการ               
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ ให้สังคมเป็นสังคมคุณธรรมที่ยึด ม่ันในสถาบั นชา ติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ซ่ึงประกอบด้วยคนมีคุณธรรม องค์กรคุณธรรม 
หน่วยงานคุณธรรม และชุมชนคุณธรรม ที่จะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุข สมานฉันท์ ม่ันคงด้วยมิ ติ              
ทางศาสนาอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

     การส่งเสร ิมคุณธรรมของประชาชน สังคม และประเทศชาติดังกลา่ว 
เป็นไปตามหลักการสร้างความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพจากข้างใน โดยใช้คุณธรรมเพ่ือสร้างพลังการทำ ควา มดี  
เพ่ือชาติของประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมไทย อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้ง ด้านวัตถุ
และจิตใจตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตาม “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” 

     ทั้งนี้ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มียุทธศาสตร์ และกลยุทธ์           
ที่เป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมของคนในชาติ ตามกรอบการวางระบบรากฐานการเสริมสร้ าง คุณธรรม       
ในสังคมไทยทั้งภาคสถาบันทางการเมืองการปกครอง ภาคราชการ ภาควิชาชีพ สร้างความเข้มแข็ง ในร ะบบ   
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริม
คุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ แก่สถาบัน/องค์กรในสังคม พัฒนาศักยภาพบุคลา กรผู้ ทำ หน้า ที่         
ในการส่งเสริมคุณธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่าย  
ทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านคุณธรรม และการส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม        
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

    ๒.๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

     การขับเคลื ่อนยุทธศาสตร ์ชาติว ่าด้วยการป้องกัน และปราบปรา ม                 
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กำหนดตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยกำหนด
ยุทธศาสตร์เป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 



๑๖ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

     - ยุทธศาสตร ์ที ่  ๑ สร ้างวัฒนธรรมต้านทุจร ิตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย 

     -  ย ุทธศาสตร ์ที ่ ๒ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที ่มุ ่งเน ้นการกำหนดกลไก 
ด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่ วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 

     - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ เป็น สากล  
ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบให้
สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

     ประเทศไทยมีการกำหนดยุทธศาสตร ์ชาติว ่าด้วยการป้องก ัน แล ะ            
การปราบปรามทุจริต ทุกห้วงระยะ ๕ ปี โดยดำเนินการมาแล้ว ๓ ระยะ ต้ังแต่ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) 
และระยะที ่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ -  ๒๕๖๐) โดยในปัจจุบ ันอยู ่ภายใต้กรอบการดำเนินงานของยุทธศาสตรช์าติ              
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซ่ึงสอดคล้องกับแผนแ ม่บท
บูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว กำหนดเป้าหมายเพ่ือสร้างสังคมมีพฤติกร รมร่วม ต้าน          
การทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน เพ่ือให้
การทุจร ิตถ ูกย ับย ั ้งอย ่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กล ไกป้องกันการทุจร ิต และระบบบร ิหารจ ัดการตาม                
หลักธรรมาภิบาล มีการปราบปรามการทุจริตและมีการบังคับใช้กฎหมายด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน รวมถึงการทำให้ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) 
ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปร าบปรา มทุจริต       
มี ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้านที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจร ิต ด้านที ่  ๓ สกัดกั ้นการทุจร ิตเช ิงนโยบาย  ด้านที ่  ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจร ิตเช ิงรุ ก                  
ด้านที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และด้านที่ ๖ ยกระดับคะแนน ดัชนี ชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร ์ร ัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย ทั ้งน ี้  ย ุทธศาสตร์ชาติ           
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีสำนักงานคณะกรรมการป้อง กัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการ 

    ๒.๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

     สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้จัดทำ
ยุทธศาสตร์ระยะเวลา ๒๐ ปี เพ่ือกำหนดแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดว่า “สนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ  



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ. ๑๗ 

  

ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการของประเทศมีคุณธรรมปลอดทุจริต เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริ ม
นวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประขาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ  
โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์
เพ่ือให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ ซ่ึงคนดีคนเก่งที่ มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม” โดยมีกลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการในด้านต่าง ๆ รวม ๔ ด้าน ดังนี้ 

     ๑)  กลย ุ ทธ ์ การปร ับปร ุ ง ระบบกา รสรรหาเพ ื ่อ ให ้ส ่วน ราชการ 
เป็นองค์กรทางเลือกแรกของ คนดี คนเก่ง (First Choice Civil Service) โดยดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 
      - ระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ระบบราชการด้วยร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 
      -  ระบบการจ ้างงานที่หลากหลายและยึดหยุ ่น (Multi/Flexible 
Recruitment and Career Management System Phase I & II) 
     ๒) กลยุทธ์การกระจายอำนาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพกา รบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Department focused HR Platform) โดยดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 
      -  ระบบการเสร ิมสร ้างประสิทธิภาพการบริหารทร ัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการ (Department HRM Improvement System) 
      - ระบบการถ่ายเทสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้ามส่วนราชการและภู มิภาค 
(Flexible Workforce Management) 
     ๓) กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพราชการ (Civil Service  
of Integrity & Passion) โดยดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 
      - ระบบบริหารกำลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง (Talent Inventory 
Management) 
      -  ระบบพัฒนาสมร รถนะข้าร าชการ ๔ .๐ ระยะที ่ ๑ และ ๒ 
(Competency Management System for Civil Service ๔.๐ Phase I & II) 
      - กลไกส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้หน่วยงานของรัฐ 
      - การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัย 
      - ระบบให้คำปรึกษาข้าราชการ (Civil Service Counseling System) 
      - ระบบกรรมการสอบสวนกลาง 
     ๔) กลยุทธ์การเพิ ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทร ัพยากรบุคคล
ภาครัฐ (Smart HR Policy) โดยดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 
      - ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ GovID (Phase I, II & II) 

      - ศูนย ์กลางองค์ความร ู้ระดับนานาชาติด้านการบริหารทร ัพยากร
บุคคลภาครัฐ (International Hub on Civil Service Management) 



๑๘ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

      - ระบบบร ิหารทร ัพยากรภาคร ัฐที่บูรณาการกับระบบการจ้างงาน 
ของประเทศ (Integrated National Employment System) 

     ยุทธศาสตร์สำน ักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ระยะ ๒๐ ปี     
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐในการชักจูงและรักษาไว้ซ่ึงคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ ผลักดันให้ภาคราชการของประเทศ 
มีคุณธรรม ปลอดทุจริต เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสำคัญ  
กับกลไกส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม 

    กล่าวโดยสรุป มาตรฐานทางจริยธรรม ๗ ประการ ตามพระราชบัญญัติมา ตรฐาน  
ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการปร ับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ และเป็นปัจจัยส่งเสริมทางอ้อมสำหรับ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ย ุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  นอกจากนี้       
การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐที่ มุ่งเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วน เป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนการขับ เคลื่ อน
แผนการปฏิร ูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ           
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเป็นแผนที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ จึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนระดับต่าง ๆ โดยเน้นการส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหลัก ใช้กลไกส่งเสริมเชิงบวกและ
กลไกในการกำกับดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที ่ของรัฐให้ประพฤติปฏิบ ัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม          
โดยมุ่งหวังว่าหากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ก็จะส่งผลให้มีการบริหาร
จัดการงานภาครัฐที่ดี ประชาชนเชื่อถือไว้วางใจ รวมทั้งเป็นภูมิคุ้มกันให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบั ติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม และสามารถ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย 

    นอกจากนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมยังเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์  
การบริหารงานบุคคลภาครัฐในการชักจูงและรักษาไว้ ซ่ึงคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ ผลักดันให้ ภาคราชการ  
ของประเทศ มีธรรมาภิบาล ปลอดทุจริต รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมจริยธรรมในการสร้าง
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งประโยชน์สาธารณะ และมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาชาติ 
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แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงความเชื่อมโยงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของภาครัฐมาสู่ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 



๒๐ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

  ๒.๓ การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ 

   ปัจจุบันหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรเนเธอร์แลน ด์ 
สาธารณร ัฐประชาชนจ ีน ญี ่ป ุ ่น สาธารณร ัฐอินเดีย ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการส่งเสร ิมจร ิยธรรม 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศของตนเองอย่างจริงจัง อาทิ การก่อต้ังหน่วยงานสำนักงาน
จริยธรรมภาครัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (United State Office of Government Ethics: US OGE)  การขับเคลื่อน
การส่งเสริมจริยธรรมผ่านคณะกรรมการด้านมาตรฐานชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Committee on the Standard  
of Public Life) ของสหราชอาณาจักร และการจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมทั้งในราชยสภาและโลกสภา  
ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบติดตามการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกสภาในเรื่ อ ง คุณธรรมและ
จริยธรรมของสาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น กล่าวคือหลายประเทศมีการกำหนดเครื่องมือและกลไกในการส่ งเสริ ม
จร ิยธรรมภาคร ัฐอย่างเป็นร ูปธรรม รวมถึงการกำหนดกฎหมายด้านจร ิยธรรม และพัฒนาองค์กรกลาง          
เพื ่อการขับเคลื ่อนงานด้านจริยธรรม สำหรับประเทศไทย ได้มีการกำหนดให้มาตรฐานทางจร ิยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องสำคัญ และบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐๗        
อย่างชัดเจน โดยมีพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจร ิยธรรม พ .ศ. ๒๕๖๒๘ ซึ ่งมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ว ันที่              
๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ และใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

   นอกจากนี้ มีการส่งเสริมจริยธรรมรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีส่วนในการกระตุ้นและผลั กดันให้ เ กิด  
การแข่งขันระหว่างประเทศในการสร้างความเชื่อถือและความเชื่อม่ันในการเป็นรัฐที่ปกครองด้วยธรรมาภิบาล  
เช่น การวัดดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ที่จัดทำขึ้นโดยอง ค์กร        
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) การวัดดัชนีความเชื่อม่ันของประเทศแสดงให้
เห ็นความสำคัญของจร ิยธรรมและธรรมาภิบาลที ่มีต่อประชาคมโลก รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง           
ของประชาชน สื ่อสารมวลชน และภาคประชาสังคมที่ก ็ล้วนมีส ่วนผลักดันให้เกิดการส่งเส ริมจริยธรรม          
และการตรวจสอบการทำผิดทางจริยธรรม พฤติกรรมการทุจร ิต และระบบที ่ เอื ้อต่อการเกิดคอร์รปัชัน              
ในประเทศของตนจากการจัดอันดับของหน่วยงานต่าง ๆ  

   ปัจจุบันดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ที่สำรวจโดย
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ประเทศไทยได้คะแนน ๓๖ คะแนน 
และอันดับความโปร่งใสของประเทศ อยู่ในอันดับที่ ๑๐๔ ของโลก ซ่ึงในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้คะแนน 
๓๖ คะแนน และอันดับความโปร ่งใสของประเทศ อยู ่ในอันดับที ่  ๑๐๑ ของโลก ซึ ่งถ ึงแม้ว ่าค่าคะแนน           
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๓ จะเท่ากับปี ๒๕๖๒ แต่ประเทศไทยไ ด้คะแนน

 
๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ 
๘ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ลดลง ๑ แหล่งข้อมูล และได้คะแนนคงที่ ๘ แหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลทั้งหมด ๙ แหล่งข้อมูล ดังนี้๙ 

   ๑. คะแนนลดลง ๑ แหล่งข ้อมูล คือ แหล่งข ้อมูล IMD World Competitiveness 
Yearbook (IMD) ได้ ๔๑ คะแนน ลดลงจากปี ๒๐๑๙ ซ่ึงได้ ๔๕ คะแนน โดย IMD นำข้อมูลสถิติทุติยภูมิและ
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง ไปประมวลผลจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  
และพิจารณาจาก ๔ องค์ประกอบ คือ ๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ๒) ประสิทธิภาพของภา ค รั ฐ                     
๓) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยประเด็นที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานา ชา ติ 
นำมาคำนวณ เป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตจากแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย 
คือ มีการติดสินบนและคอร์รัปชันหรือไม่ ซ่ึงผู้ตอบแบบสำรวจเห็นว่า ยังมีปัญหาการให้และรับสินบนและ      
การคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐยอมรับสินบนในการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน ปัญหา
สินบนจากลักลอบเข้าประเทศของแรงงานผิดกฎหมาย ถึงแม้ภาครัฐจะมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการ
ประชาชน แต่ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ยังมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ จึงเกิดปัญหา
สินบนและการทุจริต ซ่ึงส่งผลต่อภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศ โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้เข้ารั บบริ การ
ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ จึงยอมที่จะจ่ายสินบน ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการทุจริต ยังไม่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กร ะทำ
ความผิด แต่เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับล่าง นอกจากนี้กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอนุมัติอนุญาต 
เช่น พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒. คะแนนคงที่ ๘ แหล่งข้อมูล ดังนี้ 

   ๒.๑ แหล่งข้อมูล Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BF (TI)) ได้ ๓๗ คะแนน 
เท่ากับปี ๒๕๖๒ โดย BF (TI) ใช้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และประเมินกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชา ธิปไตย  
และระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและดูความเปลี่ยนแปลง ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการเมือง ๒) ด้านเศรษฐกิจ  
และ ๓) ด้านการจัดการของรัฐบาล โดยองค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ใช้คะแนนจากคำถามของ BF (TI) 
เพียง ๒ ข้อ ในการประเมินคะแนน CPI คือ การดำเน ินการกับเจ ้าหน้าที่ของร ัฐที ่กระทำการทุจริตและ
ความสำเร็จของรัฐบาลในการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชัน 

   ๒.๒ แหล่งข้อมูล Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) ได้ ๓๗ คะแนน 
เท่ากับปี ๒๕๖๒ โดย EIU วิเคราะห์เชิงลึกเก่ียวกับความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต้องเผชิญ ได้แก่ 
ความโปร่งใสในการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้ทรัพยากรของราชการ /ส่วนรวม การแต่งต้ัง
ข้าราชการจากรัฐบาลโดยตรง มีหน่วยงานอิสระในการตรวจสอบการจัดการงบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ  
มีหน่วยงานอิสระด้านยุติธรรม ตรวจสอบผู้บร ิหาร/ผู ้ใช ้อำนาจ ธรรมเนียมการให้สินบน เพื ่อให้ได้สัญญา

 
๙ “สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”, สำนักงาน ป.ป.ช. 
สืบค้นจาก http://ethics.nso.go.th/index.php/news/88-cpi-2562 
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สัมปทานจากหน่วยงานของรัฐ 

  ๒.๓ แหล่งข้อมูล Global Insight Country Risk Ratings (GI) ได้ ๓๕ คะแนน เท่ากับปี ๒๕๖๒  
โดยประเด็นที ่องค์การเพื ่อความโปร ่งใสนานาชาติ นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชน ีการร ับร ู ้การทุจริต  
คือ ความเสี ่ยงของการที่บุคคลหรือบร ิษัทจะต้องเผชิญกับการติดสินบนหร ือการคอร ์ร ัปชันในรูปแบบอ่ืน 
เพื ่อที ่จะทำให้การดำเน ินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร ื ่น เช ่น เพื ่อให้ได้ร ับสัญญาเพื ่อ การส่งออก นำเข้า  
หรือเพ่ือความสะดวกสบายเก่ียวกับงานด้านเอกสารต่าง ๆ มีมากน้อย เพียงใด ซ่ึงถูกประเมินโดยผู้ เ ชี่ยวชาญ 
แต่ละประเทศ ซ่ึงได้รับข้อมูลจากกลุ่มลูกค้า ผู้ทำสัญญากับภาครัฐ นักลงทุน นักธุรกิจ ผู้รับงานอิสระ เครือข่าย
นักข่าว 

  ๒.๔ แหล่งข้อมูล The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) ได้ ๓๘ คะแนน 
เท่ากับปี ๒๕๖๒ โดย PERC สำรวจข้อมูลจากนักธุรกิจในท้องถิ่นและนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ เข้า ไปทำธุ รกิจ 
ในประเทศนั้น ๆ ได้แก่ นักธุรกิจจากสมาคมธุรกิจ ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ในเอเชีย ผู้แทนหอการค้า
ประเทศต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการสำรวจโดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเพ่ือแสดงให้เห็นถึ งร ะดับ 
การร ับร ู้ เร ื่องการคอร์รัปชัน ซึ ่งคำถามที ่ใช้ในการสำรวจที ่สำคัญ คือ ท่านจะให้คะแนนปัญหาการทุจริต          
ในประเทศที่ท่านทำงานหรือประกอบธุรกิจเท่าใด 

  ๒.๕ แหล่งข้อมูล PRS International Country Risk Guide (PRS) ได้ ๓๒ คะแนน เท่ากับปี ๒๕๖๒ 
โดย ICRG เป็นการจ ัดอันดับความเสี ่ยงของประเทศต่าง ๆ ทั ้งความเสี ่ยงด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านการเงิน ซ่ึงการคอร์รัปชันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ประเมินความเสี่ยงด้านการเมือง PRS จึงมุ่งประเ มิน 
การคอร์รัปชันในระบบการเมือง โดยรูปแบบการทุจริตที่พบมากที่สุด คือ การเรียกรับสินบน หรือการเรียกรับเงิน      
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการนำเข้า/ส่งออก การประเมินภาษี รวมถึงระบบอุปถัมภ์ ระบบพวกพ้อง การให้เงิน
สนับสนุนพรรคการเมืองแบบลับ  ๆ และความสัมพันธ์ใกล้ช ิดของนักการเมืองกับน ักธุรกิจ  ซึ ่งประเด็นที่    
องค์การเพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ น ำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชน ีการร ับร ู้การทุจริต คือ การประเมิน             
การคอร ์ร ัปชันในระบบการเมือง ซึ ่งร ูปแบบของการคอร ์รัปชันโดยตรงที ่การดำเน ินธุรกิจพบบ่อยครั้ง                     
คือ การเรียกร้องเงินหรือการต้องจ่ายสินบนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก (Import and 
Export Licenses) การควบคุมการส่งออก (Exchange Controls) การประเมินภาษี การคุ้มครองจากตำรวจ              
หรือการกู้ยืม โดยขอให้ช่วยให้คะแนนปัญหาการคอร์รัปชัน ทั้งการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจริงหรือโอกาสที่จ ะเ กิด
การคอร์รัปชันจากระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ การฝากเข้าทำงาน การต่างตอบแทน การระดมทุนที่เป็น
ความลับและความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่น่าสงสัยระหว่างนักการเมืองกับภาคธุรกิจ 

  ๒.๖ แหล่งข้อมูล World Economic Forum (WEF) ได้ ๔๓ คะแนน เท่ากับปี ๒๕๖๒ โดย WEF 
สำรวจมุมมองของนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเก่ียวกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสูงสุดในกา รทำ ธุร กิจ                
๕ ด้าน คือ ๑) การคอร์รัปชัน ๒) ความไม่ม่ันคงของรัฐบาล/ปฏิวัติ ๓) ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย ๔) ระบบ
ราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ๕) โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอ ว่าแต่ละปัจจัยเป็นอุปสรรค 
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เพิ ่มข ึ ้น เท่าเดิม หร ือลดลง ซึ ่งประเด็นที ่องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  นำมาคำนวณเป็นคะแนน            
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน คือ 

    ๑) ในประเทศของคุณ เป็นเรื่องปกติเพียงใดที่บริษัทจ่ายเงินพิเศษโดยไม่มีเอกสาร อ้า งอิ ง   
หรือจ่ายสินบนที่เชื่อมโยงกับเรื่องต่อไปนี้ (๑) การนำเข้า – ส่งออก (๒) สาธารณูปโภค (๓) การชำระภาษี
ประจำปี (๔) การทำสัญญาและการออกใบอนุญาต (๕) ได้รับการตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์จากกระบวนการ
ยุติธรรม  

    ๒) ในประเทศของคุณ เป็นเร ื ่องปกติเพียงใดที ่มีการคอร ์ร ัปชันโดยการจ ่ายโอนเงิน
งบประมาณของรัฐไปยังบริษัท บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล 

    ซ่ึงถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการต่ืนตัวกับการให้บริการด้วยความโปร่ง ใส  มีการลด
ขั ้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อกับหน่วยงานของร ัฐ แต่ก็ไม่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง ได้                  
อย่างมีนัยสำคัญ 

  ๒.๗ แหล่งข้อมูล World Justice Project (WJP) ได้ ๓๘ คะแนน เท่ากับปี ๒๕๖๒ โดย WJP 
ประเมินค่าความโปร่งใสโดยใช้ ๘ หลักเกณฑ์ เน้นเรื่องหลักนิติธรรม แต่ปีที่ผ่านมาองค์การเพ่ือความโปร่ งใส
นานาชาติ นำเกณฑ์ด้านการปราศจากคอร์ร ัปชันและแสวงหาผลประโยชน์ส ่วนตนมาเป็นตัวให้คะแนน   
โดยประเด็นที ่องค์การเพื ่อความโปร ่งใสนานาชาติ น ำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชน ีการร ับร ู ้การทุจริต  
คือ ๑) ข้าราชการ (เจ ้าหน้าที่ ) ในสายบริหารไม่ได้ใช ้ทร ัพย ์ส ินของทางราชการเพื ่อผลประโยชน์ส่วนตน   
๒) ข้าราชการ (เจ ้าหน้าที่ ) ในสายตุลาการไม่ได้ใช ้ทรัพย ์ส ินของทางราชการเพื ่อผลประโยชน์ส ่วนตน               
๓) ข้าราชการ (เจ้าหน้าที่) ในสายตำรวจและทหารไม่ได้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเ พ่ือผลประโยชน์ ส่วนตน      
๔) ข้าราชการ (เจ ้าหน้าที่ ) ในสภานิติบัญญัติ ไม่ได้ใช ้ทร ัพย ์ส ินของทางราชการเพื ่อผลประโยชน์ส่วนตน                
ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชนมองว่า กลุ่มข้าราชการ (สายบริหาร สายตุลาการ สายตำรวจและ
ทหาร รวมทั้งในสภานิติบัญญัติ) ยังคงใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงปัญหาดังกล่าว
ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 

  ๒.๘ แหล่งข้อมูล Varieties of Democracy Institute (VDEM) ได้ ๒๐ คะแนน เท่ากับปี ๒๕๖๒ 
โดย VDEM วัดเก่ียวกับความหลากหลายของประชาธิปไตย การถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ 
ตลอดจนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ซ่ึงประเด็นที่องค์การเพ่ือความโปร่ งใส
นานาชาติ นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต คือ การทุจริตทางการเมืองเป็นที่แพร่หลายมากน้อย
เพียงใด (How pervasive is political corruption?) โดยดัชน ีแสดงความแพร ่หลายของการทจุริตนี้            
ถูกคำนวณจากค่าเฉลี่ยของดัชนี ๔ ด้านคือ ๑) ดัชนีการคอร์รัปชันในภาครัฐ (Public sector corruption 
index) โดยใช้คำถามว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีพฤติกรรมเรียกรับสินบน หรือสิ่งของอ่ืนใด ในระดับใด และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมขโมยเบียดบังเงิน หรืองบประมาณ หรือทรัพยากรภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือเพ่ือคนในครอบครัวของตนเองบ่อยครั้งเพียงใด” ๒) ดัชนีการคอร์รัปชันของผู้บริหารระดับสูง (Executive 
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corruption index) โดยใช้คำถามว่า “ผู้บริหารระดับสูง หรือตัวแทน มีพฤติกรรมเรียกรับสินบน หรือสิ่งของอ่ืนใด 
เป็นประจำหร ือไม่ และผู ้บร ิหารระดับสูง หร ือตัวแทนเหล่าน ั ้นมีพฤติกรรมขโมย เบียดบังเงินหรื อ      
งบประมาณ หรือทรัพยากรภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือคนในครอบครัวของตนเองบ่อยครั้งเ พียง ใด” 
๓) ดัชนีการคอร์รัปชันของฝ่ายนิติบัญญัติ (The indicator for legislative corruption) โดยใช้คำถามว่า  
“เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์ในประเด็นเหล่านี้ในระดับใด (๑) เรียกรับ
สินบน (๒) รับเงินเพ่ือช่วยเหลือให้ได้รับสัญญาจากภาครัฐ (เพ่ือตัวเอง ครอบครัว เพ่ือน ผู้สนับสนุนทาง  
การเมือง) (๓) มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับภาคธุรกิจเพ่ือแลกกับโอกาสในการว่าจ้างภายหลังจากออกจาก
สภานิติบัญญัติ (๔) ขโมย (เบียดบัง) เงินของภาครัฐหรือเงินจากโครงการบริจาคต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้ส่วน ตัว”             
๔) ดัชนีการคอร์รัปชันของฝ่ายตุลาการ (The indicator for judicial corruption) โดยใช้คำถามว่า “ประชาชน
หรือภาคธุรกิจ มีการจ่ายเงินพิเศษ (ที่ไม่มีเอกสารการจ่ายเงิน) หรือสินบน เพ่ือเร่งหรือชะลอกระบวนการของ
ฝ่ายตุลาการในระดับใด” ซ่ึงผลคะแนนแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปรา บปรา ม           
การทุจร ิตอย่างต่อเน ื ่อง โดยผ่านความพยายามของหน่วยงานตรวจสอบในการดำเนินการเชิงป้องปราม           
การทุจริตในระดับพ้ืนที่และในระดับนโยบาย แต่ปัญหาเก่ียวกับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ บริหาร ร ะดับสูง              
มีพฤติการณ์การเร ียกรับผลประโยชน์ หร ือสินบน หร ือเบียดบังเงินงบประมาณ หรื อทร ัพยากรภาครัฐ          
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ยังคงเป็นปัญหาอยู่ และยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  หลายฉบับ 
อาทิ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. ๒๕๕๘                 
มีการกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นต้น  
แต่หน่วยงานร ัฐอาจจะยังขาดกลยุทธ์การสื ่อสาร หร ือประชาสัมพันธ์ที ่มีประสิทธิภาพ จ ึงอาจเป็นเหตใุห้
ประชาชนและนักธุรกิจขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ 

   นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้พูดถึงแนวคิดการส่งเสริมจริยธรรม
และค่านิยมในการบริการสาธารณะ (Public Service) ว่าควรครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมาย และการกำกับ
พฤติกรรมด้วย ซ่ึงถือเป็นการแทรกแซงเพ่ือสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น ซ่ึงที่ผ่านมามีวิธีการ  
๒ วิธีการที ่รัฐบาลหลายประเทศนำมาใช้ในการปรับปรุงจร ิยธรรมการบริการสาธารณะ  ประการแรก คือ             
การจัดการทางจริยธรรมที่เน้นการทำตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติ (Compliance-based Ethics Management) และ
ประการที่สอง คือ การจัดการทางจริยธรรมที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์แ ละคุณธรรม (Integr ity-
based Ethics Management) 

    การศึกษาวิจัยด้านจร ิยธรรมในช่วง ๑๐ -  ๒๐ ปีที ่ผ ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสนใจ 
ในการศึกษาแนวคิดการบริหารงานภาครัฐด้วยหลักจริยธรรมและได้แนะนำเครื่องมือ หรือกลไกเ พ่ือส่ งเสริ ม
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จริยธรรมอันเห็นได้จากผลงานของ Howard Whitton๑๐ ผลงานของ Adams and Balfour๑๑ และผลงาน 
ของ Suresh Misra๑๒ เป็นต้น การถอดบทเรียนกรณีศึกษาต่างประเทศเก่ียวกับแนวคิดการมุ่งเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย ์ตามแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมจร ิยธรรมกระแสหลัก เช ่น ทฤษฎีต้นไม้จร ิยธรรม 
ของดวงเดือน พันธุมนาวิน และทฤษฎีพัฒนาการทางจร ิยธรรมของโคห์ลเบิร ์ก (Kohlberg’s Moral 
Development Theory) รวมถึงการศึกษาแนวคิดที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน เช ่น แนวคิดการสะกิด
พฤติกรรม (Nudge Theory) ที่เน้นในเรื่องของ “การยกระดับพฤติกรรม” และ “การเข้าแทรกแซงก่อนที่จะมี
การทำผิดจริยธรรมเกิดขึ ้น” ถ ูกนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบยุทธศาสตร์มาตรฐานทางจร ิยธรรมและ              
การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยเน้นในการบูรณาการนำแนวทางการจัดการทางจริยธรรมที่เน้นการทำ ตา ม
กฎเกณฑ์การปฏิบัติ (Compliance-based Ethics Management) และการจัดการทางจริยธรรมที่วางอยู่ บน
พ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์และคุณธรรม (Integrity-based Ethics Management) มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ใน             
การออกแบบการส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมในเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ได้ศึกษา
และเก็บข้อมูลจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ควรนำมาพิจารณาในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของแนวคิดและทฤษฎี  
ที่จะนำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการดำเนินการ ปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมและสำร วจ  
สภาพปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมที่เป็นอยู่ปัจจุบันในหน่วยงานของรัฐประเภทต่าง ๆ และสภาพ ของการ
ประพฤติและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือกำหนดจุดเน้นในการส่งเสริมพัฒนา รวมถึงศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือให้ทราบแนวโน้มสถานการณ์และบริบท  
การขับเคลื่อนจริยธรรมภาครัฐทั้งในระดับสากล และสภาพการดำเนินงานของประเทศไทยในปัจจุบัน  

   ๒.๓.๑ ทฤษฎีและกรอบแนวค ิดในการกำหนด แนวทางการส่ง เสร ิม จริ ยธ ร รม  
ตามยุทธศาสตร์ 

    การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภา ครัฐ   
ได้อ้างอิงแนวคิดทางทฤษฎีทีส่ำคัญ ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ ลอเรนซ์ โคห์ลเบิร์ก (Lawrence 
Kohlberg ) ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของ ย ูร ิ บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Urie Bronfenbrenner) และโมเดล
นิเวศวิทยาเชิงสังคม (Social Ecological Model: SEM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
๑๐ Whitton, Howard. (๒๐๐๑). Implementing effective ethics standards in government and the civil service. 

Retrieved in https://www.oecd.org/mena/governance/๓๕๕๒๑๗๔๐.pdf  
๑๑ Adam, G.B and Balfour, D.L. (๒๐๐๕). Public-service ethics and administrative evil: Prospects and 

problems. In H.G. FREDERICKSON & R.K. GHERE (Eds.). Ethics in public management. Armonk, NY: 
M.E.Sharpe. pp.๑๑๔-๑๓๘.  

๑๒ Misra, Suresh. (๒๐๑๖). Strengthening Ethical and Moral Values in Governance. Indian Institute of Public 
Administration New Delhi. 
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    ๑) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ ลอเรนซ์ โคห์ลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg)  
มีการแบ่งระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลเป็นแต่ละระดับ๑๓ ซ่ึงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมา ตร ฐาน  
ทางจร ิยธรรมและการส่งเสร ิมจริยธรรมภาคร ัฐ ได้นำแนวคิดนี ้มาประยุกต์ใช ้ โดยแบ่งแนวทางและวิธีการ 
ในการส่งเสริมจริยธรรมออกเป็น ๔ แนวทาง โดยทั้ง ๔ แนวทางสะท้อนถึงการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในร ะดับ  
ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพประกอบด้านล่างนี้ 

แผนภาพท่ี ๒.๒ แนวทางและวิธีการในการส่งเสริมจริยธรรม ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคห์ลเบิร์ก  

   แนวทางท่ี ๑ : ใช้การลงโทษทางวินัย/การควบคุมเพ่ือหลบเลี่ยงการกระทำผิดทางจริยธรรม 

   แนวทางท่ี ๒ : ใช้การให้รางวัลและการสร้างความยอมรับจากสังคมเพ่ือจูงใจให้แสดงออก
พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม  

   แนวทางท่ี ๓ : ใช้ความภาคภูมิใจ ความละอายใจ หรือคำม่ันสัญญาที่มีแก่องค์กรหรือสังคม  
เป็นตัวกำกับและตอกย้ำให้แสดงออกถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม  

   แนวทางท่ี ๔ : ใช้การสร้างแรงบันดาลใจจากภายในโดยเน้นให้คุณธรรมจริยธร รมจะเป็น
คุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต 

   การใช้มาตรการลงโทษ ตามแนวทางที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดการกระทำผิด  
ทางวินัยและฝ่าฝืนจริยธรรม ซ่ึงแนวทางนี้อยู่บนพ้ืนฐานการใช้เหตุผลแบบหลบหลีกการถูกลงโทษ ซ่ึงที่ผ่านมา

 
๑๓ Kohlberg, L. ‘Moral Stages and Moralization: The Cognitive Development Approach.’ in Moral 

Development and Behavior: Theory, Research and Social Issues, ๔-๕. New York: Holt, Rinehart, and 
Winston, ๑๙๗๖. 
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ประเทศไทยใช้แนวทางนี้อย่างแพร่หลาย แต่แนวทางที่ ๑ ไม่สามารถสร้างหรือกระตุ้นให้แสดงออกพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมที่พึงประสงค์ได้ การส่งเสริมจริยธรรมจึงให้ความสำคัญกับการให้รางวัล และการสร้างการยอมรับ
จากสังคมตามแนวทางที่ ๒ ซ่ึงแนวทางนี้อยู่บนฐานคิดที่ว่า มนุษย์ต้องการแสวงหารางวั ลและต้องการทำ  
ตามความเห็นชอบของผู ้อ ื ่น อย ่างไรก็ตาม  ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการในการส่งเสร ิมตามแนวทางที ่ ๒  
ทีเ่ป็นรูปธรรม เพราะอยู่ในระยะเริ่มต้น ส่วนแนวทางที่ ๓ เน้นใช้กฎของสังคมและคำม่ันสัญญาที่มีต่อส่วนร วม
สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจหรือความละอายใจขึ้น ซ่ึงคำม่ันสัญญาที่ให้ไว้แก่สังคมจะเป็นตัวกระตุ้นให้แสดงออก
พฤติกรรมทางจริยธรรม ในขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ทางสังคมจะคอยกำกับ ไม่ให้ประพฤติฝ่าฝืนทางจริ ยธรรม  
และแนวทางสุดท้าย คือแนวทางที่ ๔ ซ่ึงเน้นการสร้างให้คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณค่าหลักในการดำ เนินชี วิต 
กล่าวคือพฤติกรรมทางจริยธรรมควรแสดงออกมาจากแรงบันดาลใจภายในของบุคคลผู้ที่ยึดม่ันในอุดมคติสากล 
ทั้งนี้ แนวทางทั้ง ๔ แนวทาง ได้สะท้อนการส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคห์ลเบิร์ก 

    ๒) ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของ ยูริ บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Urie Bronfenbrenner’s 
Ecological Systems Theory)๑๔  อธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความสัมพันธ์ท่ีซับ ซ้อนทั้ งปัจจัย
ภายในตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ๑) ระบบจุลภาคหรือระดับเล็ก (Microsystem) 
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระดับตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ๒) ระดับกลาง (Mesosystem) อยู่ถัดออกมา
จากตัวบุคคลเป็นความสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ รอบตัวบุคคล ๓) ระดับหน่วยงาน (Exosystem) เป็นระบบ
สังคมที่ใหญ่ขึ้นที่บุคคลไม่ได้มีผลกระทบโดยตรง และ ๔) ระดับมหภาคหรือระดับใหญ่ (Macrosystem)            
เป็นระบบที่ไกลจากตัวบุคคลมากที่สุดแต่กำกับควบคุมพฤติกรรมคนในเชิงมาตรฐานของสังคม ถือว่าเป็นโมเดล
นิเวศวิทยาเชิงสังคม (Social Ecological Model) ซ่ึงมีนักวิจัยและนักวิชาการหลายท่าน (เช่น McLeroy, 
Steckler, Bibeau, & Glanz, ๑๙๘๘๑๕; Davidson, et al., ๒๐๑๘๑๖) นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง เสริม
พฤติกรรม ซึ ่งโดยทั ่วไปมักแบ่งระดับของปัจจ ัยสิ ่ง แวดล้อมออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล 
( Intrapersonal) ระหว่างบุคคล ( Interpersonal) องค์กร (Organizational) ชุมชน (Community)              
และนโยบายสาธารณะ (Public policy) แนวคิดระบบนิเวศวิทยาและโมเดลนิเวศเชิงสังคม เป็นแนวทางใน             
การวางระบบนิเวศจริยธรรม (Ethics Ecosystem) ซ่ึงเห็นว่า การพัฒนาจริยธรรมของบุคคลในภาพรวมของ
ประเทศและในหน่วยงาน เป็นระบบที่ซับซ้อน และเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบในหลายระดับ  
 

 
๑๔  Bronfenbrenner, U. ‘Ecological models of human development.’ in Husen T. & Postlethwaite, T. N. 

(Eds.), International Encyclopedia of Education (๒rd ed., Vol. ๓, pp. ๓-๔๔). Oxford, UK: Elsevier, ๑๙๙๔. 
๑๕  McLeroy KR, Bibeau D, Steckler A, & Glanz K. An ecological perspective on health promotion programs. 

Health education quarterly, ๑๙๘๘; ๑๕: ๓, ๕๑-๗๗. 
๑๖  Davidson P, Rushton CH, Kurtz M, Wise B, Jackson D, Beaman A, Broome M. A social-ecological 

framework: A model for addressing ethical practice in nursing. J Clin Nurs. ๒๐๑๘ Mar; ๒๗(๕-๖):e๑๒๓๓-e
๑๒๔๑. doi: ๑๐.๑๑๑๑/jocn.๑๔๑๕๘. Epub ๒๐๑๘ Feb ๒๑. PMID: ๒๙๑๑๙๖๕๓. 
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เปรียบเสมือนระบบนิเวศของจริยธรรม โดยระบบนิเวศจริยธรรม ประกอบไปด้วยอย่างน้อย ๕ ระดับ ได้แก่ 
ระดับบุคคล ระดับครอบครัว/เพ่ือน ระดับหน่วยงาน ระดับชุมชน และระดับนโยบาย ในระดับบุคคล จริยธรรม
เป็นสิ่งที่บุคคลปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการทำงาน ส่วนหนึ่งมาจากคุณลักษณะของตัวบุคคลเอง ระดับ
เพ่ือน/ครอบครัวเป็นระดับที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วยทั้งในลักษณะของครอบครัวและเพ่ือนที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน
ในชีวิตประจำวัน หรือในการทำงานที่มีความใกล้ชิด ซ่ึงสามารถเป็นตัวแบบและแรงผลักให้บุคคลมีจริยธรรมได้ 
ระดับหน่วยงานเป็นระดับที่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมของบุคคลผ่านมาตรฐานทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการ
ทำงานที่กำหนดขึ้นเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากร ระดับชุมชนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง
บรรทัดฐานการปฏิบั ติของชุมชน และระดับนโยบายสาธารณะเป็นนโยบายหรือกฎหมายระเบียบกฎ เกณฑ์           
ต่าง ๆ ในระดับชาติ ระบบเหล่านี้มีลักษณะเป็นโครงสร้างที่มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกันในการทำงานส่ง เสริ ม
จร ิยธรรมของบุคคล เกี ่ยวข้องกับคน กลุ ่มคน และหน่วยงานที ่หลากหลาย ซึ ่งต้องอาศัยกา รมีส่วนร่วม               
และความร่วมมือกันเพ่ือให้การสร้างเสริมจริยธรรมประสบผลสำเร็จ 

    กล่าวได้ว ่า การจ ัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ อยู่บนพ้ืนฐานของการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดพัฒนาการทางจริยธรรมควบคู่ ไปกับ
แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ซ่ึงมีความเชื่อว่า จำเป็นต้องใช้แนวทางการลงโทษทางวินัยในระดับเบื้อง ต้น  
เพื ่อควบคุมพฤติกรรม ทำให้คนกลัวการถูกลงโทษเป็นพื ้นฐาน จากนั ้นจึงจะก้าวไปสู ่แนวทางระดับที ่ ๒  
ระดับที่ ๓ และระดับที่ ๔ ซ่ึงเป็นการยกระดับพฤติกรรมและยกระดับความคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ๒.๓.๒ ปัจจัยท่ีส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรม 

    จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวกับปัจจัยในการส่งเสริมจริยธรรม พบว่า   
มีปัจจ ัยต่าง ๆ ที ่ช ่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางจร ิยธรรมในภาครัฐ  จ ึงได้สร ุปสาระสำคัญออกมาเป็น  
ลักษณะปัจจ ัยที ่เอ ื ้อต่อการส่งเสร ิมจร ิยธรรม แล้วทดสอบลักษณะปัจจ ัยที่ เอ ื ้อต่อการส่งเสร ิมจริยธรรม 
โดยการสำรวจข้อมูลทัศคติของเจ้าหน้าที ่ของรัฐและประชาชนเพื่อสะท้อนให้เห ็นสภาพสถานการณ์ทาง
จริยธรรมในหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน และเพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสภา พ
จริยธรรมภาครัฐในหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของลักษณะปัจจัยที่เอ้ือ ต่อกา รส่ ง เสริ ม
จริยธรรมได้ ดังนี้ ๑๗ 

    ๑) การรับรู้มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

     การรับรู้และเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของหน่วย งาน  
เป็นปัจจ ัยสำคัญ หากเจ้าหน้าที่ของร ัฐร ับร ู้และเข ้าใจมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงานจะช่วยป้องกันการประพฤติผิดและฝ่าฝืนจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
ทราบถึงความคาดหวังทางจริยธรรมต่อการทำหน้าที่ของตนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับมา ตรฐาน 

 
๑๗  เดชา สังข์วรรณ และคณะ, การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมการขับเคล่ือนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ: การจัดทำยุทธศาสตร์

ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, งานวิจัย, ๒๕๖๓ 



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ. ๒๙ 

 

ทางจริยธรรมที่กำหนด มีเกณฑ์ในการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ฝ่าฝืนจริยธร รมเ พ่ือป้อ ง กัน            
การฝ่าฝืนจริยธรรม สามารถใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถให้บริการกับ
ประชาชนโดยเท่าเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติ และในภาพรวมจะช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาเจ้าหน้าที่
ของรัฐมากขึ้น 

    ๒) ระเบียบกฎหมายภาครัฐไม่ซับซ้อนและเป็นภาระต่อประชาชนมากเกินไป 

     ระเบียบกฎหมายหร ือขั้นตอนในการติดต่อราชการที ่มีความยุ่งยากซับซ้อน 
หรือเป็นภาระต่อประชาชนมากเกินไป จะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และเอ้ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถใช้ระเบียบ กฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ 

    ๓) มีการกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมจริยธรรมท่ีชัดเจน 

     การขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน จำเป็นจะต้อง
กำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวท่ีชัดเจน โดยหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบภารกิจดั งกล่าว
จะต้องมีกลไก ระบบ และเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กรที่ชัดเจน 

    ๔) นโยบายและการส่งเสริมจริยธรรมท่ีชัดเจน 

     การขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมจะต้องมีการนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม  
ที่ชัดเจน หน่วยงานและผู้บริหารให้ความสำคัญในการส่งเสริมจริยธรรม มีการกำหนดมาตรการหรื อแนวทาง  
การส่งเสริมจริยธรรมเชิงรุก มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการ ฝ่าฝืนจริยธรรม และหากมีการฝ่า ฝืน
จริยธรรมก็มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

    ๕) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

     กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มต้ังแต่การสรรหาและคัดเลือกบุ คลากร  
ในหน่วยงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมและคำนึงถึงความเหมาะสมทางจริยธรรม ระบบการประเมินผล   
การปฏิบัติงานมีการนำปัจจัยด้านจริยธรรมมาใช้ประกอบในการพิจารณา การปรับเลื่อนตำแหน่ง และให้ความดี
ความชอบ ควรมีการนำปัจจัยด้านจริยธรรมมาประกอบการพิจารณาเพ่ือส่งเสริมคนดีให้เข้ามา มีบทบา ทที่ ดี  
กับหน่วยงาน และควรสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ 

    ๖) กลไกกำกับด้านจริยธรรม 

     หน่วยงานที ่มีการส่งเสร ิมจริยธรรมที ่ ดี ควรมีการกำหนดประมวลจร ิยธรรม 
หรือข้อกำหนดจริยธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตามความแตกต่างของลักษณะงานในแต่ละหน่วยงาน ไม่ควรใช้
มาตรฐานเดียวมาบังคับใช้กับบุคลากรทุกประเภท ซึ ่งอาจมีสภาพการทำงานและความเสี่ยงในการฝ่าฝืน
จริยธรรมที่แตกต่างกัน มีกลไกกำกับดูแลเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ภายนอก การรับของขวัญของกำนัล การเบียดบังทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว การรับงานองค์กรธุร กิจ      
 



๓๐ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

หรือหน่วยงานภายนอก การตรวจสอบทรัพย์สินหรือการรับจ้างงานภายหลังจากพ้นตำแหน่งห น้า ที่รา ชการ   
และมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายอาญาหรือกระทำการทุจริต 

    ๗) ภาวะผู้นำทางจริยธรรม 

     ผู ้นำหร ือผู ้บร ิหารของหน่วยงานทำตัวเป็นแบบอย่างของผู ้ มี จริยธรรมที ่ ดี  
มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเองไม่ใช้อารมณ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสามารถในการปลุกเร้า
และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม และสนับสนุนให้บุคลากรในหน่ วย งาน   
ยึดหลักความสามัคคีมากกว่าการชิงดีชิงเด่น 

    ๘) ภาวะผู้นำแห่งการเปล่ียนแปลง 

     ผู ้นำหร ือผู ้บร ิหารของหน่วยงานควรจ ะมีความสา มารถในการปร ะเ มิน
สภาพการณ์หรือผลกระทบขององค์กรจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้า 
ยอมร ับฟังความคิดเห็นของผู ้บ ังคับบัญชาที ่ เป ็นประโยชน์ต่อองค์กร และสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนา             
ขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน 

    ๙) ทัศนคติในการปฏิบัติงาน 

     บุคลากรในหน่วยงานเห็นว่าจริยธรรมมีคุณค่า ต้ังใจปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามภารกิจ อำนาจและหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย รักษาจริยธรรมของการเป็นข้าราชการที่ ดี พร้อมที่จะทำ  
ตามระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนด และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมทางจริยธรรม มากกว่าการปฏิ บัติ 
ตามคำสั่งที่ไม่ถูกต้องของผู้บังคับบัญชา 

           ๑๐) ระบบนิเวศจริยธรรม (Ethics Ecosystem) 

     การพัฒนาจร ิยธรรมของบุคคลในภาพรวมของประเทศและในหน่วยงา น          
เป็นระบบที่ซับซ้อน และเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบในหลายระดับ เปรียบเสมือนระบบนิเวศ
ของจริยธรรม ระบบนิเวศจริยธรรมนี้คำนึงถึงองค์ประกอบด้วยกันอย่างน้อย ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล 
(Micro system) ระดับครอบครัว/เพ่ือน (Meso system) ระดับหน่วยงาน (Exo system) และระดับสังคม/ชาติ 
(Macro system) ในระดับบุคคล จร ิยธรรมเป็นสิ ่งที ่บ ุคคลปฏิบัติในชีว ิตประจำวันและการทำงา น                     
ระดับเพื ่อน/ครอบคร ัวเป็นระดั บที ่บ ุ คคลมีปฏิส ั มพ ันธ์ด้วยทั ้งในล ักษณะของครอบคร ั วและเ พ ื ่อน                     
ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานที่มีความใกล้ชิด ซ่ึงสามารถเป็นตัวแบบและแร งผลัก  
ให้บุคคลมีจริยธรรมได้ ระดับหน่วยงานเป็นระดับที่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมของบุคคลผ่านมาตรฐานทางจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณในการทำงานที่กำหนดขึ้นเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากร ระดับสังคม/ชาติ เป็นร ะบบใหญ่         
ที่ทำหน้าที่หล่อหลอมจริยธรรมของบุคคลและประชาชนผ่านระบบวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อที่เป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติของคนที่สังคมมุ่งหวัง ระบบเหล่านี้มีลักษณะเป็นโครงสร้างที่ มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยง กัน
ในการทำงานส่งเสริมจริยธรรมของบุคคล 
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          ๑๑) บริบทแวดล้อมอ่ืน ๆ 

     ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสภาพจริยธรรมของหน่วยงาน เช่น ระบบอุปถัมภ์  
และการเล่นพรรคเล่นพวกจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสร ิมจริยธรรม การสร้างการร ับร ู้และเชิดชูเกียรติ  
การสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงาน ความรักใคร่กลมเกลียวของบุคลากรในหน่วยงาน ระบบ 
การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานที่ ดี การตัดสินใจของผู้บริหารบนพ้ืนฐานของข้อมูลมากกว่าอา รมณ์
ความรู้สึกส่วนตัว และคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากรในหน่วยงาน  

     โดยสร ุป ปัจจ ัยที ่ส ่งเสร ิมพฤติกรรมทางจร ิยธรรมสอดคล้องกับหลักการ  
ของระบบนิเวศจร ิยธรรม (Ethics Ecosystem) ที ่ เก ี่ยวข้องกับปัจจ ัยระดับจุลภาคไปจนถึงระดับมหภาค  
ต้ังแต่ระดับภายในตัวบุคคล เช่น ทัศนคติในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม ระดับระหว่างบุคคล  
เช่น ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ระดับหน่วยงาน เช่น นโยบายและการส่งเสริมจริยธรรม และการบริหารงานบุคคล 
ระดับชุมชน เช่น กลไกกำกับด้านจริยธรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปจนถึงระดับนโยบายสาธารณะ เช่น         
ระเบียบกฎหมายภาครัฐ ปัจจัยเหล่านี้ มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในการส่งเสริมพฤติกรรมจ ริย ธรรมของ         
คนที ่ส ังคมมุ่งหวัง การปร ับเปลี ่ยนลักษณะหร ือส่วนประกอบในระดับหนึ ่งอาจส่งผลต่อลักษณะหรือ
ส่วนประกอบในระดับอื ่น นอกจากนี ้ย ังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของแต่ละระดับ รวมทั ้งการบูรณาการ          
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้การสร้างเสริมจริยธรรมให้สัมฤทธิ์ผล 

    การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ   
ได้วิเคราะห์และนำปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมดังกล่าว มาออกแบบเพ่ือจัดทำแบบสำรวจทัศนคติของประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชก าร 
และเจ ้าหน้าที ่ของร ัฐ ๑๘ นำมาทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติโดยวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพนัธ์  
(Regression) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นกับมาตรฐานทางจริยธรรม ๗ ด้าน 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติพบว่า ปัจจัย 
การส่งเสริมจริยธรรมด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานทางจริยธรรมต้ังแต่ ๒ ด้านขึ้นไป 
ไม่ว่าจะเป็นด้าน ๑) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบ           
ต่อหน้าที่ ๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าปร ะโยชน์
ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  และ  
๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้านการรับรู้ ใน
กฎหมายมาตรฐานทางจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานทางจริยธรรมด้านที่ ๒ ด้านที่ ๔ และด้านที่ ๗ 
ปัจจัยด้านการใช้กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานและด้านการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานมีความสั มพันธ์
กับมาตรฐานทางจริยธรรมด้านที่ ๒-๗ ปัจจัยด้านนโยบายละการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐมีความสัมพันธ์ กับ

 
๑๘  อ้างถึงแล้วใน ๑๗ 
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มาตรฐานทางจริยธรรมด้านที่ ๒ ด้านที่ ๕ และด้านที่ ๖ ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์
กับมาตรฐานทางจริยธรรมด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓ ด้านที่ ๔ ด้านที่ ๕ และด้านที่ ๗ และปัจจัยด้านภาวะผู้นำเชิ ง
จริยธรรม มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานทางจริยธรรมด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๕ ด้านที่ ๖ และด้านที่ ๗ เป็นต้น 

    ทั ้งนี้ ประเด็นสำคัญที ่น ่าสนใจต่อการนำมากำหนดยุทธศาสตร์ ด้านมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐประการแรกคือ ปัญหาการรับรู้และเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรม 
จากการสำรวจประชาชนกลุ่มตัวอย ่าง ๕,๖๐๐ ตัวอย่าง และเจ ้าหน้าที ่ของร ัฐ ๑ ,๔๐๐ ตัวอย่าง พบว่า 
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ ๘๑.๖ ไม่ทราบว่ามีการออกพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
และร้อยละ ๗๘ ไม่เคยทำความเข้าใจเนื้อหาเก่ียวกับประมวลจริยธรรมภายในหน่วยงานรัฐมาก่อน และในส่วน 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ ๖๕.๓ ไม่ทราบว่ามีการออกพระราชบัญญั ติ มาตร ฐาน  
ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และร้อยละ ๕๕.๑ ไม่เคยทำความเข้าใจเนื้อหาเก่ียวกับประมวลจริยธรรม  

    ผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้ค่าคะแนนปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐในภา พรวม 
เป็นเชิงบวก อย่างไรก็ดียังพบว่ามีปัจจัยหลายตัวซ่ึงเม่ือเทียบกับปัจจัยตัวอ่ืนแล้วมีค่าคะแนนต่ำกว่าอย่างชั ดเจน 
หรือมีประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ที่มีแนวโน้มให้ความเห็น ในเชิ งลบ ต่อ  
สภาพการส่งเสริมจริยธรรมในปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ซ่ึงควรนำมาเป็นโจทย์ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา  
การส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน ปัจจัยด้านหน่วยงาน
ส่งเสริมจริยธรรม ปัจจัยนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัจจัยด้านกลไก  
ด้านจริยธรรม ปัจจัยด้านผู้นำเชิงจริยธรรม ปัจจัยด้านภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง และที่เป็นปร ะเด็น  
หัวข้อย่อยที่ควรให้ความสำคัญ ได้แก่ ความเข้าใจต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกล้า
เปิดเผยการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรม การทำกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่อาจทำ
ให้อึดอัดใจ ระบบและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ดี การตัดสินใจของผู้บริหารบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว และคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากร  

    ในส่วนของทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมในหน่วยงานของรัฐโดยส่วนใหญ่แล้วทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก
ต่อมาตรฐานทางจริยธรรมในทุกด้าน อย่างไรก็ดีมีบางประเด็นที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั ฐจำนวนมาก     
ให้ความกังวล โดยในมุมมองของประชาชนจะมีความกังวลเก่ียวกับประเด็นการเบียดบังทรัพย์สิน เวลา บุคลากร
ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ประเด็นการทักท้วงหรือขอรับคำอธิบายเม่ือพบเจ้าหน้า ที่ก ร ะทำ ทุจริต     
ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ประเด็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์พวกพ้องหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตัว ประเด็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐไปรับงานนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกที่มีผลประโยชน์แอบแฝง ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มกำลังความสามารถ ประเด็นการปฏิบัติงานด้วยความประหยัดและใช้ทรัพยากรรัฐอย่างคุ้มค่า ประเด็น
การให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ และประเด็นการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะเลือกปฏิบัติ  
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    ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีความกังวลเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรมในประเด็น
เก่ียวกับการกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย   
กล้าเปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกรังแกหรือได้รับการปฏิ บัติ  
ที่ไม่เป็นธรรม การยึดม่ันทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง การใช้ตำแหน่งหน้าที่
เอ ื ้อประโยชน์พวกพ้องหร ือเอื ้อประโยชน์ส ่วนตัว การร ับงานภายนอกหร ือร ่วมกิจกรรมภายนอกอันมี
ผลประโยชน์แอบแฝง 

    ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางจร ิยธรรมของ เจ ้าหน้าที ่ของรัฐ 
ในแต่ละประเภท พบว่า ฝ่ายพลเรือน ประชาชนให้คะแนนพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านที่ ๑ (ยึดม่ันในสถาบันหลัก) 
ค่อนข้างสูงโดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๒ ส่วนจริยธรรมด้านที่ ๔ (คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าปร ะโยชน์ ส่วนตน   
และมีจิตสาธารณะ) ได้รับคะแนนต่ำที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ เม่ือเทียบกับพฤติกรรมทางจริ ยธรรม 
ด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๓ ถึง ๔.๔๓  

    เม่ือเทียบกับผลสำรวจความเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายพลเรือน พบว่า คะแนน
พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านที่ ๗ (ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ) ได้รับ
คะแนนสูงที่สุดเม่ือเทียบกับจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๒ ส่วนจริยธรรมด้านที่ ๓ (ตัดสินใจและ
กระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม) และจริยธรรมด้านที่ ๔ (คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน  
และมีจิตสาธารณะ) ได้รับคะแนนค่อนข้างต่ำ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ และ ๓.๖๑ ตามลำดับ ในขณะที่
พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๓ ถึง ๔.๔๔  

    สำหรับองค์กรส่วนปกครองท้องถ่ิน ประชาชนให้คะแนนพฤติกรรมทางจริย ธรรม 
ด้านที ่  ๑ (ยึดมั ่นในสถาบันหลัก) ค่อนข้างสูงโดยมีค่าเฉลี ่ย ๔ .๖๙ ส่วนจริยธรรมด้านที ่ ๒ (ซื ่อสัตย์สุจริต           
มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่) และจริยธรรมด้านที่ ๔ (คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ปร ะโยชน์  
ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ) ได้รับคะแนนค่อนข้างต่ำ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ และ ๔.๑๕ ตามลำดับ 
ในขณะที่พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๙ ถึง ๔.๔๔   

    เม่ือเทียบกับผลสำรวจความเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 
พบว่าคะแนนพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านที่ ๑ ด้านที่ ๖ และด้านที่ ๗ ค่อนข้างสูงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔ .๕๖ 
๔.๕๖ และ ๔.๖๖ ตามลำดับ ส่วนจริยธรรมด้านที่ ๔ (คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าปร ะโยชน์ ส่วนตน  
และมีจิตสาธารณะ) ได้รับคะแนนค่อนข้างต่ำ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ ในขณะที่พฤติกรรมทางจริยธรรมด้าน
อ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๓๑ ถึง ๔.๔๗  

    สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประชาชนให้คะแนนพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านที่ ๑   
(ยึดม่ันในสถาบันหลัก) ไม่สูงนักโดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๑๙ จริยธรรมด้านที่ ๓ (ตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถู กต้อง  
ชอบธรรม) ได้รับคะแนนสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘ เม่ือเทียบกับด้านอ่ืน ๆ ส่วนจริยธรรมด้านที่ ๔ 
(คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ) ได้รับคะแนนต่ำที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ ๓.๙๗ ในขณะที่พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ ได้ค่าเฉลี่ยดังนี้ จริยธรรมด้านที่ ๒ (ซ่ือสัตย์สุจริต           
มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่) ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ จริยธรรมด้านที่ ๕ ( มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน)         
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ จริยธรรมด้านที่ ๖ (ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ) ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๔ และจริยธรรมด้านที่ ๗ (ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ) ได้ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๓ 

    เมื ่อเทียบกับผลสำรวจความเห็นของ เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐในสถาบันอุดมศึกษา  
พบว่าจริยธรรมด้านที่ ๗ (ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ) ได้รับคะแนนสูง
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ จริยธรรมด้านที่ ๒ (ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ )             
ได้ค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับสองเท่ากับ ๔.๓๘ ส่วนจริยธรรมด้านที่ ๓ (ตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม) 
ได้คะแนนต่ำที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๖ ในขณะที่พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
๓.๙๒ ถึง ๔.๑๒ 

    สำหร ับโรงเร ียน ประชาชนให้คะแนนพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านที่  ๑  (ยึดม่ัน 
ในสถาบันหลัก) ค่อนข้างสูงโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๗๕  ส่วนจริยธรรมด้านที่ ๒ (ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ ดี  
และร ับผิดชอบต่อหน้าที ่ ) และจร ิยธรรมด้านที่  ๔  (คิดถึงประโยชน์ส ่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส ่วนตน  
และมีจิตสาธารณะ) ได้คะแนนน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่า กับ ๔ .๑๘  
และ ๔.๓๐ ตามลำดับ ในขณะที่พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๔๗ ถึง ๔.๕๗   

    เม่ือเทียบกับผลสำรวจความเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโรงเรียน พบว่าคะแนน
พฤติกรรมทางจร ิยธรรมด้านที ่  ๗  (ดำรงตนเป็นแบบอย่างที ่ด ี และร ักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ)                 
และจริยธรรมด้านที่ ๒ (ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่) ได้คะแนน ค่อนข้า งสู งโ ดย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๖ และ ๔.๗๔ ส่วนจริยธรรมด้านที่ ๔ (คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และมี จิตสาธารณะ) ได้คะแนนน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔ .๐๖ 
ในขณะที่พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๖๒ ถึง ๔.๗๑   

    สำหรับกระทรวงกลาโหม ประชาชนให้คะแนนพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านที่ ๑   
(ยึดม่ันในสถาบันหลัก) และจริยธรรมด้านที่ ๕ (มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน) ค่อนข้างสูงโดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ และ 
๔.๕๘ ตามลำดับ ส่วนจริยธรรมด้านที่ ๒ (ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่) ได้คะแนนต่ำที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒ เม่ือเทียบกับพฤติกรรมทางจริยธรรมตัวอ่ืน ๆ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๑๖ ถึง ๔.๓๕ 

    เม่ือเทียบกับผลสำรวจความเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงกลาโหม พบว่า
คะแนนพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านที่ ๑ (ยึดม่ันในสถาบันหลัก) ได้รับคะแนนสูงที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ ส่วน
จริยธรรมด้านที่ ๓ (ตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม) และจริยธรรมด้านที่ ๔ (คิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ) ได้รับคะแนนค่อนข้างต่ำ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๘ 
และ ๓.๕๘ ตามลำดับ) เม่ือเทียบกับพฤติกรรมทางจริยธรรมตัวอ่ืน ๆ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๑๑ ถึง ๔.๔๕ 
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    สำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาชนให้คะแนนพฤติกรรมทางจริย ธรรม  
ด้านที่ ๑ (ยึดม่ันในสถาบันหลัก) และจริยธรรมด้านที่ ๗ (ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ ดี และรักษาภาพลั กษณ์  
ของทางราชการ) สูงที่สุดเม่ือเทียบกับพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒ และ ๔.๔๒ 
ตามลำดับ ส่วนจริยธรรมด้านที่ ๔ (คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ)  
ได้คะแนนต่ำที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๒ ในขณะที่พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
๔.๐๑ ถึง ๔.๑๙ 

    เม่ือเทียบกับผลสำรวจความเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสำนักงานตำร วจแห่งชาติ 
พบว่า คะแนนพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านที่ ๗ (ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ ดี และรักษาภาพลั กษณ์ของทาง
ราชการ) และจริยธรรมด้านที่ ๒ (ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่) ได้คะแนนสูงที่สุด        
เมื ่อเทียบกับพฤติกรรมทางจร ิยธรรมด้านอื ่น ๆ โดยมีค่าเฉลี ่ย เท่ากับ ๔.๔๙ และ ๔.๔๔ ตามลำดับ                    
ส่วนจริยธรรม ด้านที่ ๔ (คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ) ได้คะแนนต่ำที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๙ ในขณะที่พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๙๓ ถึง ๔.๓๔  

    สำหรับรัฐวิสาหกิจ ประชาชนให้คะแนนพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านที่ ๑ (ยึดม่ัน 
ในสถาบันหลัก) ค่อนข้างสูงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๙ ส่วนจริยธรรมด้านที่ ๒ (ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ ดี  
และร ับผิดชอบต่อหน้าที ่ ) และจร ิยธรรมด้านที่  ๔  (คิดถึงประโยชน์ส ่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส ่วนตน  
และมีจิตสาธารณะ) ได้คะแนนค่อนข้างต่ำ โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ และ ๔.๑๗ ตามลำดับ ในขณะที่
พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๙ ถึง ๔.๓๔   

    เม่ือเทียบกับผลสำรวจความเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจ พบว่า คะแนน
พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านที่ ๑ (ยึดม่ันในสถาบันหลัก) และจริยธรรมด้านที่ ๗ (ดำรงตนเป็นแบบอย่า งที่ ดี  
และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ) ค่อนข้างสูงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ และ ๔.๖๒ ส่วนจริยธรรมด้านที่ 
๔ (คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ) ได้คะแนนค่อนข้างต่ำ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๔๙ ในขณะที่พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๐๒ ถึง ๔.๔๓    

    สำหร ับองค์การมหาชน ประชาชนให้คะแนนพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านที่  ๓ 
(ตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม) และจริยธรรมด้านที่ ๗ (ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ ดี และรักษา
ภาพลักษณ์ของทางราชการ) สูงที่สุดเม่ือเทียบกับพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๕  
และ ๔.๗๕ ตามลำดับ ส่วนจริยธรรมด้านที่ ๒ (ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่) ได้คะแนน
ต่ำที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๐ ในขณะที่พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ ได้คะแนนดังนี้  จริยธรรม          
ด้านที ่  ๑ (ยึดมั ่นในสถาบันหลัก) ได้ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ ๔.๒๐ จร ิยธรรมด้านที ่  ๕ (มุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของงาน)               
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ จริยธรรมด้านที่ ๖ (ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ จริยธรรม) ได้ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๐ และจร ิยธรรมด้านที ่  ๗ (ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ด ี และร ักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ)                   
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ 
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    เมื ่อเทียบกับผลสำรวจความเห็นของเจ ้าหน้าที่ของร ัฐในองค์การมหาชน พบว่า 
คะแนนพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านที่ ๑ (ยึดม่ันในสถาบันหลัก) สูงที่สุดเม่ือเทียบกับพฤติกรรมทางจริย ธรรม
ด้านอ่ืน ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๓ ส่วนจริยธรรมด้านที่ ๔ (คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมา กกว่าปร ะโยชน์         
ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ) ได้คะแนนต่ำที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๘ ในขณะที่พฤติกรรมทางจริยธรรม
ด้านอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๓ ถึง ๔.๕๒ 
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ประเภทหน่วยงาน มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  

ข้อ ๑ :  
ยึดมั่นในสถาบัน

หลักฯ 
 

มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  

ข้อ ๒ :  
ซ่ือสัตย์สุจริต  
มีจิตสำนึกท่ีดี  

และรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 

มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  

ข้อ ๓ :  
ตัดสินใจและกระทำ
ในส่ิงท่ีถูกต้องชอบ

ธรรม 

มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  

ข้อ ๔ :  
คิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
และมีจิตสาธารณะ 

มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  

ข้อ ๕ :  
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ของงาน 
 

มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  

ข้อ ๖ :  
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อย่างเป็นธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ 

 

มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  

ข้อ ๗ :  
ดำรงตนเป็น

แบบอย่างท่ีดี และ
รักษาภาพลักษณ์ 
ของทางราชการ 

ผลจาก
ปชช. 

ผลจาก
จนท.รัฐ 

ผลจาก
ปชช. 

ผลจาก
จนท.รัฐ 

ผลจาก
ปชช. 

ผลจาก
จนท.รัฐ 

ผลจาก
ปชช. 

ผลจาก
จนท.รัฐ 

ผลจาก
ปชช. 

ผลจาก
จนท.รัฐ 

ผลจาก
ปชช. 

ผลจาก
จนท.รัฐ 

ผลจาก
ปชช. 

ผลจาก
จนท.รัฐ 

ฝ่ายพลเรือน ๔.๘๒ ๔.๔๔ ๔.๒๓ ๔.๔๐ ๔.๓๔ ๓.๙๔ ๔.๑๕ ๓.๖๑ ๔.๔๓ ๔.๒๓ ๔.๔๓ ๔.๓๕ ๔.๓๔ ๔.๕๒ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

๔.๖๙ ๔.๕๖ ๔.๐๙ ๔.๔๗ ๔.๓๑ ๔.๓๑ ๔.๑๕ ๓.๖๙ ๔.๒๙ ๔.๓๙ ๔.๔๐ ๔.๕๖ ๔.๔๔ ๔.๖๖ 

สถาบันอุดมศึกษา ๔.๑๙ ๔.๑๒ ๔.๐๙ ๔.๓๘ ๔.๒๘ ๓.๓๖ ๓.๙๗ ๓.๙๒ ๔.๑๕ ๔.๐๘ ๔.๐๔ ๔.๐๓ ๔.๒๓ ๔.๔๕ 
โรงเรียน ๔.๗๕ ๔.๖๒ ๔.๑๘ ๔.๗๔ ๔.๕๐ ๔.๗๑ ๔.๓๐ ๔.๐๖ ๔.๔๗ ๔.๗๐ ๔.๕๔ ๔.๖๙ ๔.๕๗ ๔.๘๖ 

กระทรวงกลาโหม ๔.๗๔ ๔.๕๔ ๓.๙๒ ๔.๑๑ ๔.๓๕ ๓.๕๘ ๔.๑๖ ๓.๕๘ ๔.๕๘ ๔.๓๔ ๔.๒๕ ๔.๓๓ ๔.๑๘ ๔.๔๕ 
สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ 
๔.๔๒ ๔.๒๗ ๔.๐๑ ๔.๔๔ ๔.๐๗ ๓.๙๓ ๓.๗๒ ๓.๕๙ ๔.๑๖ ๔.๑๒ ๔.๑๙ ๔.๓๔ ๔.๔๒ ๔.๔๙ 

รัฐวิสาหกิจ ๔.๗๙ ๔.๕๐ ๔.๑๓ ๔.๓๘ ๔.๓๓ ๔.๐๒ ๔.๑๗ ๓.๔๙ ๔.๓๒ ๔.๔๒ ๔.๓๔ ๔.๔๓ ๔.๒๙ ๔.๖๒ 
องค์การมหาชน ๔.๒๐ ๔.๗๓ ๓.๘๐ ๔.๕๒ ๔.๗๕ ๔.๒๓ ๔.๕๐ ๓.๕๘ ๔.๐๐ ๔.๓๗ ๔.๐๐ ๔.๔๕ ๔.๗๕ ๔.๕๐ 

ตารางท่ี ๒.๒ การสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเก่ียวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(รายงานค่าเฉลี่ย) 
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   ๒.๓.๓ การศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) จากกรณีศึกษาต่างประเทศ 

    จากการศึกษาองค์ความรู ้และข้อมูลสภาพแวดล้อมหร ือสถานการณ์ที่มีผลต่อ 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาล หรือการป้องกันการทุจริตของข้ ารา ชกา รและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นที่ประจักษ์ในต่างประเทศ เพ่ือนำตัวแบบการส่งเสริมจริยธรรมในต่างประเทศที่น่าสนใจ
เพ่ือใช้เป็นคู่เทียบ (Benchmarking) สำหรับการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย ให้ทั ด เที ยม
นานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    ๒.๓.๓.๑ กลไกและนโยบายภาครัฐด้านการส่งเสริมจริยธรรมโดยท่ัวไป 

     จากการทบทวนบทบาทนโยบายภาคร ัฐเกี่ยวกับการส่งเสร ิมคุณธรรม 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในงานของเมนเซล (Menzel)๑๙ ที่ศึกษาเก่ียวกับส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล หรือการป้องกันการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนานาชาติ มีการระบุถึ งกล ไก 
และนโยบายภาครัฐที่สำคัญต่อการส่งเสริมจริยธรรม สรุปได้ดังนี้ 

     ๑) ตัวแบบผู้นำทางจริยธรรม (Exemplary Leaderships) บทบาทของ
ผู้นำทางจริยธรรมมีทั้งการปฏิบัติเป็นตัวอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร การแนะนำและทำ ควา มเข้าใจ
ตลอดจนการวิน ิจฉ ัยข ้อปัญหาข้อถกเถียงเกี ่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรมและการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมขององค์กร   

     ๒) การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) ขึ้นเป็น
กรอบแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมในองค์กร ซึ ่งรวมถึงการสร้างข ้อกำหนดทางจร ิยธรรมร ่วมกันภายใน
หน่วยงานของรัฐ (Ethics Agreement) ด้วย มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) นั้นมีหลายระดับ 
ทั้งระดับรัฐบาลกลาง ส่วนราชการ และระดับท้องถิ่น โดยในที่นี้ครอบคลุมถึงกลไกในการกำกับให้มาตรฐานทาง
จริยธรรมถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงด้วย (Implementation)  

     ๓) การฝึกอบรมด้านจร ิยธรรม ซึ ่งการฝึกอบรมด้านจร ิยธรรมไม่ได้
หมายความถึงเพียงแค่การแนะนำเกี่ยวกับคุณธรรม จร ิยธรรม และการทำความดีเท่าน ั้น แต่ระบบกลไก 
ด้านการฝึกอบรมทางจริยธรรมจะหมายรวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับข้อกฎหมายและข้อกำหนดทางจริยธรรมต่าง  ๆ  
ส ิ ่งใดที ่ถ ือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และรวมถึงกรณีตัวอย ่างที ่ เป ็นปัญหา 
และข้อถกเถียงทางจริยธรรมด้วย 

     ๔) กลไกป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  
ซ่ึงหมายความถึงกลไกและนโยบายต่าง ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในอง ค์กร เช่น  
 

 
๑๙ Menzel, D.C. , Ethics Management for Public Administrators: Building Organizations of Integrity.,  
   New York: M.E. Sharp, ๒๐๐๗ 
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การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ การกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติด้านมาตรฐานทางจริยธรรมที่อนุญาตให้          
ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในการตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมเสื่อมเสียของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

     ๕) ข้อกำหนดเกี ่ยวกับของขวัญและค่าใช้จ ่าย  (Gift and Payment)         
ซ่ึงอาจหมายรวมถึงการห้ามรับของขวัญจากบุคคลหรือหน่วยงานต้องห้าม (Prohibited Sources) หรือห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญซ่ึงเป็นเพราะตำแหน่งหน้าที่ของตน และการห้ามรับเงินหรือค่าใช้จ่ายจา กบุ คคล
หรือแหล่งทุนอ่ืนซ่ึงไม่ใช่งบประมาณของรัฐ โดยขอบเขตคำจำกัดความของ “ของขวัญ” ตามกฎและมาตรฐาน
ทางจริยธรรมไม่ได้หมายความถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปสินบนโดยตรงเท่านั้นแต่ มีความหมายกว้า งมาก  
ซึ ่งอาจหมายรวมถึง รางวัล การเชิญไปร ่วมงานหร ือกิจกรรมโดยไม่เก็บค่าใช ้จ่าย ซึ ่งอาจมีเร ื ่องการให้  
ผลประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยวหรือการสร้างสายสัมพันธ์แอบแฝง การรับผลประโยชน์จากงานนอกหน้าที่ เช่น 
การรับงานที่ปรึกษาจากบริษัทที่มีการติดต่อหน่วยงานของรัฐที่ตนทำงานอยู่ และการให้การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่เป็นความสุ่มเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น 

     ๖) หน่วยงานหรือองค์กรที่กำกับดูแลจริยธรรม (Ethics Audit) หรือให้
คำปรึกษาทางจริยธรรม (Ethics Counsellor) โดยทั่วไปหน่วยงานกำกับดูแลจริยธรรม ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ 
ในการตรวจสอบทางการเงินทางบัญชีหรือทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั้งด้านวินัย  หรือคดีโดยตรง ซ่ึงจะมี
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทำหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้ว แต่หน่วยงานกำกับด้านจริยธรรมมักจะทำหน้าที่ตรวจสอบ
พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงในการฝ่าฝืนจริยธรรมและให้คำแนะนำหรือข้อวินิจฉัยเพ่ือให้ เ กิดแนวทา งปฏิบั ติ          
ที่ชัดเจนในปัญหาที่ก้ำก่ึงหรือประเด็นโต้แย้งว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำแต่ไม่ได้มีกฎทางวินัยหรือกฎหมาย
ห้ามไว้ 

    ๒.๓.๓.๒ กรณีศึกษาตัวอย่างต่างประเทศ 

     การจัดทำยุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริ ยธรรม
ภาครัฐ ได้ศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมจริยธรรมและองค์กรในการส่งเสริมจริยธรรมระหว่างสหรัฐอ เมริ กา  
และสหราชอาณาจักร ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วท่ีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมจริยธรรมของนักการเมือง
และเจ ้าหน้าที ่ของรัฐ และมีล ักษณะเด่นในการจัดองค์กรด้านการส่งเสริมจร ิยธรรมที ่มีความแตกต่างกัน           
อย่างชัดเจน โดยสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจน และมีองค์กรที่
ต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและตรวจสอบติดตามการส่งเสริมจริยธรรมและปัญหา  
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานของรัฐ ในขณะที่สหราชอาณาจักร จะเป็นลักษณะของคณะกรรมการ  
ให้คำปรึกษาต่อนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีความแตกต่างในเชิงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่และร ะเบี ยบกฎหมาย  
การเปร ียบเทียบสภาพแวดล้อมในการขับเคลื ่อนการส่งเสร ิมจริยธรรม  ดังน ั ้น จ ึงเป็นประเด็นที่น ่าสนใจ 
และมีลักษณะการจัดองค์กรที่มีความคล้ายคลึงกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจร ิยธรรม (ก.ม.จ .) ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ .ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้   
ยังได้ทำการคัดเลือกกรณีศึกษาของสาธารณรัฐอินเดียซ่ึงเป็นประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง        



๔๐ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

ในระดับใกล้เคียงกับประเทศไทยและเป็นประเทศที ่มีป ัญหาเร ื ่องการทุจร ิตคอร ์ร ัปชันและจร ิยธรรม             
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกันหากอ้างอิงจากการจัดอันดับดัชนีความโปร่งใส 

    สหรัฐอเมริกา 

    สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศต้นแบบมีการพัฒนางานด้านการส่ ง เสริม
จร ิยธรรมมาอย่างยาวนาน มีกลไกทั ้งทางกฎหมายและหน่วย งานกลางสำนักงานจร ิย ธรรมภา ครั ฐ  
แห่งสหร ัฐอเมร ิกา (The Office of Government Ethics:  OGE) ที ่ เป ็นศูนย ์กลางการขับเคลื ่อนงาน           
ด้านจริยธรรมที่ชัดเจน บทบาทของหน่วยงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมในสหรัฐอเมริกาจะเน้นที่ การควบ คุม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) จากการศึกษาจุดเปลี่ยนที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาที่ ทำให้
เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานด้านจริยธรรมคือเจตจำนงทางการเมืองที่จะต้องขับเคลื่อนงานจริยธรรมเ พ่ือ
ตอบสนองต่อปัญหาเรื่องอ้ือฉาวทางการเมืองที่เกิดขึ้น 

    สหราชอาณาจักร 

    สหราชอาณาจักรเป็นต้นแบบของการพัฒนางานด้านการส่งเสริม
จริยธรรมที่ไม่ได้มีรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจน แต่เป็นการทำงานผ่านคณะกรรมการด้านมาตรฐานเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(The Committee on the Standard of Public Life) ซึ ่งเป็นหน่วยงานคณะกรรมการที ่ปร ึกษา                    
ของนายกรัฐมนตรี การส่งเสริมจริยธรรมในประเทศอังกฤษดำเนินการผ่านกลไกการวางข้อกำหนดทางจริยธรรมหลกั 
และการตรวจสอบและจัดทำรายงานประจำปีพร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนายกรัฐมนตรี จุดเด่นของคณะกรรมการ
ด้านมาตรฐานเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ที่การลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นล่อแหลมทางจริยธรรมที่มีภาพลักษณ์
เป็นกลาง อย่างไรก็ดีมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีอำนาจหน้าที่จำกัด 

    สาธารณรัฐอินเดีย 

    สาธารณร ัฐอินเดียมีการพัฒนากลไกด้านจร ิยธรรมที ่ ครบถ ้วน           
ทั้งประมวลจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม กฎหมายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
และการเปิดเผยทรัพย์สิน กฎหมายกำหนดการให้บริการภาครัฐ กฎหมายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภา ครัฐ  
และศูนย ์ร ับเร ื ่องร ้องเร ียน ที ่สำคัญสาธารณร ัฐอินเดียมีกฎหมายคุ ้มครองผู้ เป ิดเผยข้อมูลการกระทำผิด 
(Whistleblowing Law) อย่างไรก็ดียังมีปัญหาที่ขาดหน่วยงานศูนย์กลางในการขับเคลื่อน เรื่ องจริย ธร รม         
และมีความพยายามในการนำเสนอให้มีการจัดต้ังหน่วยงานกลางด้านความโปร่งใส จริยธรรม และธรรมาภิบาลขึ้น  

    นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลสภาพแวดล้ อม  
หรือสถานการณ์ในต่างประเทศ ทำให้เห็นตัวแบบและจุดเด่นของแนวคิดที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
จร ิยธรรมในประเทศอื ่น ๆ เช ่น แนวคิดการขับเคลื่อนจร ิยธรรมขององค์กรระหว่างประเทศ ประเทศทาง
ตะวันตก และประเทศทางเอเชีย เพ่ือนำมาเป็นตัวแบบสำหรับการศึกษาและส่งเสริมการขับเคลื่อนจริยธรรมใน
ประเทศไทย สรุปได้ ดังนี้ 



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ. ๔๑ 

 

    ๑) ปัจจ ุบ ันจร ิยธรรมได้ถ ูกพัฒนาให้กลายเป็นมาตรฐานระหวา่ง
ประเทศ และมีความพยายามในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรระหว่างประเทศจำนวนมา กที่
ต้องการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม มีการจัดทำดัชนีชี้วัดต่าง ๆ และการจัดทำต้นแบบประมวลจริยธรรมที่เป็น
มาตรฐานระดับนานาชาติเพื ่อใช ้ข ับเคลื ่อนการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศต่าง ๆ กา รขับเคลื ่อนงาน           
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมในระยะต่อไปตามยุทธศาสตร์จึงมีความจำเป็นจะต้องคำนึงถึงบริบทระหว่างปร ะเทศ 
มาตรฐานตัวชี้วัด และมาตรฐานระหว่างประเทศทางจริยธรรมทั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่ปร ะเทศไทย             
ร่วมเป็นภาคี และในประเทศที่ประเทศไทยเป็นคู่ค้าด้วย 

    ๒) ปัจจ ุบ ันประเทศต่าง ๆ ได้ตื ่นตัวและให้ความสนใจพัฒนาการ
ส่งเสร ิมจร ิยธรรมภาครัฐมาก มีการออกแบบกลไกการส่งเสร ิมจร ิยธรรมในร ูปแบบต่าง ๆ มากมาย เช่น            
การสร้างผู้นำทางจริยธรรม (Exemplary Leaderships) กลไกการวินิจฉัยปัญหาข้อถกเถียงทา งจริ ยธรรม             
การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) การจัดต้ังหน่วย งานกลาง             
ด้านจริยธรรม หน่วยงานหรือองค์กรที่กำกับดูแลจริยธรรม (Ethics Audit) หรือหน่วยงานให้คำปรึ กษาทาง
จริยธรรม (Ethics Counsellor) การฝึกอบรมด้านจริยธรรม กลไกป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of Interest) ข้อกำหนดเก่ียวกับของขวัญและค่าใช้จ่าย (Gift and Payment) การตรวจสอบข้ อ เท็จจ ริง          
โดยหน่วยงานกลาง การตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมเสื่อมเสียจากภาคประชาชนหรือปร ะชาสั งคม 
กฎหมายหรือกฎกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ กฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลการกร ะทำผิด 
(Whistleblowing Law) เป็นต้น 

    ๓) ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่
ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎเกณฑ์ด้านจริยธรรม (Compliance) ซ่ึงจากการศึกษาตัว
แบบของราชอาณาจ ักรเนเธอร ์แลนด์มีความน่าสนใจในประเด็นนโยบาย “Beyond Compliance”                  
ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาทางจริยธรรมที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในตนเอง และการสร้าง
เสริมให้เกิดพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านจริยธรรมในองค์กรโดยไม่ต้องใช้กฎเกณฑ์บังคับ โดยเป็นไปตามทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมของโคห์ลเบิร์ก ที ่มองว่าการกำหนดพฤติกรรมให้ทำและไม่ให้ทำเป็นเพียงระดับ            
การควบคุมขั้นต้นที่จะต้องมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกคนมีจริยธรรมด้วยสำนึกทางสังคมของตน เองในร ะดับที่
สูงขึ้นไป 

    ๔) มีข ้อพึงระวังเกี่ยวกับการใช้นโยบายและเครื ่องมือกลไกในการ
ส่งเสริมจริยธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองซ่ึงมีตัวอย่างจากกรณีศึกษาสหรัฐอเมริกา 

    ๕) มีข้อพิจารณาเก่ียวกับมาตรฐานการรับของขวัญซ่ึงตามวัฒนธร รม
ตะวันออกและตะวันตกมีวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกัน 

 

 



๔๒ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

    ๖) ปัจจ ุบ ันประเทศต่าง ๆ เร ิ ่มมีความตื ่นตัวในเรื ่องการต่อต้าน      
การทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น โดยประเทศที่ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index: CPI) ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เช่น สาธารณรัฐปร ะชา ชนจีน  
จากการอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขั้นรุนแรง ทว่าหลัง พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันได้ส ูงข ึ ้นมาอยู ่ในอันดับที ่ ๘๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และขึ ้นมาอยู ่ในอันดับ ๘๐ ในปี         
พ.ศ. ๒๕๖๓ จากการสำรวจ ๑๘๐ ประเทศ แสดงให้เห็นการดำเนินนโยบายด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา     
การทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมจริยธรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ทั้งนี้  อาจเป็นผลมาจา กการ เป็น  
รัฐบาลพรรคเดียว จึงสามารถดำเนินนโยบายที่มีความเฉียบขาด จนบางครั้งอาจให้ความสำคัญกับมาตรการ
ป้องกันปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายสูง แต่อาจไม่เน้นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นรายบุคคล  

    ๗) ปัจจัยการสร้างความรับรู้และความต่ืนตัวให้กับประชาชน น่าจะ
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริย ธรรมภา ครัฐ            
และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับกลไกการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศ 

    ๘) ปัจจ ุบ ันโลกยุคดิจิท ัลได้เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ประเด็นจร ิยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิท ัล (Dig ital Ethics and Pr ivacy) กำลังเป็นประเด็น          
ที่รัฐจะต้องต่ืนตัวและให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บและรักษาข้อมูล การคุ้มครองควา มเป็นส่ วน ตัว             
ในการใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่บุคคลรู้ ตัวและไม่รู้ ตัวว่าถูกจัดเก็บข้อมูล การคุ้มครองควา มเป็ นส่ วน ตัว 
จริยธรรมทางทรัพย์สินทางปัญญา และการแพร่กระจายของข่าวลวง 

    ๒.๓.๓.๓ การเปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทยกับคู่เ ทียบ 
(Benchmarking) 

     การศึกษาวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลหร ือการป้องกันทุจริตภายในประเทศเพื ่อทราบถึงสภาพการส่งเสร ิมคุณธรรม จร ิยธรรม  
การเสร ิมสร ้างธรรมาภิบาลหร ือการป้องกันทุจร ิตของข้าราชการ หน่วยงานเอกชน และร ัฐวิสาหกิจ
ภายในประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการปฏิบัติที่ผ่านมาและช่องว่าง (Gap) กับคู่เทียบ 
(Benchmarking) สำหร ับการพัฒนาการส่งเสร ิมจริยธรรมภาครัฐของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ  
และทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องของการนำแนวคิดการส่งเสริมจริยธรรมมาปฏิบัติในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา 
สำหรับนำมากำหนดแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริย ธรรม
ภาครัฐให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศไทย โดยพบประเด็นสำคัญที่น่าสนใจดังนี้ 

     ๑) มีความตื ่นตัวในการจ ัดทำประมวลจร ิยธรรมหร ือมาตรฐาน ทาง
จริยธรรมต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและ
ข้อกำหนดของผู ้ตรวจการแผ่นดินที่ได้จัดทำค่านิย มหลัก ๙ ประการและให้หน่วยงานของร ัฐทุกหน่วย              
มีการจ ัดทำประมวลจร ิยธรรมไว้รองรับให้สอดคล้องกับค่าน ิยมหลัก ๙ ประการดังกล่าว และประกาศใช้
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มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบังคับใช้และเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ 

     ๒) จากการศึกษาทบทวนการจัดทำประมวลจร ิยธรรมหรือมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมในหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า ปัจจุบันทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้มีการจัดทำ
ประมวลจร ิยธรรมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานเป็นที ่เรียบร ้อยแล้ว แต่อาจจะมีข ้อข ัดข้อง 
เช่น ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้มีการยกร่างกฎคณะกรรมการข้า รา ชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษาไว้เป ็นที ่เรียบร้อยแล้ว แต่ย ังไม่สามารถออกประกาศได้เน ื่องจากยังมีประเด็น         
ในเรื่องเนื้อหา อย่างไรก็ดีในส่วนของหน่วยงานรองอันได้แก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรี ยน ต่า ง ๆ ก็ได้มี  
การกำหนดประมวลจริยธรรมของตนเอง แสดงให้เห็นว่าในระดับของการขับเคลื่อนให้มีจัดทำประมวลจริยธรรม
สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี 

     ๓) ปัจจ ุบ ัน สำนักงาน ก .พ. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมคล้ายกับสำนักงานจริยธรรมภาครัฐแห่ ง
สหรัฐอเมริกา (The Office of Government Ethics: OGE) และมีองค์กรกลางการบริหารงานบุ คคล ของ
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำประมวลจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธร รมของ
เจ ้าหน้าที ่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ ่งการจัดทำประมวลจร ิยธรรมและการส่งเสร ิมจริยธรรมของเจา้หน้าที่           
ของรัฐแต่ละประเภทจะมีบริบทและลักษณะที่แตกต่างกัน ในหน่วยงานของรัฐบางประเภทนั้นอง ค์กรกลาง 
การบร ิหารงานบุคคลทำหน้าที่ เป ็นหน่วยงานด้านการกำหนดหลักเกณฑ์ และกำกับดูแลในเชิงนโยบาย              
ไม่มีอำนาจในการลงไปบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลการทำงานของหน่วยงานโดยตรง และหน่วยงานบางประเภท  
เช ่น สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบร ิหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น  (สำนักงาน ก .ถ .) สำนักงาน
คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มักจะใช้การออกกฎ
หรือคู่มือแนวทางปฏิบัติ เป็นหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานในกำกับดูแลนำไปปฏิบัติ หรือมีการออกประมวล
จริยธรรมที่เป็นมาตรฐานกลางให้หน่วยงานในกำกับนำไปปรับใช้และแก้ไขเพ่ิมเติมตามสมควร แต่ในบาง
หน่วยงาน เช่น ตำรวจ ทหาร ซ่ึงมีสายการบังคับบัญชาและมีหน่วยงานที่กำกับดูแลทางวินัยอย่างชัดเจนก็จ ะมี
โครงสร้างเป็นกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและกำกับดูแลด้วย ทั้งนี้ การจัดทำประมวลจริยธรรมโดยทั่วไป 
องค์กรกลางบร ิหารงานบุคคลจะเป็นผู ้จัดทำประมวลจร ิยธรรมกลาง สำหร ับหน่วยงานในกำกับนำไปใช้          
ซ่ึงหน่วยงานในกำกับก็อาจนำค่านิยมทางคุณธรรม จริยธรรมที่หน่วยงานนั้นยึดถือปฏิบัติ หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพมากำหนดในประมวลจริยธรรมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

     ๔) จากการศึกษาแนวทางและที ่มาของการจัดทำประมวลจร ิยธรรม 
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพบว่า หากพิจารณาถึงการได้มาซ่ึงการกำหนดจริยธรรมของทุกหน่วย งาน  
ส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาตัดสินใจจากหน่วยงานที่ รับผิดชอบ หร ือ การพิจารณาผ่านคณะกรรมการ 
หร ือคณะทำงานที ่หน ่วยงานนั ้น ๆ จ ัดตั ้งข ึ ้น มิได้มีกระบวนการการมีส ่วนร ่วมจากภาคส่วนที่ เก ี่ยวข้อง          
 



๔๔ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

หรือบุคลากรที่ ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมที่กำหนด และยังพบว่า ส่วนใหญ่การจัดทำประมวลจริ ยธรรมหรือ
มาตรฐานทางจริยธรรมยังมีลักษณะจากบนลงล่างตามสายการบังคับบัญชา (Top-down) ยังไม่ค่อยพบการ
จัดทำประมวลจริยธรรมจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานงานระดับปฏิบัติจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) หรือ
การจัดทำข้อตกลงร่วมเป็นการภายในของหน่วยงานระดับปฏิบัติเองซ่ึงเป็นความริเริ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาการฝ่าฝืน
จริยธรรมภายในองค์กร (Ethics Agreement) 

     ๕) จากการศึกษาโครงสร ้าง อัตรากำลัง และหน้าที ่ของหน่วยงาน 
ที ่ร ับผิดชอบการกำหนดนโยบายส่งเสริมจริยธรรมพบว่า ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ 
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมบางหน่วยงานเป็นโครงสร้างถาวรที่มีอัตรากำลังชัดเจน แต่ในบางหน่วย งา นเป็น  
การจัดต้ังกลุ่มงานหรือแผนกงานหรือมอบหมายบุคลากรเป็นการเฉพาะภายใน ไม่ได้มีโครงสร้างและอัตรากำลัง
รองรับ และส่วนใหญ่มักจะได้รับเสียงสะท้อนจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการส่งเสริมจริยธรรมว่า เป็น งานที่
ไม่ได้รับความสำคัญจากหน่วยงาน บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดนโยบายและการปฏิบัติในการขับเคลื่อนนโยบาย  
การส่งเสร ิมจร ิยธรรมที ่ชัดเจน โดยเมื ่อเปร ียบเทียบกับบริษัทเอกชนและหน่วยงานร ัฐวิสาหกิจ  พบว่า               
มีความพร้อมในการทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรมากกว่าภา ครั ฐ            
มีการต้ังหน่วยงานรับผิดชอบดูแลในหลากหลายชื่อ เช่น ศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริต ฝ่ายธรรมาภิบาล   
ในองค์กร  ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที ่ดี ฝ่าย GRC เป็นต้น และมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริม
จริยธรรมและคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

     ๖) ปัญหาที่มักพบบ่อยในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมภาครั ฐ คือ 
ปัญหาข้อโต้แย้งในเรื่องประเด็นจริยธรรมว่า สิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรกระทำ (Dos) และสิ่งใดไม่ควรกระทำ (Don’ts)  
ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาความขัดแย้งในเชิงคุณค่า (Conflict of Values) จากพ้ืนฐานความเชื่อของบุคคลที่ต่างกัน  
ในประเด็นปัญหาดังกล่าวในราชการพลเรือนได้ออกแบบให้มีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมทำหน้า ที่ใน ลักษณะ  
ของการให้คำปรึกษาทางจริยธรรมเพ่ือช่วยเหลือแนะนำ หรือนำปัญหาเรื่องจริยธรรมเสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งการ
พิจารณาวินิจฉัยเพ่ือให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามักพบว่า กลุ่มงานคุ้มครองจริ ยธรรม 
ยังไม่มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และมีการใช้บริการไม่มากนัก  

     ๗) ส่วนราชการโดยทั่วไป จะไม่มีงบประมาณ แผนงาน โครงการที่ชัดเจน
สำหรับการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม การใช้งบประมาณส่วนใหญ่จะนำไปสอดแทรกกับโครงการ
ตามปกติของหน่วยงาน เช่น งานด้านการฝึกอบรมหรือพัฒนาด้านจริยธรรมจะดำเนินการสอดแทรก เนื้ อหา    
เข้าไปในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยไม่มีโครงการด้านจริยธรรมเป็นการเฉพา ะ  
เม่ือเปรียบเทียบกับองค์กรทางธุรกิจหรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ พบว่า มักจะมีแผนงานโครงการและงบประมา ณ  
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมที่ชัดเจนกว่า เนื่องจากงานด้านจริยธรรมเป็นส่วนสำคัญในการสร้า งภา พลั กษณ์  
ขององค์กร ดังน ั ้น แนวทางและกิจกรรมสร ้างสรรค์ในการขับเคลื ่อนจริยธรรมและคุณธรรมขององค์กร 
จึงก้าวหน้ากว่าหน่วยงานของรัฐโดยรวม 
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     ๘) แต่ละหน่วยงานมีการยกย่องเช ิดชูผู ้มีจร ิยธรรมดีเด่นเป็นประจำ 
อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดี การพิจารณาคัดเลือกบุคคลมักจะเป็นการคัดเลือกจากบนลงล่างตามสายการบั งคับ
บัญชา หรือโดยคณะกรรมการซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา และผลของการได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ มีจริยธรรมดีเ ด่น  
ยังไม่ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน  

     ๙) ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจและเอกชน เห็นความสำคัญของกา รมี คุณธรรม 
จร ิยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ ่งจากการศึกษากรณีศึกษาตัวอย่างของภาคธุรกิจและร ัฐวิสาหกิจ  พบว่า              
มีการกำหนดค่านิยมของหน่วยงาน การสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล  
มาเป็นเป้าหมาย และมีการสร ้างคุณค่าหลักขององค์กรที ่นอกเหนือไปจากค่าน ิยมหลัก ๙ ประการ                      
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เช่น ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบ ต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรม สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย 
หน่วยงานกลางในการส่งเสริมจริยธรรม สหรัฐอเมริกา: มีหน่วยงานกลางสำนักงานจริ ยธรรม

ภา คร ั ฐแห ่ งสหร ั ฐอ เ มร ิ กา  ( The  Office  of 
Government Ethics: OGE) เป็นศูนย ์กลางกา ร
ขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมที่ชัดเจน อันเป็นผลมาจาก
เจตจำนงทางการเมืองที่จะต้องขับเคลื่อนงานจริยธรรม
เพื ่อตอบสนองต่อปัญหาเร ื่องอื้อฉาวทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา 

มีสำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมจริยธรรม 
ทำงานควบคู ่ก ับองค์กร กลางการบร ิหาร งานบุคคลข อง
เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐประเภทต่าง  ๆ และหน่วยงานของร ัฐ ซ่ึง
ปัจจ ุบ ันพบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านจริยธรรม
หลายหน่วยงานยังมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ชัดเจนหรือมีบุคลากร
ไม่เพียงพอ ขาดการสนับสนุนงบประมาณ ทำให้ไม่มีแผนงาน/
โครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรมที่ชัดเจน การขับเคลื่อนงาน  
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 

คณะกรรมการกลางด้านจริยธรรมแห่งชาติ สหราชอาณาจักร :  มีคณะกรรมการด้านมาตรฐาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (The Committee on the Standard 
of Public Life) จุดเด่นของคณะกรรมการฯอยู่ที่การลง
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นล่อแหลมทางจริย ธรรม
ที่มีภาพลักษณ์เป็นกลาง 
สาธารณรัฐอินเดีย: มีคณะกรรมการจริยธรรมทำหน้าที่
ในการกำกับดูแลและตรวจสอบ ติดตามการประพฤ ติ
ปฏิบัติของสมาชิกสภาในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 

มีการออกแบบให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจร ิยธรรม 
(ก.ม.จ .) มีบทบาท ภารกิจคล้ายคลึงกับคณะกรร มกา ร  
ด้านมาตรฐานเจ ้าหน้า ที ่ ข องร ั ฐของสหราชอา ณา จ ักร   
ซึ ่ง ก.ม.จ. จะกลไกที ่สำ คัญ ในการขั บ เคลื ่ อน งา น ตา ม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ 



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ ๔๗ 
.   

 

ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรม สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย 
การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวล
จริยธรรม 

สหรัฐอเมริกา: มีกลไกด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
กฎหมายรองรับอย่างเป็นรูปธรรม มีการออกประมวล
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๓๗๒ 
สหราชอาณาจักร: มีหลักจริยธรรม ๗ ประการ (The 
Seven Pr inciples of Public Life) ดําเน ินการใน
ลักษณะของคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาล ไม่มี
การออกกฎหมายด้านจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สาธารณรัฐอินเดีย: มีการจัดทําประมวลจริยธรรม 

ในภาพรวมส่วนใหญ่หน่วยงานของรัฐมีการจัดทำประมวล
จร ิยธรรม หร ือจรรยาบรรณวิชาชีพ ตั ้งแต่ร ัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ยังขาดเรื่องการขับเคลื่ อน
งานและการส่งเสร ิมการมีส่วนร ่วมระหว่างองค์กรที่จะเป็น  
การผลักดันให้เกิดการส่งเสริมจริยธรรมแบบบูรณาการ 

การฝึกอบรมด้านจริยธรรม สหรัฐอเมริกา: มีการจัดอบรมด้านจริยธรรมหน่วยงานกลาง
สำนักงานจร ิยธรรมภาครัฐแห่งสหร ัฐอเมร ิกา (The 
Office of Government Ethics: OGE) และในระดับ
มลรัฐท้องถิ่นในบางรัฐ 

ส่วนใหญ่เป็นการสอดแทรกเน ื ้อหาวิชาเกี ่ยวกับจร ิยธรรม 
ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร เช ่น การอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่ การอบรมนักบร ิหารระดับกลางและ
ระดับสูง 

กลไกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สหรัฐอเมริกา: มีการวางข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผย
ทร ัพย ์ส ิน มาตรการการป้องกัน ปัญหาผลประโยชน์       
ทับซ้อน (Conflict of Interest) และการให้ควา มคุ้ม 
ครองเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการแทรกแซงทางการเมือง 
สาธารณรัฐอินเด ีย:  มีการกําหนดหลักปฏิบัติหรือ
เง่ือนไขการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงครอบคลุ ม
ทั ้งในสังกัดร ัฐบาลกลางและร ัฐบาลท้องถิ่น ภายใต้
กฎหมาย The All India Service Act ๑๙๕๑               

มีกฎหมายกำหนดเกี ่ยวกับการรายงานบัญชีทรัพย ์ส ินซึ่งยัง
กำหนดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงเป็นผู้บริหารระดับสูง และ
หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่และมี
งบประมาณสูง หรืองานอนุมัติอนุญาตที่มีความเสี่ยงและโอกาส
ในการทุจริต 



๔๘ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรม สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ 

ข้อกำหนดเก่ียวกับของขวัญและ 
การรับงานนอก 

สหรัฐอเมริกา: มีการกํากับดูแลให้เป็นไปตา มกฎและ
มาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับของขวัญและค่าใช้จ่าย  
(Gift and Payment) โดยขอบเขตคําจํากัดควา มของ 
“ของขวัญ” ไม่ได้หมายความถึงผลประโยชน์ตอบแทน
ในร ูปสินบนโดยตรงเท่าน ั้น  แต่มีความหมายรวมถึง 
รางวัล การเชิญไปร่วมงาน หร ือกิจกรรมโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การรับผลประโยชน์จากงานนอกหน้าที่ และ
การให้ความสนับสนุนในร ูปแบบต่าง ๆ ที ่ เป ็นความ           
สุ่มเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
สาธ ารณร ั ฐ อ ิน เด ีย :  ม ี กา ร ก ํ าหนดหล ั กปฏิบัติ 
หร ือเงื ่อนไขการทํา หน้า ที ่ ของเจ ้าหน ้าท ี ่ข อ งรั ฐ 
ซ่ึงครอบคลุมทั้งในสังกัดรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
ภายใต้กฎหมาย The All India Service Act ๑๙๕๑ 
การร ับงานภายนอก การร ่วมลงทุนในธุร ก ิจ ข อง
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ 
 
 

 

มีระเบียบกำหนดเกี ่ยวกั บการร ับของขวัญที ่ มี มูล ค ่า สู ง  
มีแนวทางปฏิบัติเก ี ่ยวกับการร ับ งานนอกเวลารา ชกา ร  
แต่ยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ ๔๙ 
.   

 

ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรม สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย 
หน่วยงานกำกับดูแลด้านจริยธรรม (Ethics 
Audit) 

สหรัฐอเมริกา :  มีหน่วยงาน OGE เป็นหน่วยงาน
ศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและตรวจสอบติดตา มงาน
ด้านการส่งเสร ิมจร ิยธรรมและป้องกันผลประโยชน์      
ทับซ้อนในหน่วยงานของรัฐ (Conflict of Interest) 
และกํากับดูแลองค์กรด้านการส่งเสริมจริยธรรมภาครั ฐ
ในหน่วยงานภายใต้ฝ่ายบริหาร แต่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรง
ในการตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือดําเนินการสื บสวน
สอบสวนการกระทําผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดทุจริ ต ต่อ
หน้าที่ ความผิดทางวินัย หรือการฝ่าฝืนจริยธรรม ซ่ึง
หน้าที่ดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสํานักงานสืบสวน
สอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigati on: 
FBI) และหน่วยงานสืบสวนสอบสวนอ่ืน ๆ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน: มีหน่วยงานตรวจสอบ และ
ส่งเสริมจริยธรรม 

มีการออกแบบให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจร ิยธร รม 
(ก.ม.จ.) ทำหน้าที่เสนอแนะและให้คำปรึกษา กำหนดมาตรการ
การขับเคลื่อนจริยธรรม กำกับ ติดตาม และประเ มินผลการ
ดำเน ินการตามมาตรฐานทางจร ิยธรรม ตรวจสอบรายงาน
ประจำปีของหน่วยงานของร ัฐ  และรายงานสร ุปผลกา ร
ดําเน ินงานต่อคณะร ัฐมนตร ี รวมไปถึงตีความและวินิจฉัย
ปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง และหน่วยงาน
ของรัฐ 
 

กลไกการบริหารงานบุคคลด้านจริยธรรม
ต้ังแต่การเข้าสู่ตำแหน่ง  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ        
การตรวจสอบกำกับดูแลผลประโยชน์ทับ
ซ้อนภายหลังพ้นจากตำแหน่ง 

สหรัฐอเมริกา :  มีการกําหนดคุณสมบัติการเข ้า สู่
ตําแหน่งของบุคลากรภาครัฐ และมีหน่วยงานตรวจสอบ
และการกํากับดูแลมาตรฐานการตรวจสอบ ทรัพย์สิน
หร ือการตรวจสอบประวัติ รวมถึงมาตรฐานควา ม
โปร่งใสภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่ ดําร งตํา แหน่ ง
อยู่ก่อนการดํารงตําแหน่งและภายหลังพ้นจา กหน้า ที่ 

เร ิ ่มมีการนำกลไกด้านจริยธรรมมาใช้ในระบบการบริหาร 
งา นบ ุ คคล  แต ่ ย ั ง ไม ่ ได ้ ม ี ก าร ร ะบ ุอย ่า ง เป ็น ร ู ป ธรรม 
และมีหลักการประเมินที่ชัดเจน 



๕๐ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรม สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย 
ติดตามดําเนินคดีในกรณีที่การประพฤติเสื่อมเสีย เป็น
ความผิดทางอาญาตามกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 

การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรมดีเด่น ไม่ปรากฎข้อมูลในกรณีนี้ที่ชัดเจน มีการยกย่องเช ิดชูผ ู้มีจริยธรรมดีเด่น แต่ส ่วนใหญ่เป็นการ
คัดเลือกจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือเป็นการหมุนเวียนการให้
รางวัลภายในหน่วยงานที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า
มีบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรม 

กฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลการ
กระทำผิด (Whistleblowing Law) 

สหร ั ฐ อเม ร ิ กา :  มีบทบัญญั ติ ของกฎหมาย ย ่ อย 
ในลักษณะของการคุ ้ มครอง ผู ้ให ้ข ้อมูลแทรกอยู่  
ในกฎหมายด้านต่าง ๆ 
สาธารณรัฐอินเด ีย :  มีการออกกฎหมายคุ ้มครอง           
เปิดโปงข้อมูลการทุจร ิตหรือผู้ฝ ่าฝ ืนจร ิยธรรมอนันํา
ความเสื่อมเสียของหน่วยงานของรัฐ แต่ขาดหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนการนําไปปฏิบัติที่ชัดเจน  

ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลการฝ่าฝื นจริ ยธร รม 
หรือกระทำผิด (Whistleblowing Law) ซ่ึงควรมีการผลักดัน
มาตรการคุ ้มครองผู ้ เป ิดเผยข้อมูลการกระทำผิด (Whistle 
blower Protection Measure) เพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ และการกระทำผิดต่าง ๆ 

กลไกการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาประเด็น
ข้อถกเถียงทางจริยธรรม 

สหร ั ฐ อเม ร ิ กา :  ในสำ น ั ก งา นจร ิย ธรรมภาครัฐ 
แห่งสหร ัฐอเมร ิกามีส ่วนให้คําปรึ กษาและนโยบาย 
ทางกฎหมาย (General Counsel & Legal Policy 
Division) 
 
 

 

มีการกำหนดให ้ มี การ ต ั ้ งกล ุ ่ มงา นคุ ้ มครองจร ิย ธร รม  
ศูนย ์ปฏิบ ัติการต่อต้านการทุจร ิ ต (ศปท.) ซึ ่งมีภารกิจ  
ในลักษณะเช่นเดียวกับหน่วยงานให้คำปรึกษาทางจริย ธรรม 
แต่ที่ผ่านมายังไม่สามารถทำหน้าที่ในบทบาทดังกล่าวได้อย่าง มี
ประสิทธิภา พ และการใช้ บร ิ การ ด้า นกา รว ิน ิจ ฉ ั ย แ ละ            
ให้คำปรึกษาประเด็นข้อถกเถียงทางจริยธรรมมีค่อนข้างน้อย 
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.   

 

ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรม สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย 
สหราชอาณาจักร: มีหน่วยงานตรวจสอบให้คำปรึ กษา
ชี้ให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจ
เป็นปัญหา หรือประเด็นความสุ่มเสี่ยงที่อาจทําให้เ กิด
การฝ่าฝืนจร ิยธรรม หร ืออาจลุกลามกลายเป็นการ
กระทําผิดที่ร้ายแรงอันอาจส่งผลต่อความเชื่อถือศรั ทธา
ของประชาชนต่อร ัฐ แต่ไม่ได้มีหน้ าที ่ในการสั ่งการ
โดยตรง 

การสร้างผู้นำทางจริยธรรม (Exemplary 
Leaderships) 

เป ็ น แนวทางการส่ ง เสร ิมจร ิย ธรรมร ะด ับสากล                
ในประเทศตะวันตกที่ได้รับการยอมรับและส่งเสริม 

ควรกำหนดเป็นเป้าหมายหนึ่งในกลไกการส่งเสริมจริ ยธร รม
ตามยุทธศาสตร์ฯ 

การพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรม 
ตามมาตรฐานสากล 

เป ็ น แนวทางการส่ ง เสร ิมจร ิย ธรรมร ะด ั บสากล 
ในประเทศตะวันตกที่ได้รับการยอมรับและส่งเสริม 

ควรกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรม ตาม
ยุทธศาสตร์ฯ 

การส่งเสริมจริยธรรมในระดับเหนือ
กฎเกณฑ์ (Beyond Compliance) 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ : มีการดำเน ินนโยบาย           
ในเรื่องของจริยธรรมที่เหนือกว่ากฎเกณฑ์ 

ควรกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมตาม
ระดับการพัฒนาในยุทธศาสตร์ฯ 

การใช้มาตรการทางจริยธรรม 
เป็นเครื่องมือการเมือง 

เป ็ น แนวทางการส่ ง เสร ิมจร ิย ธรรมร ะด ั บสากล 
ในประเทศตะวันตกที่ได้รับการยอมรับและส่งเสริม 

ควรกำหนดเป็นเป็นข้อพึงระวังในการขับเคลื ่อนงานด้าน
ส่งเสริมจริยธรรม 

การสร้างความรับรู้ต่ืนตัวของประชาชน สหรัฐอเมริกา : ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนใน
กา ร เข ้ า มา ม ี ส ่ วนร ่ วมในกา รตร วจสอบต ิ ดตาม 
และเฝ้าระวังความประพฤติเส ื่อมเสียของเจา้หน้าที่        
ของรัฐ และผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลสํา คัญให้กับ
ประชาชน 

ควรกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรม ตาม
ยุทธศาสตร์ฯ 
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ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรม สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย 
การนำเครือข่ายภาคประชาชนหรือ        
ประชาสังคมมาร่วมตรวจสอบติดตาม         
เฝ้าระวังพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือฝ่าฝืน
จริยธรรม 

สหรัฐอเมริกา : ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนใน
การเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบติดตามและ           
เฝ้าระวังความประพฤติเสื่อมเสียของเจ้าหน้า ที่ข องรั ฐ 
และผลักดันให้ มี การเปิ ดเผยข้อม ูลส ําค ัญ ให ้ กับ
ประชาชน 
สาธารณรัฐอินเด ีย :  มีการส่งเสร ิมเคร ือข ่ายภา ค
ประชาชนสังคม (Civil Society) 

ประชาชนและภา คประชาส ังคมเร ิ ่ มตื ่น ตั ว แต่ย ัง ไม ่มี                  
การส่งเสริมจากภาครัฐที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

จริยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลก
ดิจิทัล (Digital Ethics and Privacy) 

ไม่ปรากฎข้อมูลในกรณีนี้ที่ชัดเจน ยังไม่มีการพัฒนากลไกด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวบน
โลกดิจิทัล (Digital Ethics and Privacy) 

   ตารางท่ี ๒.๓  การปรียบเทียบการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทยกับต่างประเทศ     
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   จากการเปร ียบเท ียบสภา พแวดล้ อมและสถานการณ์ ด้า นกา รส่ ง เสร ิมจร ิย ธร ร ม  
ในต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบว่า ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเทศไทยได้มีการพัฒนากลไกด้านจริยธรรมไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้ว ไม่ว ่าจะเป็นการออกกฎหมาย  
ด้านจร ิยธรรม การจ ัดตั้งหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ เป ็นศูนย์กลางขับเคลื ่อนงานด้านจร ิยธรรม การต้ัง
คณะกรรมการนโยบายด้านจริยธรรมของประเทศซ่ึงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน การจัดทำ
ระบบการรายงานประจำปีเกี่ยวกับสภาพการณ์ทางจร ิยธรรมและจ ัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะร ัฐมนตรี 
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเก่ียวกับการเปิดเผยทรัพย์สินและผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายเปิด เผยข้ อมูล
ข่าวสารภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังขาดก็คือการออกกฎหมายและมาตรการในการให้ควา ม คุ้มครองต่อ            
ผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ (Whistleblowing Laws or Measures) และการขับเคลื่อนกลไก
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรนำมากำหนดไว้ในการจัดทำ ยุทธศา สตร์            
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

  ๒.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

   การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในอง ค์กรของรัฐ  
และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรของรัฐที่มีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Strength Weakness Opportunity and Threat: SWOT) เพ่ือพิจารณา         
ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ รวมถึงส่งเสริม หรือขัดขวางการขับ เคลื่ อน             
ด้านคุณธรรม และปัจจัยที ่เป ็นปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหร ือพัฒนาให้          
การส่งเสริมจริยธรรมมีประสิทธิภาพ  

   นอกจากนี้ การประเมินสถานการณ์เพ่ือประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ ได้รวบรวมข้อ มูล  
ทั้งการศึกษาทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับประเด็นการส่ง เสริ ม
จริยธรรมและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา การจัดประชุมกลุ่มย่อยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภา คเ พ่ื อวิเครา ะห์ 
SWOT และรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมที่เหมาะสม โดยผลการศึกษาวิ เครา ะห์
สภาพแวดล้อมเพ่ือจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

   ๒.๔.๑ สภาพและปัญหาการขับเคล่ือนจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในช่วงท่ีผ่านมา 

    ในช่วงหลายปี ที ่ผ ่า นมา อันดับควา มสา มารถทางกา รแข ่งข ั น  (Global 
Competitiveness Ranking) โดยการจ ัดอันดับของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)  
พบว่า ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ปัจจุบันจากข้อมูล  
การจัดอันดับปีล่าสุดที่ มีข้อมูลของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อันดับความสามารถในการแข่งขัน ของไทย    
อยู่ที่ ๔๐ จากทั้งหมด ๑๔๑ ประเทศทั่วโลก โดยหากเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียตะวันออก เฉี ยง ใต้        
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ที่ใกล้เคียงกันอย่าง เช่น สิงคโปร์ (อันดับที่ ๑) และมาเลเซีย (อันดับที่ ๒๗) มีขีดความสามารถในการแข่ งขัน     
อยู่ในอันดับที่สูงกว่าประเทศไทยมาก ซ่ึงปัจจัยสำคัญพบว่าคะแนนด้านสภาพแวดล้อมหน่วยงาน (Institutions) 
ของประเทศไทยอยู่ที่ ๕๔.๘ คะแนน ซ่ึงเป็นระดับคะแนนที่ไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเปรียบเทียบกับ
สิงคโปร์ (๘๐.๓๖ คะแนน) และมาเลเซีย (๖๘.๕๗ คะแนน) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในขีดความสา มารถ  
ในการแข่งขันในด้านนี้ของประเทศไทยที่น้อยกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอย่างชัดเจน อันเป็นการสะท้อนถึงปัญหา
เกี ่ยวกับระเบียบกฎหมาย การใช้ดุลยพินิจของเจ ้าหน้าที่ของร ัฐ และความโปร ่งใสของหน่วยงานภาครัฐ          
ในประเทศ ที ่ควรจะต้องพัฒนาอย่างเร ่งด่วน ๒๐ นอกจากนี ้ย ังพบว่าอันดับดัชน ีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index) ของประเทศไทยยังมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันโดยในช่วง ๖ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓) มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง ๓๕-๓๘ คะแนน   
โดยลดลงจาก ๓๘ คะแนนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู ่ในอันดับที่  ๗๖ จาก ๑๖๗ ประเทศ เหลือ ๓๖ คะแนน          
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในอันดับที ่ ๑๐๔ จาก ๑๘๐ ประเทศ โดยปัญหาสำคัญ    
ที ่สะท้อนจากดัชนีภาพลักษณ์คอร ์รัปชันส่วนหนึ ่งเป็นปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจสาธารณะในทางที่ผิด          
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว๒๑ จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ของประเทศในระดับนานาชาติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ย ังไม่ดีมาก เมื่อเทียบกับระดับโลก และมีความเกี ่ยวข้องกับจร ิยธรรมและ            
การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ต้องพัฒนาอีกมาก โดยสภาพปัญหาการขับเคลื่อนจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่
ของรัฐในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้  

    ๑) ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก .พ. 
(๒๕๕๔) ๒๒ ได้สำรวจสถานภาพจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายหลังจากการประกา ศใช้
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในระยะแรก ซ่ึงมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ผลการสำรวจ
พบว่า  ในช่วงแรกของการขับเคลื ่อนประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
สถานการณ์ทางจริยธรรมของส่วนราชการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ ดีพอรับได้ โดยส่วนใหญ่แล้วการขับ เคลื่อน
ประมวลจร ิยธรรมมักจะเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการปฏิบัติตามค่าน ิยม การยกย่องชมเชย
บุคลากร และการจัดอบรมโดยแทรกเนื้อหาด้านจริยธรรม  

    อย่างไรก็ดี ผลสำรวจได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนในระยะเริ่มแรกว่า มีข้าราชการพลเรือนที่ มีการรับรู้เข้าใจเก่ียวกับประมวลจริยธรรมอย่ างถูก ต้อง   
เพียงร้อยละ ๔๕.๓๒ ประเด็นสำคัญที่ข้าราชการพลเรือนมองว่ามีปัญหาทางจริยธรรมต่ำกว่าด้าน อ่ืน  ได้แก่  

 
๒๐  Schwab, K, The Global Competitiveness Report ๒๐๑๙., World Economic forum, ๒๐๑๙ Retrieved from     

https://www.weforum.org/reports 
๒๑  Transparency International, Corruption Perceptions Index ๒๐๑๙., ๒๐๒๐ Retrieved 

http://www.transparency.ord/cpi 
๒๒  ขนิษฐา สารพิมพา, รายงานการสำรวจสถานภาพจริยธรรมข้าราชการพลเรือน., ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนา

ข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., ๒๕๕๔ 

https://www.weforum.org/reports
http://www.transparency.ord/cpi
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การยึดม่ันกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและจรรยาวิชาชีพ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจยืนหยัดที่จะปฏิ บัติรา ชการ  
โดยยึดถือความถูกต้อง การทักท้วงเมื่อพบเห็นผู้ ฝ่าฝ ืนจริยธรรม และการประเมินจร ิยธรรมของผู ้นำและ           
ส่วนราชการ ซ่ึงสะท้อนถึงปัญหาในการขับเคลื่อนจริยธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ส่วนราชการต่าง  ๆ          
ยังมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดในประมวลจริยธรรมค่อนข้างน้อย เม่ือเกิดปัญหาการ ฝ่าฝื นจริย ธร รม
ข้าราชการพลเรือนมักจะใช้วิธีปรึกษาหารือกันเองแทนที่จะใช้กลไกการร้องเรียนหรือแจ้งให้ คณะกรรมการ
จริยธรรมทราบ และสะท้อนให้เห็นว่าการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรม ยังไม่ส่งผลต่อความเชื่ อถื อของ
ข้าราชการอย่างแท้จริง 

    ๒) โครงการวิจัยจร ิยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน (Ethics of Civil 
Servants) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย๒๓ ได้สำรวจการปฏิบัติตา มประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่ดำเนินการศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เพ่ือทราบถึงสถานภาพ
จร ิยธรรมข้าราชการพลเรือนหลังจากที่ได้มีการขับเคลื่อนจร ิยธรรมข้าราชการพลเร ือนมาในระยะหนึ่ง                
โดยสำรวจกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากทุกกระทรวง จำนวน ๕,๗๙๕ ตัวอย่าง ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพ่ือทราบถึงสถานการณ์ทางจริยธรรมอย่างละเอียด ผลการสำรวจพบว่า สภาพการรับรู้ด้านจริย ธรรมดีขึ้น          
โดยมีข้าราชการถึงร้อยละ ๗๑.๓ มีการรับรู้เก่ียวกับออกประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และร้อยละ ๗๐ 
เข้าใจเก่ียวกับสภาพการบังคับใช้ของประมวลจริยธรรม  

    ปัญหาที่พบในการขับเคลื่อนจริยธรรมในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏปัญหาสำคัญดังนี้ 

    ๒.๑) ประเด็นข้อกำหนดในประมวลจร ิยธรรมที ่มีการประพฤติผิดในหน่วยงาน        
มากที่สุด พบว่า ๕ อันดับแรก ได้แก่ อันดับ ๑ การเบียดบังเวลาราชการ อันดับ ๒ การทำผิดระเบียบราชการ อันดับ ๓  
การเอาเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อันดับ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือหาประโยชน์ให้ตั วเอง 
หรือผู้อ่ืน และอันดับ ๕ การเห็นประโยชน์ส่วนตนสำคัญกว่าประโยชน์ของราชการ   

    ๒.๒) จากข้อมูลพบว่า หากพบเห็นการประพฤติผิดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๕๒ ระบุว่าจะรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตามมีกลุ่มตัวอย่างถึ งร้ อยละ ๓๙ .๖            
ระบุว่าจะไม่รายงาน เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น กลัวว่าจะเดือดร้อน คิดว่าเป็นเรื่องปก ติที่อ าจ เกิดขึ้น ได้             
ผู้ประพฤติผิดส่วนมากเป็นผู้ใหญ่ หรือต้องการปรึกษาผู้อ่ืนก่อนตัดสินใจ  

    ๒.๓) ปัญหาด้านการดำเนินงาน พบว่า ขาดความต่อเนื่องของการส่งเสริมจริยธรรม
ในหน่วยงาน กลุ่มงานจริยธรรมซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบมีงานอ่ืนที่ ต้องทำ ขาดงบประมาณสนับสนุน ไม่มีบุคลากร
รับผิดชอบอย่างชัดเจนทำให้ขาดการติดตามผล และไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 

 

 
๒๓ ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และคณะ, โครงการวิจัยจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน, สำนักงานกองทุนสนับสนุน 
   การวิจัย, ๒๕๕๙ 



๕๖ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

    ๒.๔) ปัญหาด้านผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้อง เช ่น เจ ้าหน้าที่ยังไม่ให ้ความสำคัญกับเรื ่อง
จริยธรรม ผู้บริหารยังขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ผู้บังคับบัญชาฝ่าฝืนจริยธรรมเสียเอง เป็นต้น  

    ๒.๕) ปัญหาด้านการบังคับใช้ประมวลจร ิยธรรมข้าราชการพลเร ือน พบว่า            
การขับเคลื่อนจริยธรรมไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ขาดบทลงโทษที่ชัดเจน อีกทั้งยังเกรงว่า จ ะไปกระทบ
ผลประโยชน์ของผู้บริหารองค์กร  

    ๒.๖) ปัญหาด้านเน ื้อหาประมวลจร ิยธรรมข้าราชการพลเร ือน  พบว่า เน ื ่องจาก
เนื้อหาของประมวลจริยธรรมเป็นเรื่องเข้าใจยาก มีความเป็นนามธรรมและเขียนในลักษณะของข้ อกฎหมาย         
ทำให้ประมวลจริยธรรมมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายหลายส่วน และเนื้อหาของประมวลจริยธรรมยังขาดความชัดเจน  

    ๒.๗) ปัญหาด้านองค์กร พบว่า ว ัฒนธรรมองค์กรมักจะเป็นอุปสรรค เน ื ่องจาก
ค่านิยมของข้าราชการแบบเก่าไม่พร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

    ๒.๘) ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาของระบบอุปถัมภ์ รายได้ของ
ข้าราชการไม่เพียงพอ คนในสังคมขาดจิตสาธารณะ รวมถึงค่านิยมแบบอำนาจนิยม เป็นต้น  

    ๓) การศึกษาเพ่ือเตรียมการขับเคล่ือนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้า ท่ี 
ของรัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๔ ได้ศึกษา
สภาพแวดล้อมการขับเคลื่อนจริยธรรมของประเทศไทยในช่วงปี พ .ศ. ๒๕๖๒ เพื ่อนำข้อมูลมาประกอบ 
การพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ซ่ึงผลการศึกษา
เก่ียวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาพบว่า หน่วยงานของรัฐทั้งระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรของรัฐในรูปแบบอ่ืน ๆ มีความต่ืนตัวในการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร โดยองค์กร 
ส่วนใหญ่ได้มีการกำหนดประมวลจริยธรรมและหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านจริยธรรมแล้ว แต่การขับเคลื่อน
นโยบายด้านจร ิยธรรมของประเทศ และการนำนโยบายด้านจร ิยธรรมไปสู ่การปฏิบัติ  พบว่ามีป ัญหา            
การดำเนินการ ดังนี้ 

    ๓.๑) ส่วนใหญ่พบว่า การจัดทำประมวลจร ิยธรรมหร ือมาตรฐานทางจริยธรรม 
มีลักษณะจากบนลงล่างตามสายการบังคับบัญชา (Top-down) ไม่ค่อยพบการมีส่วนร่วมของหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) หรือการจัดทำข้อตกลงร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาการฝ่าฝืนจริยธรรมภาย ใน
องค์กร (Ethics Agreement)  

    ๓.๒) หน่วยงานของร ัฐบางหน่วยงานที ่ทำหน้าที ่ด ้านการส่งเสร ิมจร ิยธรรม 
เป็นการจ ัดตั ้งกลุ ่มงานหรือแผนกงานหรือมอบหมายบุคลากรเป็นการเฉพาะภายใน ไม่ได้มีโครงสร้าง 
และอัตรากำลังชัดเจน และมักจะได้รับเสียงสะท้อนว่าเป็นงานที่ไม่ได้รับความสำคัญจากหน่วยงาน บุคลากร 
ไม่เพียงพอ ขาดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร 

 
๒๔ อ้างถึงแล้วใน ๑๗ 
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    ๓.๓) ปัญหาข้อโต้แย้งในเรื่องประเด็นจริยธรรมว่า สิ่งใดควรกระทำ (Dos) และสิ่งใด 
ไม่ควรกระทำ (Don’ts) จากปัญหาประเด็นความขัดแย้งในเชิงคุณค่า (Conflict of Values) เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง 
เนื่องจากพ้ืนฐานความเชื่อที่ ต่างกัน นอกจากนี้ หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาทางจริยธรรมซ่ึงมีหน้าที่ ช่ว ยเหลื อ
แนะนำหรือนำเรื่องส่งให้ผู้มีอำนาจ ยังไม่มีบทบาท และยังมีการใช้บริการไม่มากนัก  

    ๓.๔) ในส่วนราชการโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีงบประมาณ แผนงาน โครงการที่ชัดเจน
สำหรับการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมโดยมักจะอิงกับการใช้งบประมาณหรือแผนงานตา มปกติ 
ของหน่วยงาน หรือนำไปสอดแทรกกับโครงการตามปกติของหน่วยงาน  

    ๓.๕) การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรมดีเด่นในส่วนราชการมักจะเป็นการคัด เลื อกจาก
บนลงล่างตามสายการบังคับบัญชา หรือโดยคณะกรรมการซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา และการได้รับการคัดเลือกเป็น 
ผู้มีจริยธรรมดีเด่นยังไม่ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน  

    ๓.๖) เจ ้าหน้าที่ของรัฐมีความกังวลเกี ่ยวกับมาตรฐานทางจร ิยธรรมในประเด็น
เก่ียวกับการกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การกล้าเปิดเผยการทุจริ ต         
ที่พบเห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกรังแกหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การยึดม่ัน
กระทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์พวกพ้อง
หรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตัว และการรับงานภายนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกอันมีผลประโยชน์แอบแฝง 

   ๒.๔.๒ สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับการส่งเสริมจริยธรรม 

    สภาพแวดล้อมภายในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็น ‘จุดแข็ง’ (Strengths)  
ในการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ มีดังนี้ 

    ๑) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจร ิยธรรม พ .ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่รองรับ 
การส่งเสร ิมจริยธรรมที ่ช ัดเจน โดยได้พัฒนากลไกด้านจร ิยธรรมไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้ว  ประกอบด้วย  
การกำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ .) เป็นคณะกรรมการนโยบายด้านจริ ยธรรม  
ของประเทศซ่ึงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล และหน่วยงาน
ของร ัฐ ทำหน้าที ่ขับเคลื ่อนงานด้านจริยธรรม การจ ัดให้ระบบการรายงานประจำปีเกี่ยวกับสภาพการณ์ 
ทางจริยธรรมและจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี กฎหมายเก่ียวกับการเปิดเผยทรัพย์สินและผลประโยชน์  
ทับซ้อน และกฎหมายเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ อย่างไรก็ดี ควรพิจารณาให้มีกฎหมายและมาตรการในการ
ให้ความคุ้มครองต่อผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Whistleblowing Laws or Measures)  

    ๒) สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการส่ งเสริ ม
จริยธรรมภาครัฐ และมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายการส่ งเสริ ม
จร ิยธรรมภาครัฐไปยังหน่วยงานภาครัฐประเภทต่าง ๆ อย่างชัดเจนอยู่แล้ว และมีโครงสร ้างหน่วยงาน  
หรือมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้านจริยธรรมในแต่ละระดับที่พร้อมจะทำงานด้านจริยธรรมอย่า งชัดเจน 
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    ๓) กลไกกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม ทำงานควบคู่ไปกับกล ไก  
การดำเนินการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และการดำเนินคดีอาญาตามมาตรการป้องกันและปราบปรา ม 
การทุจริตคอร์รัปชัน  

    ๔) พนักงานในองค์กรภาครัฐทุกระดับพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับการส่ง เสริม
จริยธรรมของหน่วยงาน 

    ๕) ระบบการบร ิหารงานบุคคลมีการนำระบบจร ิยธรรมมาใช้  โดยมีการสอบวัด
ความรู้และตรวจสอบประวัติบุคคลต้ังแต่เข้าสมัครงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการนำเกณฑ์การประเ มิน  
และเป็นเง่ือนไขในการเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูง 

    ๖) เจ ้าหน้าที ่ของรัฐเข้าใจบทบาทหน้าที่การทำงานของตนเป็นอย่างดี มีกรอบ 
และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบและตามอำนาจหน้าที่ ซ่ึงกำหนดไว้แล้วชัดเจน มีกรอบประมวลจริ ยธรรม  
ให้ยึดถือปฏิบัติอยู่ในแล้วในเกือบทุกหน่วยงาน 

    ๗) เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่ยังเชื่อม่ันและยึดถือจริยธรรมเป็นหลักในการประพฤติตน
และในการทำงาน หากได้รับการส่งเสริมและให้ความเชื่อม่ันก็พร้อมที่จะร่วมส่งเสริมจริยธรรมและสร้า งเสริม
สังคมจริยธรรมให้เกิดขึ้นได้ 

    สภาพแวดล้อมภายในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็น ‘จุดอ่อน’ (Weaknesses)  
ในการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ มีดังนี้ 

    ๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมาก เห็นว่า มาตรฐานทางจริยธรรมเป็นนามธรรม เข้าใจยาก 
และมองไม่เห็นภาพเป้าหมายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมที่ชัดเจน ยังไม่ตระหนักถึงควา มสำ คัญ   
ของการมีอยู่ของจริยธรรมในระดับที่เป็นรูปธรรม  

    ๒) ผู ้นำในระดับหน่วยงานหรือผู ้บร ิหาร ไม่ได้ให ้ความสำคัญกับนโยบายการ
ขับเคลื่อนจริยธรรม การดำเนินการตามนโยบายจริยธรรม เป็นแต่เพียงการปฏิบัติให้ครบถ้วนตา มข้ อสั่ งการ             
แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๓) เจ ้าหน้าที ่ของรัฐยังขาดความสนใจในการศึกษาและทำความเข้าใจประมวล
จริยธรรมของหน่วยงาน โดยพบว่ายังมีเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ ไม่เคยทำความเข้าใจเนื้อหาของประมวลจริ ยธรรม  
ภายในหน่วยงานมาก่อน การขาดความรับรู ้และความไม่เข้าใจและไม่ศึกษาเรื ่อง มาตรฐานทางจร ิยธรรม  
ทำให้การขับเคลื่อนจริยธรรมเป็นเรื่องยากและใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลง 

    ๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความเชื่อม่ันว่าการมีกฎหมายมาตรฐานทางจ ริยธรรม  
จะช่วยแก้ปัญหาทั้งในระดับโครงสร้างระบบการทำงานภาครัฐ ไม่เชื่อม่ันผู้บริหาร และไม่พบว่ามีการขับเคลื่อน
กลไกในการกำกับดูแลและส่งเสริมจริยธรรมภายในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
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    ๕) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบด้านจริยธรรมในหลายหน่วยงานยังขาดโครงสร้าง  
และอัตรากำลังที่ชัดเจน เป็นการมอบหมายภาระหน้าที่พิเศษเพ่ิมให้กับบุคลากรคนใดคนหนึ่ง หรือจัดต้ังกลุ่มงาน
พิเศษเป็นการเฉพาะกิจ ไม่มีโครงสร้างรองรับ หรือเป็นงานฝากในหน่วยงานอ่ืน เช่น ศูนย์ต่อต้านการทุจริต  
หรือแม้จะมีโครงสร้างหน่วยงานรองรับก็มักจะเป็นงานที่ไม่ได้รับความสำคัญ และได้รับการจัดสรรอัตรา กำลัง  
ไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณ แผนงาน โครงการ ไว้รองรับภารกิจ นอกจากนี้สำหรับองค์กรกลางการบริ หาร  
งานบุคคลที่มีหน่วยงานการส่งเสริมจริยธรรมเองก็ประสบปัญหาเรื่องของภาระงาน เนื่องจากมีภาร ะงาน  
ของหน่วยงานตามปกติที่ ต้องรับนโยบายรัฐบาล และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตา มปกติมาก  
อยู่แล้ว โดยภารกิจด้านการส่งเสริมจริยธรรมมักไม่ได้เป็นงานเร่งด่วน มีความซ้ำซ้อนกับภาระความรับผิดชอบ  
ของเจ้าหน้าที่จากงานปกติ และไม่ได้ถูกจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงาน 

    ๖) การขับเคลื ่อนงานส่งเสริมจร ิยธรรมที่ผ ่านมา มักจะทำโดยจำกัดในวงแคบ 
โดยหน่วยงานของร ัฐเอง ย ังขาดการสร้างเครือข ่ายการมีส ่วนร ่วมจากภาคส่วนอื ่น  ๆ และขาดช่องทาง 
ในการประชาสัมพันธ์ท่ีประสบความสำเร็จ 

    ๗) องค์กรธุรกิจหร ือในร ัฐวิสาหกิจที่ผ ่านมา มีการวางโครงสร ้างการทำงาน 
ด้านจร ิยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานที ่ช ัดเจน แต่ในส่วนราชการมีเจ ้าหน้าที ่ของร ัฐจำนวนมาก 
ได้แสดงความคิดเห็นว่าในหน่วยงานของตนเองยังไม่มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการส่งเสริ มจริ ยธร รมที่
ชัดเจน ไม่มีกลไก ระบบ และเครื่องมือ ในการส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร และการขับเคลื่ อน งาน ด้าน          
การส่งเสริมจริยธรรมและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเท่าที่ควร 

    ๘) ผู้ปฏิบัติงานในสายงานส่งเสริมจริยธรรมมักจะไม่ได้รับความสำ คัญ ไม่ได้รับ  
การพิจารณาความดีความชอบ และขาดความเจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

    ๙) การตีความเร ื ่องจร ิยธรรมไม่ช ัดเจนเปิดโอกาสให้ใช ้ดุลยพิน ิจมากเกินไป  
ซ่ึงการที่ประเด็นทางจริยธรรมขาดความชัดเจนและไม่ได้ระบุลักษณะความผิดและบทลงโทษไว้ชัดเจนแบบวินัย
หรือในทางคดีอาญา ซ่ึงอาจเปิดช่องให้ผู้บังคับบัญชาใช้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือพวกพ้อง หรืออาจใช้เป็นช่องทาง  
ในการกลั่นแกล้งกันได้ 

    ๑๐) ยังขาดกลไกในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสในการกระทำผิดที่ มีป ร ะสิ ทธิภา พ  
เม่ือพบเบาะแสการกระทำผิด เจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะนิ่งเฉยเนื่องจากเกรงว่าจะถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับ อันตราย 
หรือบางครั้งการแจ้งเบาะแสอาจส่งผลให้เพ่ือนร่วมงานถูกลงโทษแทนที่ผู้กระทำผิดตัวจริง เพราะหลักฐาน  
ไม่เพียงพอ 

    ๑๑) เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐย ังมองว่าประพฤติผ ิดจร ิยธรรมเป็นเรื ่องเล็ก ๆ น ้อย ๆ  
และยอมรับได้  

    ๑๒) การตั ้งคำถามเกี ่ยวกับคุณธรรม จร ิยธรรมมีมากยิ ่งข ึ ้น จากความแตกตา่ง 
ทางความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีต่อศาสนาและสถาบันหลักอ่ืน ๆ คนรุ่นใหม่อาจจะมีบุคลิกที่ชอบต้ังคำถามกับ  
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ความเชื่อ ความศรัทธาในสถาบันทางศาสนาและสถาบันอ่ืน ๆ  ในสังคม มีบุคคลที่ไม่นับถือศาสนา ปฏิเสธทุกความ
เชื่อการมีอย ู ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ ์หรือเทพยดาและสิ่งเคารพใด ๆ และเร ิ ่มตั ้งข ้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 

    ๑๓) ระบบโครงสร ้างส่วนราชการที ่มีสายการบังคับบัญชาซึ ่งผ ู ้บ ังคับบัญชา            
มีบทบาทสูงต่อการให้คุณให้โทษหรือความเจริญก้าวหน้า มีการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ ไม่เป็นไปตา ม
หลักเกณฑ์ ทำให้ลูกน้องต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาแม้จะไม่เต็มใจหรือเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์
ในองค์กร  

    ๑๔) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ในราชการได้  จนถึง 
อายุ ๖๐ ปี ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืนแล้ว อาชีพข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึง เป็น อา ชี พที่ มีอายุ            
การทำงานยาวนานที ่ส ุด คือ ๒๐ -  ๔๐ ปีข ึ ้นไป ด้วยเหตุนี ้ส ังคมข้าราชการหรือในหน่วยงานภาครฐั จึงมี         
ความหลากหลายในเรื่องช่วงวัย ส่งผลไปสู่ความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าที่อาวุโสบางคนอาจเคยชินและยึดติดกับระบบราชการเดิมที่ พ่ึงพาพวกพ้อง แยกไม่ออก
ระหว่างเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน เคยชินกับพฤติกรรมการรับคำสั่งผู้บังคับบัญชามาโดยตลอด  และไม่เคย          
ต้ังคำถามกับสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาทำว่าผิดหรือถูกอย่างไร ในขณะที่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่อาจมีบุคลิกกล้า คิดกล้า ทำ  
แต่เม่ือมารับราชการ ทำงานในหน่วยงานของรัฐ และกล้าที่จะต้ังคำถามกับคำสั่งของผู้บังคับบัญชา กล้าขัดคำสั่ง
อันมิชอบของเจ้านาย ก็ไม่อาจอดทนและเติบโตในระบบราชการ ซ่ึงความเชื่อความคิดที่ต่างกันอาจเป็นปัญหา  
ให้เกิดความขัดแย้งในเชิงคุณค่า (Conflict of Values) และข้อถกเถียงทางจริยธรรมในหน่วยงาน อย่างไรก็ดี  
ความหลากหลายในเชิงความคิดความเชื่อ อาจเป็นปัจจ ัยเช ิงบวกที ่ทำให้เกิดการกำกับดูแลและสอดส่อง
พฤติกรรมการฝ่าฝืนจริยธรรมที่ดีก็ได้ 

   ๒.๔.๓ สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

    สภา พแวดล ้ อมภา ยนอกองค ์กร หร ื อหน ่วย งานของร ัฐท ี ่ เป ็ น  ‘ โ อกาส’ 
(Opportunities) ในการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ มีดังนี้ 

    ๑) ปัจจุบันสังคมเริ่มมีความต่ืนตัวและให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ ของรั ฐมากขึ้น 
ประชาชนสามารถเข้าถึงส ื ่อหลักและสื ่อสังคมออนไลน์ได้ง ่ายกว่าในอดีตและสามารถใช้เป็นเคร ื ่องมือ 
ในการตรวจสอบติดตามการทำงานและกดดันเจ้าหน้าที่ของร ัฐที่ประพฤติมิชอบ โดยมีความตื่นตัวทั ้งใน             
ส่วนบุคคล เครือข่ายภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนที่พร้อมจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและกดดันเจ้าหน้าที่
ผู้ประพฤติมิชอบได้ในวงกว้าง 

    ๒) หลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นส่วนเสร ิมที ่สำคัญต่อการส่งเสริม
จริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้จักอยู่อย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ฟุ้งเฟ้อ 

    ๓) จากการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริ มจริย ธรรม  
ที่ผ่านมา และจากทบทวนคำแนะนำต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรม ทั้งการใช้มาตรการตรวจสอบ
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ข้อเท็จจริงทางจริยธรรม และการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการทำข้อตกลงร่วมภายในหน่วยงาน พบว่า เจ้าหน้าที่
ของรัฐส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความเห็นพ้องที่จะนำกลไกการตรวจสอบทางจริยธรร มมาเป็นมา ตรการ
ทางเลือกในการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมองว่ากลไกการตรวจสอบมีความยืดหยุ่นกว่ามาตรการทางวินัย
หรือทางคดีที่ต้องการหลักฐานที่แน่ชัดและต้องมีการเปิดเผยตัวผู้ให้ข้อมูล ซ่ึงทำให้ส่งผล ต่อกา รแสดงตน  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ข้อมูลและยืนหยัดต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้องภายในองค์กรของตนเอง 

    ๔) ความเจร ิญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีและร ะบบสา รสน เทศอาจสา มา รถ  
ช่วยให้เกิดระบบการกำกับดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่าง เช่น 
หากมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทร ัพย ์สินและบัญชีทางธนาคารที ่ดีก ็อาจช่วยให้เกิดการรายงานทร ัพยส์ิน  
และตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระ ลดการใช้เอกสาร และสามารถทำให้
มาตรการตรวจสอบทรัพย์สินมีความครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้ โดยไม่จำกัดเฉพา ะเจ้ าหน้า ที่           
ของรัฐระดับสูงเท่านั้น หรือการตรวจสอบเปรียบเทียบราคาจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบสารสนเทศก็อาจช่วย
ป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างในราคาแพงเกินจริงที่เป็นการทุจริตได้ 

    ๕) ปัจจุบันแนวคิดการบริหารประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีการปกครองร ะบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเสรี เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นต้น  
ให้ความสำคัญกับการนำหลักการ เช ่น หลักธรรมาภิบาล  หร ือการบริหารจัดการที ่ดี หลักจริยธรรมของ              
การบร ิหารภาคร ัฐแนวใหม่ หลักการของประชาธิปไตยแบบปร ึกษาหารือ การบร ิการสาธารณะแนวใหม่           
มาสร ้างแบบแผนและวิธ ีการปกครองแบบมีจริยธรรม แทนที่จะมุ ่งไปในทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีจนมองข้ามการพัฒนาและให้ความสำคัญกับทร ัพยากรมนุษย ์ ความสนใจของประชาคมโลก          
ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ด้วยหลักการทางจริยธรรมนี้ เป็นปัจจัยกระตุ้นการส่งเสริมจริย ธรรมเชิงบวก               
ทีน่ำไปสู่การตรวจสอบและการวัดความเชื่อม่ันของประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  ขององค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม  
เข้ามาร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐ และทำให้รัฐไม่อาจปฏิเสธกระแสสังคมโลกที่บีบให้รัฐต้องเป็นเจ้าภา พ
และเป็นตัวกลางในการส่งเสริมจร ิยธรรมในการทำงานภาคร ัฐ  ซึ ่งจะนำไปสู่การสร้างความโปร่งใสให้กับ
ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศใน มุมมองของนานาชาติ เช่น การวัดดัชนีชี้วั ดภา พลักษณ์             
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น 

    สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็น ‘อุปสรรค’ (Threats)  
ในการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ มีดังนี้ 

    ๑) ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ นักการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงได้รับปร ะโยชน์ 
จากระบบอุปถัมภ์ การเล่นพรรคเล่นพวก และการเอ้ือประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของ เจ้า หน้า ที่ ของรัฐ   
ยังมีการสนับสนุนให้เกิดระบบอุปถัมภ์ และการทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงคนกลุ่มนี้จะช่วยปกปิ ดการกร ะทำ ผิด  
และช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้ไม่ถูกลงโทษ 
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    ๒) หน่วยงานกำกับดูแลการขับเคลื ่อนงานด้านมาตราฐานทางจริยธรรม คือ 
สำนักงาน ก.พ. จะสามารถขับเคลื่อนการทำงานโดยใช้กลไกของกฎระเบียบและการบูรณาการเครือข่าย        
ในการส่งเสริมผลักดันมาตรการและตอบสนองต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มากน้อย
เพียงใด รวมทั้งสามารถฟันฝ่าแรงกดดันทางการเมืองในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม   

    ๓) ประชาชน สังคม ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทีเ่ข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมฝ่าฝืน
จร ิยธรรมส่วนใหญ่จะมีความตื ่นตัวในช่วงสั้น ๆ ซึ ่งหากผ่านไปช่วงเวลาหนึ ่ง  ก็มักจะปล่อยผ่านลืมไป  
และบริบทของสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ลืมง่ายและพร้อมให้อภัยหรือยอมรับให้ผู้ที่ฝ่าฝืนจริยธรรมกลั บเข้า มา  
มีบทบาทได้อีก 

    ๔) การขับเคลื ่อนด้านจร ิยธรรมจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องได้รับการผลักดันจาก
ผู้บริหารรัฐบาล การผลักดันจากผู้นำองค์กร หน่วยงานในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับเจ้าหน้า ที่ข องรั ฐ    
คนอ่ืน ๆ แต่ผู้นำทางการเมืองยังไม่สามารถใช้ภาพลักษณ์รัฐบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสร้างเสถียรภา พ 
และความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ของนักการเมืองและผู้บริหารองค์กรยัง มีพฤ ติกรรม 
การฝ่าฝืนจริยธรรมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ลดความน่าเชื่อถือของกฎหมายมาตรฐานทางจริยธรรม และความเชื่อถือ
ศร ัทธาจากประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถ ูกแทรกแซงหร ือกดดันจากผู้บ ังคับบัญชาระดับสูงหรือ
นักการเมืองให้ทำเรื่องทีไ่ม่ถูกต้อง ซ่ึงหากไม่ยอมทำตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐก็อาจถูกกลั่นแกล้งได้ 

    ๕) ประชาชนและเจ ้าหน้าที่ของร ัฐย ังไม่เช ื ่อมั ่นในกระบวนการยุติธรรม  ว่าจะ
สามารถเอาผิดกับผู้ประพฤติผิดได้ เนื่องจากการช่วยเหลือกันเรื่องพยานหลักฐาน นอกจากนี้ การดำเนินคดี         
ใช้เวลานาน พยานหลักฐานไม่เพียงพอ และสามารถลงโทษได้แต่เจ้าหน้าที่ระดับล่าง 

    ๖) กระแสสังคมยุคใหม่ที่เริ่มไม่เชื่อถือศรัทธาในศาสนา และสถาบันหลั กต่าง ๆ  
มีการต้ังคำถามและเกิดข้อกังขาในประเด็นจริยธรรมต่าง ๆ ว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องการหรือไม่ ทำให้การขับเคลื่อน
จริยธรรมภาครัฐและประเด็นจริยธรรมจะถูกต้ังคำถามมากขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการยอมรับคุณค่า  
ทางจริยธรรมในสังคม 

    ๗) การทำงานในระบบในหน่วยงานของรัฐ แม้จะไม่ได้เก่ียวข้องกับการทำ ธุร กิจ  
เพ่ือการค้าใด ๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากภา วะ
เศรษฐกิจโลกตกต่ำ ในขณะเดียวกัน มีปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น ในแต่ละครัวเรือนไม่เพียงมีหนี้ สินที่ เพ่ิม
สูงขึ้น แต่ประชาชนเองยังมีหนี้สินในช่วงวัยที่อายุน้อยมากขึ้นด้วย ซ่ึงปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ำและค่าครองชี พ
ทีสู่งขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามหาช่องโหว่ของระบบราชการสร้างรายได้ สร้างผลประโยชน์ให้กับตนเอง 
โดยอ้างแรงกดดันเพ่ือความอยู่รอดของครอบครัว และเป็นความละโมบ ไม่ซ่ือสัตย์ของเจ้าหน้าที่บางคน 

    ทั ้งนี้  รายละเอียดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปรากฏตามตารางวิเคราะห์ 
SWOT 
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จุดแข็ง (STRENGTH) 
๑ . พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒,           

มีกฎหมายรองรับการส่งเสริมจริยธรรม 
๒ . ม ีหน่วยงานกลางเป็นศูนย์กลางรอง รับนโยบายส่งเสริม

จริยธรรมของภาครัฐในแต่ละประเภท 
๓. มีหน่วยงานท่ีพร้อมทำงานจริยธรรมอย่างชัดเจน 
๔ . ในเบื ้องต้นมีกลไกกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดจริยธรรม           
การทุจริตต่าง ๆ 

๔. พนักงานในองค์กรพร้อมให้ความร่วมมือ 
๕. ในระบบการบริหารงานบุคคลมีการนำระบบจริยธรรมมาใช้

ต้ังแต่รับเข้าทำงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นเงื่อนไข
ในการเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูง  

๖ . เจ ้าหน้าที ่ของรัฐส่วนใหญ่เข้าใจบทบาทหน้าที ่เปน็อย่างดี           
มีกฎระเบียบหลักเกณฑ์ และกรอบประมวลจริยธรรมชัดเจน 

๗. เจ้าหน้าท่ีของรัฐส่วนใหญ่มีจริยธรรมเป็นพ้ืนฐานในการทำงาน 
หากได้ร ับการสร้างความเชื ่อมั ่น การกระตุ ้นจะพร้อมใน             
การร่วมส่งเสริมจริยธรรม 

 

จุดอ่อน (WEAKNESS) 
๑. มาตรฐานทางจริยธรรมมีความเป็นนามธรรม เข้าใจยาก ไม่ชัดเจน 
๒. ผู้นำในระดับหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ แค่ทำตามโจทย์  
๓ . เจ ้าหน้าที ่ของรัฐไม่สนใจ ไม ่เข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับ

มาตรฐานทางจริยธรรม 
๔. เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มีความเช่ือมั่นในหน่วยงานตัวเอง ไม่มีความ

เช่ือมั่นในผู้บริหาร กลไก ระบบการส่งเสริมจริยธรรม 
๕ . ไม ่มี โครงสร้างหน่วยงานด้านจริยธรรมที่ช ัดเจน อัตรากำลัง 

งบประมาณในการทำงานส่งเสริมจริยธรรมไม่เพียงพอ ภาระงาน
ส่งเสริมจริยธรรมซ้ำซ้อนกับภาระงานปกติของหน่วยงาน 

๖ . ไม ่ม ีการสร้างเครือข่าย ไม ่มีการสื ่อสารรณรงค์ และไม่ประสบ
ความสำเร็จในการใช้ส่ือเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรม 

๗. ขาดเคร่ืองมือกลไกในการส่งเสริมจริยธรรม กิจกรรมด้านจริยธรรม
ยังไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงาน  

๘. สายงานสร้างเสริมจริยธรรมไม่มีการเติบโตก้าวหน้า 
๙. การตีความการกระทำผิดจริยธรรมท่ีผ่านมาเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร

ใช้ดุลยพินิจมากเกินไป 
๑๐. ไม่มีการระบุโทษท่ีชัดเจน และไม่มีการคุ้มครอง ผู้แจ้ง เ บาะ แส

ผู้กระทำผิดท่ีเข้มแข็ง 
๑๑. เจ้าหน้าท่ีของรัฐมองข้ามการกระทำผิดเล็ก ๆ  น้อย ๆ ในองค์กร 
๑๒. เจ้าหน้าท่ีของรัฐยังต้ังคำถามเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรม 
๑๓. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในองค์กร 
๑๔. ความหลากหลายในเชิงความคิดความเช่ือในระบบราชการทำให้

เกิดข้อโต้เถียงทางจริยธรรม 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 
๑ . สังคมให้ความสำคัญกับเร ื่องจริยธรรม ประชาชนสามารถ

เข้าถึงสื่อต่าง  ๆ  ทั ้งสื่อกระแสหลัก และสื ่อสังคมออนไลน์       
ได้ง่ายข้ึนมากกว่าในอดีต สังคม ประชาชน ส่ือมวลชน พร้อม
กดดันและตรวจสอบการทำงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

๒. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐาน 
๓ . กลไกทางจริยธรรมสามารถใช้เป็นมาตรการทางเลือก          

ในการตรวจสอบติดตามกำกับดูแลเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
๔. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยทำให้เกิดระ บบการ

กำกับดูแลและควบคุมตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๕ . กระแสโลกที ่ตื ่นตัวเรื ่องจริยธรรมทำให้ประเทศไทยตอ้ง

ปรับตัวตาม 

อุปสรรค (THREATS) 
๑. สังคมพ่ึงพาช่วยปกปิด และช่วยเหลือคนผิด 
๒. แรงกดดันทางการเมืองต่อองค์กรกลางด้านการส่งเสริมจริยธร รม 

และจุดอ่อนท่ีไม่มีอำนาจบังคับหน่วยงานให้ปฏิบัติตาม  
๓. สังคมลืมง่าย ให้อภัย รู้สึกว่าเป็นเร่ืองปรกติ 
๔. ความไม่เช่ือมั่นในจริยธรรมของผู้นำ และการแทรกแซงทางการเมอืง 
๕. ไม่เช่ือมั่นกับกระบวนการยุติธรรม 
๖. กระแสไม่นับถือศาสนา ไม่เช่ือมั่นในศาสนาและสถาบันหลัก 
๗. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

ตารางท่ี ๒.๔ การวิเคราะห์ SWOT ที่จะนำไปสู่การกำหนดประเด็นท้าท้ายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 



๖๔ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

    ๒.๕ การสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategy Alignment) 

   การสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นการนำประเด็นปัจจัยทางยุทธศาสตร์ ทั้งทาง
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง เพ่ือสรุปเป็น ปร ะเ ด็น           
ท้าทายภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๒.๕.๑ จุดเน้นในการพัฒนายุทธศาสตร์ 

    จากการวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยทางยุทธศาสตร์ทั้งทางทฤษฎีและกรอบแนว คิด  
การวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมยุทธศาสตร์ การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในปัจจุบัน การศึกษา  
คู ่ เท ียบจากกรณีศึกษาต่างประเทศ (Benchmarking) และสภาพการส่งเสร ิมจริยธรรมของประเทศไทย         
ในปัจจุบันและปัญหาที่ผ่านมา ส่งผลให้นำมาจัดทำเป็นประเด็นข้อเสนอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มา ตรฐาน
ทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในระยะต่อไปได้ ดังนี้ 

    ๑) ทฤษฎีที ่นำมาวิเคราะห์เพื ่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้าน มาตรฐานทางจร ิยธรรม 
และการส่งเสริมจริยธรรม คือทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคห์ลเบิร์ก ที่นำเสนอลำดับขั้นของการพัฒนา
จร ิยธรรมเป็นหกขั้น เร ิ ่มตั ้งแต่เล ี ่ยงการลงโทษ แสวงหารางวัล เพื ่อการยอมร ับของสังคม ทำตามหน้าที่  
และกฎเกณฑ์ทางสังคม ทำเพ่ือส่วนร่วม และการยึดม่ันในอุดมคติ โดยในแต่ละลำดับขั้นของการ พัฒนาจะมี  
แนวทางการบร ิหารจร ิยธรรมที ่แตกต่างกัน โดยในการจ ัดทำยุทธศาสตร ์ด้านมาตรฐานทางจร ิยธรรม 
และการส่งเสริมจริยธรรม ได้ออกแบบแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมออกเป็น ๔ แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ ๑  
การใช้การลงโทษทางวินัย แนวทางที่ ๒ การให้รางวัล แนวทางที่ ๓ การใช้ความภาคภูมิใจ ความละอายใจ  
หรือคำม่ันสัญญาที่มีแก่องค์กรหรือสังคม และแนวทางที่ ๔ การสร้างแรงบันดาลใจจากภายในโดยให้คุณธรรม
จริยธรรมเป็นคุณค่าหลักในการดำรงชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับลำดับการพัฒนาจริยธรรมในแต่ละขั้น  

    ๒) ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาและโมเดลนิเวศวิทยาเชิงสังคม เป็นแนวทางในการวาง
ระบบนิเวศจริยธรรม (Ethics Ecosystem) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต้ังแต่ระดับตัวบุคคล ระดับระหว่าง
บุคคล ระดับหน่วยงาน ระดับชุมชน และระดับนโยบายสาธารณะ โดยมองว่าระบบสังคม มีความเก่ียวข้อ ง
เชื่อมโยงกันหากมีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อจริยธรรมในส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมก็อาจมี
ผลกระทบต่อเนื่องในวงกว้างได้ ในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริ ยธรรม
จะต้องออกแบบให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าว รวมถึงเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มคน และ
หน่วยงานในแต่ละระดับ 

    ๓) ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม ควรเน้นการ
สร้างการรับรู้และเข้าใจในมาตรฐานทางจริยธรรมให้มากขึ้นทั้งในส่วนของภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

    ๔) การพัฒนาปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมที่ยังเป็นจุดอ่อน ตามที่ปรากฏในการวิเคราะห์ 
SWOT ได้แก่ ความยุ ่งยากซับซ้อนของกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน หน่วยงานส่งเสริมจร ิยธรรม 
นโยบายการส่งเสร ิมจริยธรรม การบริหารงานบุคคล กลไกด้านจร ิยธรรม ผู ้นำเช ิงจริยธรรม ภาวะผู ้นำ 
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แห่งการเปลี ่ยนแปลง ความเข้าใจต่อมาตรฐานทางจร ิยธรรมเจ้าหน้าที่ของร ัฐ การกล้าเปิดเผยการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรม การทำตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่อาจทำ ให้ อึด อัดใจ 
ระบบและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ดี การตัดสินใจของผู้บริหารบนพ้ืนฐา นของข้ อ มูล
มากกว่าความรู้สึกส่วนตัว และคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากร 

    ๕) การส่งเสร ิมมาตรฐานทางจร ิยธรรมในด้านที ่ยังเป็นจ ุดอ่อน ตามที ่ปรากฏ 
ในการวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ การเบียดบังทรัพย์สิน เวลา บุคลากร ของทางราชการไปใช้ในเรื่ อ งส่ วน ตัว  
การคุ้มครองเม่ือมีการทักท้วงหรือขอรับคำอธิบาย เม่ือพบเจ้าหน้าที่กระทำทุจริต ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย การใช้
ตำแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์พวกพ้องหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐไปรับงานนอกหรือร่วมกิจกรรม
ภายนอกที ่มีผลประโยชน์แอบแฝง การปฏิบัติหน ้าที ่อย ่างเต็มกำลังความสามารถ การปฏิบัติงานด้วย              
ความประหยัดและใช้ทร ัพยากรร ัฐอย่างคุ ้มค่า การให้บร ิการทุกคนอย่างเท่าเทียม การปฏิบัติหน้าที่                 
โดยปราศจากอคติ การให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ การกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านหัวหน้า /
ผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กล้าเปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย 
การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกรังแกหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่ เป็นธรรม การยึดม่ันทำในสิ่งที่ถู กต้องแม้จ ะต้อง           
ถูกย้ายหรือไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง 

    ๖) การพัฒนาการส่งเสริมจร ิยธรรมของประเทศไทย ให้มีความเป็นสากลและ
ทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยการศึกษาคู่เทียบจากกรณีศึกษาจากต่างประเทศ ดังนี้ 

     - การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริ มจริ ย ธรรม  
ทุกระดับ 

     - การมีแผนงาน งบประมาณ และโครงการด้านจริยธรรมให้ชัดเจน 

     - การส่งเสริมให้การสร้างความตระหนักและการจัดทำข้อตกลงทางจริย ธรรม
ร ่วมกันจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานระดับปฏิบัติจากล่างขึ ้นบน (Bottom-up) และการยกย่องเชดิชู 
ผู้มีจริยธรรมดีเด่นที่คัดเลือกจากการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ 

     -  การขับเคลื ่อนกลไกการส่งเสร ิ มจร ิยธรรมต่าง ๆ ให้ใช ้ได้จร ิงอย ่า ง มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล และหน่วยงาน
ของรัฐ ระบบการรายงาน และการทำหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลด้านจริยธรรม (Ethics Audit) 

     - การนำการบริหารงานบุคคลมาใช้ในการส่งเสริมจริยธรรมเต็มรูปแบบ 

     -  กา ร สร ้ า งมาตรการ ในการค ุ ้ มครอง ผู ้ เป ิด เผยข ้ อม ู ลการกระทำผิด 
(Whistleblowing Protection) ให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน 

     - การปรับปรุงบทบาทของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา และระบบการ
วินิจฉัยประเด็นข้อขัดแย้งทางจริยธรรมให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
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     - การสร้างผู้นำทางจริยธรรม 

     -  การยกระดับการส่งเสร ิมจร ิยธรรมในระดับของการสร ้างความภาคภูมใิจ  
และการทำเพ่ือสังคมเพ่ิมเติมจากจุดเน้นในเรื่องของการวางระเบียบกฎเกณฑ์ด้านจริยธรรมอย่างที่ผ่านมา  

     - การระมัดระวังการนำกลไกทางจริยธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง 

     - การสร้างความต่ืนตัวด้านจริยธรรม และการนำเครือข่าย ภาคประชาสังคม  
และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือฝ่าฝืนจริยธรรม 

     - การพัฒนาระบบการคุ้มครองจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัล  
(Digital Ethics and Privacy) 

   ๒.๕.๒ การนำประเด็น SWOT มากำหนดประเด็นขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

    การนำประเด็น SWOT มากำหนดประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์
แบบ TOWS Matrix กล่าวคือเป็นการนำจุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunit ies)  
และอุปสรรค (threats) มาจับคู่เพ่ือออกแบบกลยุทธ์ ซ่ึงสามารถแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ 

    ๑) กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อม 
ที่เป็นจุดแข็งและโอกาสแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน 

    ๒) กลยุทธ์การบร ิหารเชิ งแก ้ ไข (WO Strategy) ได้มาจากการประ เ มิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน 

    ๓) กลยุทธ์การบร ิหารเชิงป้องกัน (ST Strategy)  ได้มาจากการประเ มิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัดแล้วนำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกัน 

    ๔) กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้ อม 
ที่เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน 

    จากนั้น กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม  
และบริบทของการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐของประเทศไทย โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังนี้ 

    กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (S+O) 

    ๑) ขับเคลื่อนกลไกจริยธรรมให้เกิดผลท่ีแท้จริง วางโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น นโยบาย 
กลไก ระบบ และเครื่องมือต่าง ๆ รองรับสังคมที่มีจริยธรรม 

    ๒) สร ้างความเชื ่อมั ่นในมาตรฐานทางจร ิยธรรม และกระบวนการยุติธรรม         
ผ่านการนำเสนอข้อมูลที่แท้จริง ส่งเสริมภาพลักษณ์และความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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    ๓) นำหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการควบคุมทางสังคม ฯลฯ           
มาเป็นเครื่องมือส่งเสริมจริยธรรม 

    ๔) เปิดโอกาสให้สื่อ ประชาชน ภาคประชาสังคมร่วมส่งเสริมจริยธรรมผ่า นกลไก  
การตรวจสอบการทำงานภาครัฐ 

    ๕) ใช้เทคโนโลยีสื่อสารอย่างชาญฉลาดควบคู่กับการผลักดันจริยธรรม เช่น เครื่องมือ
ในการควบคุมพฤติกรรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ออกแบบแอปพลิเคชันกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภา ครัฐ 
มาตรฐานทางจริยธรรม และกิจกรรมรณรงค์ 

    ๖) ใช ้การสื ่อสารและการรณรงค์สร ้างความร ู ้  ความเข้าใจ และความสำคัญ  
ของมาตรฐานทางจริยธรรม 

    ๗) ใช้แนวทางการเชิดชูบุคคลที่มีจริยธรรม และดึงผู้ที่ได้รับรางวัลมาร่ วมส่ งเสริม
กิจกรรมจริยธรรมในระยะยาว เหมือนเช่นบทบาทของทูตประชาสัมพันธ์  

    ๘) รณรงค์เปลี่ยนทัศนคติเรื่องการทำผิด จะไม่มีการคิดแบ่งแยกความผิ ดเล็กน้อย 
ความผิดรุนแรงอีกต่อไป มีแต่การกระทำผิดและการกระทำถูกเท่านั้น 

    กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (W+O)  

    ๑) สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้มีความชัดเจน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

    ๒) ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาประเด็นทางจริ ยธร รม 
เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 

    ๓) กำหนดโครงสร้างของหน่วยงานด้านจริยธรรมภายในองค์กรและอัตร ากำลั ง        
ที่ชัดเจนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเติบโตตามหน้าที่ 

    ๔) กำหนดนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมในระดับรัฐบาล โดยให้สำนักงาน ก.พ. 
ผลักดันให้ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐสนใจการส่งเสริมจริยธรรม 

    ๕) สื่อสารให้ชัดเจนว่าเรื่องจริยธรรมไม่ใช่เรื่องที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอ่ืน เพราะจริยธรรมควรทำแง่บวก ให้รางวัล ส่งเสริม ไม่ใช่การจ้องจับผิดลงโทษเพียงอย่างเดียว 

    ๖) สร ้างเคร ือข ่ายหร ือเวทีแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นของเจ ้าหน้าที ่ท ี่ เก ี ่ยวขอ้ง         
ทั้งภายในและภายนอก 

    ๗) สร้างการรับรู้มาตรฐานทางจริยธรรมกับบุคคลภายนอกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 

    ๘) ปรับภาพลักษณ์หน่วยงาน ทั้งสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานอ่ืนในเรื่องศักยภาพ
การทำงานและมาตรฐานทางจริยธรรม 

    ๙) สร้างระบบควบคุมภายในองค์กรเพ่ือป้องกันและประเมินความเสี่ยงการกระทำความผิด 



๖๘ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

    ๑๐) กำหนดกิจกรรมการส่งเสร ิมจริยธรรมที ่สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ  

    ๑๑) สร ้างความเชื ่อมั ่นกับระบบคุ้มครองผู ้เป ิดเผยข้อมูล ผู ้ฝ ่าฝืนจริยธรรมและ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

    ๑๒) ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพ่ือตรวจจับการปฏิบัติที่ผิดจริยธรรม และสร้าง
ระบบส่งเสริมจริยธรรม โดยคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมดิจิทัล 

    กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (W+T)  

    ๑) ให้สังคมระแวดระวังการขัดมาตรฐานทางจริยธรรมกับคุณค่าทางสังคม วิถีปฏิบัติ 

    ๒) แก้ภาพลักษณ์การทำงานภาครัฐเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 

    ๓) เสริมกลไกป้องกันการแทรกแซง ทำให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 

    ๔) ยกระดับจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมือง 

    ๕) ออกแบบกลไกป้องกันการแทรกแซงการทำงานภาครัฐของฝ่ายการเมือง 

    ๖) สร้างแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจริยธรรมเพ่ือต่อสู่ กับระบบอุปถัมภ์
ภายในระบบการทำงานภาครัฐ 

    กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (S+T)  

    ๑) สร้างความเข้มแข็งให้กับมาตรฐานทางจริยธรรม ที่สามารถนำไปบั งคับ ใช้ กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท รวมถึงข้าราชการการเมือง 

    ๒) ส่งเสริมการบ่มเพาะทางสังคมเชิงวิชาชีพผ่านบทบาทของหน่วยงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและทักษะทางจริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม 

    ๓) เรียกร้องบทบาทของผู้นำในทุกระดับในการเข้ามามีส่วนร่วมในกา รยกระดับ  
ทางจริยธรรม 

    ๔) ให้ความร ู ้และการอบรมระยะสั ้นเพื ่อปลูกฝังแนวคิดจร ิยธรรม และส่งเสริม 
แนวทางการทำงานที่ยึดคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา  

    ๕) วางโครงสร้างหน่วยงานให้คำปรึกษา และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา
ทางจริยธรรมภายในหน่วยงาน 

    ๖) สร้างคลังสะสมผู้ให้คำปรึกษาทางจริยธรรม ใช้กระบวนการเรี ยนรู้ ทา งสั งคม  
เพ่ือสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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    ๗) ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานประสาน หน่วยงานกลาง ให้มีความน่าเชื่ อถือ 
ในทางจริยธรรม 

    ๘) ส่งเสริมให้มีการนำแนวคิดจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล 

    ๙) นำมาตรฐานทางจริยธรรม ๗ ประการ ไปใช้ในการปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบ
ในการทำงาน 

    ๑๐) ส่งเสริมจริยธรรมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนกับเจ้า หน้า ที่ ของรั ฐ 
ในทุกระดับ เพ่ือปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชนควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับควา มม่ันคงของ
ประเทศ 

    ๑๑) ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐให้กับประชาชน ภาคประชา
สังคม เพ่ือสร้างกลไกการตรวจสอบจากภายนอก 

    ๑๒) ส่งเสร ิมบทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานทางจร ิยธรรม (ก.ม.จ.) ในการ
ตรวจสอบประเด็นล่อแหลมทางจริยธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนการ ฝ่ าฝืน
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้ 

    ๑๓) ผลักดันให้คณะกรรมการมาตร ฐานทา งจร ิย ธรรม ( ก.ม.จ .) มีการ ต้ั ง
คณะอนุกรรมการ เพ่ือสร้างความเป็นอิสระในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง  

    ๑๔) ส่งเสร ิมการสร ้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื ่อสร้างความเข้มแข็ง 
ในการร่วมมือส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร 

    ๑๕) เสร ิมย ้ำเร ื ่องบทบาทและหน ้าที ่ข องเจ ้าหน้า ที่ ข องร ัฐ ในการทำ งา น                    
เพ่ือประชาชน และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

   ๒.๕.๓ ประเด็นท้าท้ายเชิงกลยุทธ์ท่ีสำคัญในการส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

    จากการวิเคราะห์กลยุทธ์เช ิงรุก กลยุทธ์เช ิงแก้ไข กลยุทธ์เช ิงรับ และกลยุทธ์               
เชิงป้องกัน ทำให้สามารถสรุปประเด็นท้าท้ายเชิงกลยุทธ์ทีส่ำคัญในการส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้า ที่ ข องรั ฐ ได้ 
ดังนี้ 

    ๑) ไม่มีข้อยกเว้น 

     สร ้างและพัฒนากลไกต่าง ๆ ในการส่งเสร ิมมาตรฐานทางจร ิยธรรมภายใน
หน่วยงานของรัฐ (Conduct of code and law) ทั้งในระดับความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การสร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรมให้มีมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท โดยไม่มีข้อยกเว้น การสร้าง
ความเชื่อม่ันในมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด ส่งเสริมมาตรการการให้รางวัลเชิดชูผู้ มีจริ ยธรรม  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจไม่ให้มีการกระทำผิดตามมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดขึ้น 
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    ๒) ไม่มีข้อกังขา 

     พัฒนาในระดับนโยบายส่งเสร ิมมาตรฐานทางจริยธรรมภาครัฐและการวาง
บทบาทในการให้คำปรึกษาทางจริยธรรม (Policy and mentoring) เพ่ือสร้างความพร้อมในการขั บเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์โดยเริ่มจากการที่รัฐบาลเป็นผู้นําทางจริยธรรม ออกคําสั่งให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมและควา ม
ร่วมมือในการร่วมบริหารงานภาครัฐอย่างมีจริยธรรม โดยไม่มีข้อกังขา หรือต้ังคําถามกับการดําเนินงานส่งเสริม
จร ิยธรรม ตั ้งแต่ในระดับขององค์กร หน่วยงาน ผู ้บริหาร ไปจนถึงพนักงาน  โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์        
เปลี่ยนทัศนคติเรื่องการทำผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Changing a Mindset for Behavioral Change)             
ตามแนวคิดการบร ิหารจัดการพฤติกรรม จะไม่มีการคิดแบ่งแยก  ความผิดเล็กน้อย และความผิดร ้ายแรง           
อีกต่อไป รณรงค์ให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจว่ามีแต่การกระทำผิดหรือถูกเท่านั้น กล่าวคือ รณรงค์เปลี่ยน
แนวคิดระดับของการกระทำผิดให้มีแค่การกระทำถูกที่ เป็นฝั่งขาว และการกระทำผิดที่ เป็น ฝั่ งด ำ จะไม่มี              
การยอมรับการทำผิดสีเทาอีกต่อไป 

    ๓) ไม่สูญเปล่า 

     สร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่คำนึงถึงหลักทางจริยธรรม (Ethical Human 
Resource Management) ต้ังแต่ในระดับการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ ผลักดันให้หน่วยงานนําหลักจริยธรรม
มาใช้ในการบริหารงานบุคคลควบคู่ไปกับเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ มีควา มประพฤ ติ     
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมควรที่จะได้รับการสนับสนุนในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่ให้ความพยายา มนั้น สูญ เปล่า  
เช ่น การได้ร ับรางวัล การได้รับโอกาสในการปร ับเลื ่อนตำแหน่ง การได้ร ับโอกาสในการไปศึกษาดูงาน 
ในต่างประเทศ พร้อมกับสร้างกลไกและเครือข่ายการร่วมตรวจสอบการกระทำผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(People participation and social engagement) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  
และสื่อมวลชนเข้ามาร่วมตรวจสอบและกดดันไม่ให้มีการกระทำผิดจริยธรรมในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรั ฐเ กิดขึ้น  
และไม่ปล่อยให้มีที่ยืนสำหรับการกระทำผิดทางจริยธรรมปรากฏอยู่ในระบบการทำงานภาครัฐ ขณะเดียวกัน  
ร่วมส่งเสริมเชิดชูเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลต่าง ๆ ที่ผ่านการตรวจสอบและประเมินผลอย่างถ้วนถี่ว่า เป็นบุคคล 
ที่มีจริยธรรม ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายภายในองค์กรและนอกองค์กรเพ่ือท ำงานส่ ง เสริ มจริ ยธรรม 
ในระยะยาว แสดงให้เห็นว่าการทำงานส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐไม่ได้เป็นการทำงานแบบโดดเด่ีย วอีกต่อไป  
แต่เป็นการทำงานแบบรวมหมู่ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานพร้อมที่จะร่ วมมือผลัก ดัน 
ให้เกิดการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างภาพลักษณ์
บุคลากรภาครัฐไทยที่เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพ่ือให้ได้รับความเชื่อม่ันและความไว้ว างใจ  
ในระดับสากล 
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บทท่ี ๓ 

ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ  
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 

  ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรม การส่งเสริมและพัฒนา
จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่น ดิน  
และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

  ๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

   เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ (Trusted Public Officers) 

  ๓.๒ พันธกิจ (Mission) 

   สร ้างสังคม-วัฒนธรรมทางจร ิยธรรมของข้าราชการและเจ ้าหน้าที ่ของรัฐ และเน ้นย้ำ
ภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพ่ือให้ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน 
และความไว้วางใจในระดับนานาชาติ 

  ๓.๓ เป้าหมาย (Goal) 

   ยกระดับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดระดับชาติที่ เก่ียวข้องกับจริยธรรมเจ้าหน้าที่ ของรัฐ  
และตัวชี้วัดด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทย โดยใช้กลไกขับเคลื่ อน  
มาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือยกระดับการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  ๓.๔ วัตถุประสงค์ (Objective) 

   ๓.๔.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม กระบวนการรักษา
จร ิยธรรม การส่งเสร ิมและพัฒนาจร ิยธรรมให้เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  ตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ 

   ๓.๔.๒ เพื ่อเป็นส่วนหนึ ่งของการขับเคลื ่อนระบบราชการและองค์กรภาคร ัฐให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่น ดิน  
และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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  ๓.๕ ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย (Key Performance Indicators) 

   โดยเป็นตัวชี้วัดทีส่ะท้อนถึงการดำเนินการที่เก่ียวข้องกับการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้า ที่ 
ของรัฐ ดังนี้ 

   ๓.๕.๑ ด้านธรรมาภิบาลองค์กร (Governance Index Rank ) ของ Bertelsmann 
Foundation Transformation Index (BF-TI) ซ่ึงเป็นการประเมินกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย 
และระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสร ี และดูความเปลี ่ยนแปลง ๓  ด้าน (ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ  
และด้านธรรมาภิบาลองค์กร ) ของร ัฐบาล มีคะแนนเพิ ่มสูงขึ ้น จากค่าคะแนน ๔.๐๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓          
(ค.ศ. ๒๐๒๐) เป็น ๖.๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ (ค.ศ. ๒๐๒๗) 

   ๓.๕.๒ ระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (The Global Competitiveness Index) ใน
ด้านสภาพแวดล้อมหน่วยงาน ของ World Economic Forum (WEF) เป็นการสำรวจมุมมองของนักธุรกิจที่ เข้า
มาลงทุนในประเทศไทยเกี ่ยวกับปัจจ ัยที ่ เป ็นอุปสรรคสูงสุดในการทำธุรกิจ มีคะแนนเพิ ่มสูงข ึ ้นจากปี                
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) (๕๔.๘) 

   ๓.๕.๓ การจ ัดอันดับความสามารถในการแข่งข ันในส่วนของประสิทธ ิภาพภา ครั ฐ 
(Government Efficiency) ของ IMD World Competitiveness Center เป็นการจัดอันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันในส่วนของประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) มีอันดับสูงขึ้น จากปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ค.ศ. ๒๐๒๐) (อันดับที่ ๒๓ จาก ๖๓ ประเทศ) 

   ๓.๕.๔ ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีระดับ
คะแนนผลการประเมินไม่ต่ำกว่าเดิมหรือสูงขึ้นทุกปี  

  ๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
๒๕๗๐) 

   ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
๒๕๗๐) มีรายละเอียด ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ 

   การนำมาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standard) ประมวลจริยธรรม (Code of Ethics )  
เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านจริยธรรมในองค์กรให้ชัดเจน ถือเป็นองค์ประกอบที ่สำคัญลำดับแรก 
ในการขับเคลื ่อนการสร ้างคุณธรรมและจร ิยธรรมของเจ ้าหน้าที ่ของร ัฐ การ จ ัดทำข้อกำหนดจร ิยธรรม 
ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันภายในหน่วยงานของรัฐ (Ethical Agreement) ที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงาน สภาพปัญหา และความเสี่ยงทางจริยธรรม เช่น การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่ วนตนและ
ส่วนรวม (Conflict of Interest: COI) ระบบอุปถัมภ์ การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ การอนุมัติอนุญาต การสร้าง
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วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่ ย อมรับ
ร่วมกันภายในหน่วยงานของรัฐ โดยประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงกรอบการทำหน้าที่อัน เหมา ะสม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการแก่ประชาชนหรือขับเคลื่อนงานของรัฐใน มิติต่าง ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถทราบถึงความคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมต่อบทบาทการทำหน้าที่ของตน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมหรือข้อกำหนดจริยธรรมที่กำหนด และสามารถใช้เป็นหลัก เกณฑ์
การตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริ ยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริย ธรรม 
และเป็นกลไกที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนจริยธรรม เนื่องจากมีกรอบแนวทางการปฏิ บัติของ
เจ ้าหน้าที ่ในการให้บร ิการกับประชาชนโดยเท่าเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติ กระทำในสิ่งที่ถ ูกต้อง ย ึดถือ
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ และในภาพรวมจะช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มากขึ้น 

   ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ จึงให้ความสำคัญ
กับการสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของรัฐ โดยเริ่มจากการสร้างความรู้ค วามเข้าใจต่อมา ตรฐาน 
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้มีมาตรฐานเดียวกันในกลุ่ มเจ้า หน้าที่  
ของรัฐทุกประเภท โดย “ไม่มีข้อยกเว้น” ซ่ึงเป็นการวางยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานของรัฐมีการกำหนดมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งในระดับรัฐบาล ระดับส่วนราชการ ระดับท้องถิ่น และระดับองค์กร 
โดยกำหนดจุดเน้นให้มีการส่งเสริมการนำมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐให้เกิดผลในทางปฏิบั ติ  
เน้นการส่งเสริมเชิงบวกและความคิดริเริ่มให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรมีการสร้างข้อตกลงร่ วมกัน เม่ือ เ กิด
พฤติกรรมล่อแหลมต่ อการฝ่ าฝื นจร ิ ยธรรม และการสร ้างมา ตร ฐานทางจร ิย ธรรมเป็น เคร ื ่อ ง มือ 
ในการแก้ปัญหาและข้อขัดแย้งที่ เกิดจากการให้คุณค่าทางจริยธรรมที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ “ไม่มีข้อกังขา "  
หรือต้ังคำถามกับการดำเนินงาน โดยใช้จริยธรรมเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตน
แทนการใช้ดุลยพินิจในกรณีที่ไม่มีกฎข้อบังคับอ่ืนใดสำหรับประกอบการพิจารณา เพ่ือลดพฤติกรรมสี เทาที่ เกิ ด
ขั ้น ทั ้งน ี ้  เพื ่อสร้างความพร ้อมในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ ตลอดจนสร้างความม่ันใจในการตัดสินใจพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ของรั ฐให้ มี
ความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

   วัตถุประสงค์ 

   ๑) สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ และเน้นสร้างการรับรู้ และ
เข้าใจในมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน 

   ๒) ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการจัดทำข้อตกลงทางจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมกันจากการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรต้ังแต่ระดับปฏิบัติจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) รวมถึง
ประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
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   เป้าหมาย 

   ๑) มุ่งสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

   ๒) วางแนวทางการสร้างการรับรู้และความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเป็น รูปธรรม
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในวงกว้างเพ่ือป้องกันการประพฤติผิดและฝ่าฝืนจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 

   ๑) มีประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๒) มีคู่มือ คำอธิบาย ในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และมี        
แนวทางการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมที่ชัดเจน  

   ๓) มีชุดข้อมูลความรู้เรื่องกฎหมายจริยธรรม ข้อประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรม ที่เผยแพร่อยู่
ในสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

   ๔) มีการบูรณาการภารกิจระหว่างหน่วยงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม เพ่ือความ
เป็นเอกภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานทางจริยธรรม 

   ๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ทราบและเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรม และ
ประมวลจริยธรรม 

   ๖) มีกลไกการสร้างข้อตกลงร่วมกันในหน่วยงานเก่ียวกับการรักษาและส่งเสริ มจริย ธรรม
ภาครัฐ 

   กลยุทธ์ 

   ๑) จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในหน่วยงานและควา มรับผิ ดชอบ 
โดยคำนึงถึงอุดมการณ์ในการเป็นข้าราชการที่ดี ลักษณะงาน/สายอาชีพที่ มีลักษณะเฉพาะและ แตก ต่า งกัน  
หลักการสากล และบริบททางสังคม อาทิ สิทธิมนุษยชน การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

   ๒) จัดทำคู่มืออธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และกำหนดพฤติกรรมทางจริยธรรมเพ่ือให้นำไป
ปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจนตามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม 

   ๓) จัดให้มีสื่อในการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติมาตรฐานทา งจริ ยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมวลจร ิยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม จรรยาบรรณขององค์กร ที ่หลากหลายและสะดวก 
ในการเข้าถึงข้อมูล 

   ๔) กำหนดมาตรการ หรือนโยบายในการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเชิงบวกที่เป็นรู ป ธรรม
ชัดเจน 
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   ๕) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐในทุกระดับสร้างการตระหนักรู้ในพฤติกรรมหรื อปร ะเ ด็น
ล่อแหลมต่าง ๆ รวมทั้งการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ที่อาจนำมาซ่ึงการเสื่อมเสียชื่อเสียง 
ขาดความเชื่อถือศรัทธา หรือพฤติกรรมในการฝ่าฝืนจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เอง  
เพ่ือให้มีการรวมกลุ่มหรือเสนอให้จัดทำข้อตกลงร่วมโดยความริเริ่มของหน่วยงานเองในการจัดทำกฎ กติกา 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นการภายในหน่วยงานเพ่ือรักษาและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐของตนเอง 

   ๖) ใช้ข้อตกลงร่วมกันในองค์กรเป็นเครื่องมือชี้ชัดในการระบุว่าสิ่งใดควรกร ะทำ (Dos)  
และสิ ่งใดไม่ควรกระทำ (Don’ts) อันจะนำไปสู่การหาทางออกอย่างสร ้างสรรค์ในกรณีที ่เก ิดแกป้ัญหา           
และข้อขัดแย้งที่เกิดจากคุณค่าทางจริยธรรมที่แตกต่างกันในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 

   ๗) ให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างที่ มีความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต 
โดยในโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่อาจให้มีหน่วยงานภาคเอกชน เช่น องค์กรกลางต่อต้า นคอรั ปชัน                
เข ้ามามีส ่วนร ่วมใน การตรวจสอบ ควรมีการจ ัดทำคู ่มือการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติตน  
(Dos & Don’ts) เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาผลักด ันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสร ิมมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมภาครัฐให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม
ภาคร ัฐให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ  มุ ่งเน ้นพัฒนานโยบายส่งเสร ิมมาตรฐานทางจร ิยธรรม  
เตร ียมความพร ้อมและความร ่วมมือในการร ่วมบริหารงานภาครัฐอย่างมีจริยธรรม โดย  “ไม ่ม ีข้อกงัขา”  
หร ือตั ้งคำถาม อันเป็นการพัฒนากลไกการส่งเสร ิมจริยธรรมทั ้งที่มีอย ู่ เดิมและที ่ตั ้งข ึ้นมาใหม่ให้สามารถ
ขับเคลื่อนทำงานได้อย่างสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ 

   วัตถุประสงค์ 

   ๑) พัฒนา ปรับปรุงกลไกการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมภาครัฐต้ังแต่การขั บ เคลื่ อน
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และกลไกขับเคลื่อนน โยบาย 
การส่งเสริมจริยธรรมในระดับองค์กร ให้เชื่อมโยงสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๒) พัฒนากลไกด้านจริยธรรมทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ ต้ังขึ้นใหม่ให้สามารถมีบทบาทและทำหน้าที่ 
ในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

   ๓) เชื่อมโยงการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยบูรณาการกับการส่งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรม 
ในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงเป็นกลุ่มกำลังคนที่มีความสำคัญ ต่อการ พัฒนา
ประเทศในอนาคต 
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   เป้าหมาย 

   ๑) กำหนดนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมภาครัฐเ พ่ือ ให้
หน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติ และมีกรอบแนวทางในการกำกับ ติดตามและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงาน
ทุกระยะอย่างชัดเจน 

   ๒) ปร ับปร ุงกลไกการขับเคลื ่อนจร ิยธรรมในระดับต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้ตาม
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

   ๓) ส่งเสริมบทบาทของกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับชา ติ คือ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ระดับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และระดับหน่วยงานของรัฐ 

   ๔) ส่งเสริมบทบาทของผู้นำองค์กรในการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร สร้างภาพลักษณ์ 
และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักยภาพและมีจริยธรรมเพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชน 

   ๕) สร้างความเชื่อม่ันในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมกับมาตรกา รคุ้มครอง 
ผู้ให้ข้อมูลผู้ท่ีฝ่าฝืนจริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (Whistleblower Protection) 

   ๖) ส่งเสริมและเสริมสร้างภาวะผู้นำทางจริยธรรม และเชิดชูเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปฏิบั ติงาน
อย่างมีจริยธรรม รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในระยะยาว 

   ๗) วางระบบรองรับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐของประชาชนที่หลากหลายและปลอดภัย 

   ๘) เชื่อมโยงและประสานการทำงานกับโรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กรทางศาสนา รวมถึง
ภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรณรงค์ส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน 
นิสิต นักศึกษา 

   ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 

   ๑) หน่วยงานของรัฐมีมาตรการและนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ บทบาทภารกิจ สภาพปัญหาด้านจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน  

   ๒) มีการบูรณาการองค์ความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปรา บปราม       
การทุจริต เพ่ือพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 

   ๓) มีการนำเนื้อหาเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรม การน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักการทรงงาน บรรจุในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ 

   ๔) เด็ก เยาวชน นิส ิต น ักศึกษา ได้ร ับการส่งเสริม พัฒนาองค์ความร ู้ เกี ่ยวกับคุณธรรม
จร ิยธรรม และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื ่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านจริยธรรม โดยดำเนินการร ่วมกับ
สถานศึกษาและสถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรทางศาสนา 
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   ๕) มีการกำหนดส่วนงานและผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาจริยธรรมประจำ
หน่วยงาน ที่สามารถทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๖) มีหน่วยงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมที่ สามารถ
รายงานข้อหารือเก่ียวกับปัญหาข้อสงสัยหรือข้อกังวลทางจริยธรรม  

   ๗) คณะกรรมการมาตรฐาน ทางจร ิย ธรรม (ก.ม.จ.) มีการจ ัดทำรายงานประจ ำ ปี 
และข้อเสนอแนะด้านจริยธรรมจรรยาบรรณที่เป็นรูปธรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี 

   ๘) มีข ้อตกลงร ่วม (Integr ity Pact) ในการร ่วมส่งเสริมและปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้นำองค์กรในทุกหน่วยงาน 

   ๙) มีกฎหมายหรือมาตรการและกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการฝ่าฝืนจริย ธรรม
หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (Whistleblower Protection) 

   ๑๐) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลายและปลอดภัย 

   ๑๑) ผลการดำเน ินการร ับเรื ่องร้องเรียนในแต่ละกรณีทั้งกรณีที ่มีการดำเนินการลงโทษ 
ผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หรือมีคำวินิจฉัย 
หร ือแนวทางปฏิบัติเพื ่อป้องกันการฝ่าฝืนจริยธรรมในกรณีพบพฤติกรรมล่อแหลมต่อการฝ่าฝืนมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

   กลยุทธ์ 

   ๑) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริ ยธร รมกำหนด
มาตรการและนโยบายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริ ยธรรม
ภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐมีการกำหนดมาตรการและนโยบายการดำเนินการที่ชัดเจนในระดับองค์กร  

   ๒) ให้มีหน่วยงาน ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานเก่ียวกับการส่งเสริมและรั กษา จริย ธรรม
ประจำหน่วยงาน 

   ๓) วางระบบการรายงาน การกำกับติดตามและประเมินผล มีการติดตามควา มก้าวหน้า 
ของการส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจำทุกปี โดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลที่ทันสมัยหรือ มีการ ใช้
ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (Big Data) ในการรวบรวมและแสดงผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
มีการบูรณาการแบบรายงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือลดความซ้ำซ้อน  

   ๔) ให้มีหน่วยงานทีใ่ห้คำปรึกษา แนะนำ และรับเรื่องร้องเรียน หรือคณะกรรมการจริยธรรม
ในองค์กร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือให้คำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับปัญหาด้านจริยธรรมหรือพฤ ติกรรม
ล่อแหลมต่อการฝ่าฝืนจริยธรรม และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีช่องทางในการหารือทา งจริ ยธรรมไ ด้
โดยง่าย 
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   ๕) ให้มีการใช้กลไกทางจร ิยธรรมในการจ ัดการความขัดแย้งในที ่ทำงานภายในองค์กร  
โดยเปิดโอกาสให้มีการต้ังคำถามกรณีมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งในเรื่องประเด็นทางจริยธรรมว่าสิ่งใด ควรกร ะทำ 
(Dos) และสิ่งใดไม่ควรกระทำ (Don’ts) หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความขัดแย้งในเชิงคุณค่าที่ยึดถือ (Conflict of 
Value) จากพ้ืนฐานความเชื่อที่ ต่างกัน ให้หน่วยงานทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับเรื่อ งร้ อ งเรี ยน  
หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรทำหน้าที่วินิจฉัยและหาทางออกอย่างมีส่วนร่วม 

   ๖) ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ให้เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้มีบทบาทเชิงรุก (Proactive) ทั้งในภารกิจการให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี กำหนด
แนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนจริยธรรม การกำหนดเกณฑ์ในการกำกับดูแล และติดตามประเ มินผล 
การดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

   ๗) ให้มีการแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการ  เพื ่อช ่วยเหลืองานคณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรม (ก.ม.จ.) ในการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานทางจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกา รตร วจสอบ
ข้อเท็จจริงหรือวินิจฉัยปัญหาหรือข้อกังวลต่าง ๆ ด้านจริยธรรม หรือประเด็นล่อแหลมในการฝ่าฝืนจริย ธรรม  
ทั้งนี้ อนุกรรมการอาจเป็นบุคคลภายนอกเพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันและเชื่อถือศรัทธาต่อประชา ชน โดยให้มี 
การนำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือการวินิจฉัยต่าง ๆ มาเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้สำหรับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 

   ๘) ผลักดันผู้บริหารภาครัฐ ผู ้บริหารในองค์กรให้ยอมรับ ปฏิบัติ และร ่วมเป็นผู ้กระทำ       
การสำคัญในการขับเคลื่อนจริยธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๗ ประการอย่างเคร่งครัด 

   ๙) สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องบทบาทของผู้นำภาครัฐ ผู้นำในองค์กรในกา รเป็น ผู้ก ร ะทำ            
การส่งเสริมจริยธรรม เพ่ือสร้างการรับรู้การทำตามต้นแบบผู้นำ (Leadership model) เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ
และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคนอ่ืน ๆ ปฏิบัติตาม 

   ๑๐) กำหนดมาตรการและกลไกในการดำเน ินการกับผู ้ท ี่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐาน            
ทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรม กำหนดมาตรการและกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการฝ่าฝืน
จริยธรรม หรือพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงล่อแหลมให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรมภายในองค์กร (Whistleblower 
Protection) โดยมีกระบวนการปกปิดและทำให้ผู้ร้องเรียนข้อกังวลทางจริยธรรมรู้สึกปลอดภัย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึง
กรณีการกลั่นแกล้งร้องเรียนโดยไม่บริสุทธ์ิใจควบคู่ไปด้วย 

   ๑๑) รณรงค์ส ่งเสร ิมให้เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐย ึดหลักมาตรฐานทางจร ิยธรรมในการยึดม่ัน 
ในสิ่งที่ถูกต้อง ให้มีการเปิดเผยสิ่งทุจริต การฝ่าฝืนจริยธรรม การให้ข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือผู้ถูกรังแกโดยไม่เป็นธรรม
โดยไม่ปล่อยปละละเลย 

   ๑๒) ใช้เทคนิคการสะกิดพฤติกรรม (Nudges) เพื ่อออกแบบการตัดสินใจอันก่อให้เกิด 
การปรับเปลี่ยนมาสู่พฤติกรรมทางจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
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   ๑๓) กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หลากหลายทั้ง Online Offline 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการกำหนดขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนที่สั้น กระชับ สะดวก 
รวดเร ็ว และชัดเจน ทำการเชื่อมโยงระบบการตรวจสอบและวินิจฉ ัยข ้อร ้องเร ียนกับ หน่วยงานทำหน้าที่ 
ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (Call Center) โดยใช้กลไกทางจริยธรรมเป็นกล ไก
ทางเลือกในการดำเนินการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเชิงป้องกันแทนการดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินคดี 
ในกรณีมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือผู้ร้องเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตราย 

   ๑๔) จัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หารือข้อปัญหาหรือข้อกังวลใจ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ ของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ทั้งการร้องเรียนผ่านหน่วยงานโดยตรง และผ่านองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล โดยมีการกำหนดมาตรการในการคุ้มครองและรักษาความลับต่อตัวผู้ร้องเรียน 

   ๑๕) ให้มีหน่วยงานกลางให้คำแนะนำและตรวจสอบการทำงานการขับเคลื่อนมาตรฐานทาง
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริม รณรงค์ และรักษามาตรฐานทางจริยธรรม 

   ๑๖) ในกรณีที ่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ร ับทราบเหตุหรือปัญหา
พฤติกรรมที่ล่อแหลมต่อการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม อาจมีการดำเนินมาตรการเชิงรุกในการตร วจสอบ 
ข้อร้องเรียน และจัดทำข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำไปยังส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือจัดทำข้อเสนอแนะ 
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดเป็นนโยบายในภาพรวมของประเทศต่อไป 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การส่งเสริมการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 

   การจัดทำประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหลักการคือ เพ่ือให้ประมวลจริยธรรมที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
แต่ละประเภท รวมถึงองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐาน
เดียวกัน และมีสภาพบังคับทางกฎหมาย มีการกำหนดมาตรการและกลไกในการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือการเสริมสร้างและรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมาตรการที่สำคัญประการหนึ่งคือ การนำข้อมูล
ความประพฤติทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลในขั้นตอนต่าง ๆ ต้ังแต่การสรรหาบุคคลเข้า           
ร ับราชการ การย้าย โอน หร ือเลื ่อนตำแหน่ง การพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น                
จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ เครื่องมือต่าง ๆ ที่เอ้ือให้มีการนำจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล อาทิ 
การสอบวัดความรู้และตรวจสอบประวัติบุคคลต้ังแต่เข้าสมัครงาน มีหลักเกณฑ์และเครื่องมือประเมินพฤติกรรม
ทางจริยธรรมที่ใช้ประกอบการแต่งต้ังบุคคล โดยเฉพาะการเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูง ซ่ึงการนำจริยธรรมไปใช้ใน
การบร ิหารงานบุคคลจะเป็นกลไกส่งเสร ิมให้คนดีมีจริยธรรมได้มีโอกาสก้าวหน้าและเป็นแรงจ ูงใจให้มี                   
การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนด 

   ยุทธศาสตร์การส่งเสร ิมการนำมาตรฐานทางจร ิยธรรมไปใช้ในการบร ิหารงานบุคคล 
เป็นการสร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่คำนึงถึงหลักทางจริยธรรม แบบ “ไม่มีข้อกังขา" โดยใช้จริยธรรม 
เป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประพฤติที่ ดี มีการรักษา



๘๐ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

จริยธรรมควรจะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ “ไม่ให้ความพยายามน้ันสูญเปล่า” อันเป็นการพัฒนา
ระบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปสู่ระบบการบริหารงานบุคคลทั้งระบบเพ่ือส่งเสริมให้คนดีมีคุณธรรม 
ได้มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าและเป็นตัวอย่างจูงใจให้ผู้ประพฤติดีตระหนักได้ว่าการทำ ดีสา มารถ ได้รับ
ผลตอบแทนที ่ เป ็นร ูปธรรม และพัฒนาระบบการประเมินแบบแนวราบที ่ให ้ความสำคัญกับการยอมรับ 
จากผู้ร่วมงานแทนที่ระบบเดิมที่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาเพียงอย่างเดียว ซ่ึงทำให้ เกิ ด 
ความลำเอียงและการล่อแหลมทางจริยธรรมในทางที่เก่ียวกับระบบอุปถัมภ์ได้ง่าย 

   วัตถุประสงค์ 

   ๑) พัฒนาเครื่องมือ กลไกการบริหารงานบุคคลให้มีการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมมาส่งเสริ ม 
ให้คนดี มีคุณธรรมและพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ได้มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าในการทำงาน 

   ๒) นำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลขั้นตอนต่าง ๆ  

   เป้าหมาย 

   ๑) หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

   ๒) เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐที ่ประพฤติปฏิบ ัติตนตามมาตรฐานทางจร ิยธรรมได้ร ับโ อกา ส
ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ตามความเหมาะสม 

   ๓) มีการประเมินหรือตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรม เพ่ือประกอบการสรรหา บรรจุ
แต่งต้ัง ย้าย โอน เลื่อน พัฒนา ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน  

   ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 

   ๑) องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมมีการจัดทำ
แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 

   ๒) มีเครื่องมือการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม ได้แก่ การประเมินจริยธรรมแนวราบ 
(ระหว่างผู ้ร ่วมงาน) การประเมินจร ิยธรรมแนวดิ ่ง (การคัดเลือกโดยผู้บ ังคับบัญชา) และเคร ื ่องมือที่ใช้ 
ในการคัดกรองและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ มีศักยภาพและจริยธรรมในการทำงานทั้งก่อนการเข้าสู่ตำแหน่ง  
การประเมินด้านจริยธรรมก่อนการแต่งต้ัง และเครื่องมือการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรร มเพ่ือแต่งต้ังบุคคล 
ให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง รวมถึงแนวทางการตรวจสอบภูมิหลังเก่ียวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม หรือการนำ
ต้นทุนทางสังคมในการทำความดี (Social Credit) มาใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 

   ๓) หน่วยงานของร ัฐมีการนำหลั กเกณฑ ์และเงื ่ อน ไขด้า นคุณธรรมและจ ร ิย ธร ร ม 
เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
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   ๔) มีมาตรการและเครื่องมือในการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้า หน้า ที่ข องรั ฐ  
และระบบการรายงานและบันทึกประวัติทั้งผลงานบุคคลในด้านจริยธรรม และการถูกลงโทษทางด้านจริยธรรม 

   กลยุทธ์ 

   ๑) กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล ที่มีการนำเง่ือนไขด้านจริยธรรม
และคุณธรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ต้ังแต่การคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบั ติราชการ 
การพัฒนา การแต่งต้ัง การเลื่อน การย้าย บุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง 

   ๒) ให้มีการนำประวัติและคุณสมบัติด้านจริยธรรมมาเป็นคุณลักษณะพิเศษในการ พิจารณา
เลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่ง หรือนำประวัติการประพฤติมิชอบหรือฝ่าฝืนจริยธรรมมาเป็ นข้ อกำหนดไ ม่ให้ 
ดำรงตำแหน่งระดับสูง 

   ๓) กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ทับ ซ้อน 
ในตำแหน่งที่อาจมีความล่อแหลมต่อการฝ่าฝืนจริยธรรมทั้งก่อนการเข้าสู่ตำแหน่ง ระหว่างการดำรงตำแหน่ง  
และภายหลังพ้นจากตำแหน่ง โดยเฉพาะการแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูงและในตำแหน่งสำคัญที่เอ้ือให้ ใช้อำนาจ 
หร ือดุลยพิน ิจให้คุณให้โทษหรือให้ส ิทธิประโยชน์พิเศษแก่บุคคลหนึ ่งบุคคลใดก็ควรต้องผ่านการประเมิน 
ด้านจริยธรรมก่อนการแต่งต้ัง 

   ๔) ส่งเสริมให้ใช้เครื่องมือรูปแบบต่าง ๆ ในการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม หรือการ
ปร ับปร ุงกลไกการบร ิหารจัดการที ่โปร่งใสและเป็นธรรม  เพื ่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์  และความเสี ่ยงทาง
จริยธรรมในองค์กร 

   ๕) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการสร้างความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปร ะพฤ ติ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

   ๖) พัฒนาผู้นำทางจริยธรรมสำหรับผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ 

   ๗) สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมเชิดชูผู้นำทางจริ ยธรรมที่ ไ ด้รับ 
การยอมรับในองค์กรเพ่ือลดการแก่งแย่งกันเจริญก้าวหน้าและระบบอุปถัมภ์ 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การรวมพลังทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม 

   การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณในการปกครองและการบริหารงาน    
ภาคร ัฐไม่ควรมองข้ามการเสร ิมสร ้างข ีดความสามารถทางจร ิยธรรมของ เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐ และกลไก 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้เทคนิคใหม่เพ่ือสร้างกระบวนการตัดสินใจ 
เชิงจริยธรรม อันจะส่งเสริมการสร้าง “วัฒนธรรมจริยธรรม” ที่จะมาช่วยสนับสนุนความรับผิดชอบในวิชาชี พ 
วินัยและหลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่ ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นตามความเหมาะสมกับสังคมไทย ไม่ปล่อยให้มีที่ยืนสำหรับ 
การกระทำผิดทางจร ิยธรรมปรากฏอยู ่ในระบบการทำงานภาคร ัฐ ร ่วมมือผลักดันให้เกิดการปฏ ิว ัติ                    
สังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการสร้างกลไกและเครือข่ายการร่ วมตร วจสอบ                



๘๒ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

การกระทำผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (People participation and social engagement) เปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสื ่อมวลชนเข้ามาร่วมตรวจสอบและกดดันไม่ให้มีการกระทำผิด
จริยธรรมเกิดขึ้นในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขณะเดียวกันก็ร่วมส่งเสริมเชิดชูเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผ่านการตร วจสอบ
และประเมินผลอย่างถ้วนถี่แล้วว่าเป็นบุคคลที่มีจริยธรรม ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายภายในอง ค์ กรและ
นอกองค์กรเพ่ือทำงานส่งเสริมจริยธรรมในระยะยาว แสดงให้เห็นว่าการทำงานส่งเสริมจริยธรรมในภา ครัฐ   
ไม่ได้เป็นการทำงานแบบโดดเด่ียวอีกต่อไป แต่เป็นการประสานพลังความร่วมมือในการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่              
ของร ัฐกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื ่อร ่วมมือผลักดันให้เกิดการสร ้างสังคม-วัฒนธรรมทางจร ิยธรรม                   
ในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างภาพลักษณ์บุคลากรภาครัฐไทยที่เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม 
เพ่ือให้ได้รับความเชื่อม่ันและความไว้วางใจในระดับสากล 

   ยุทธศาสตร์การรวมพลังทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมไ ด้กำหนด
กลไกและเครือข่ายร่วมตรวจสอบการกระทำผิด โดย “ไม่มีข้อกังขา" หรือต้ังคำถามกับการดำเนินงาน และใช้
จริยธรรมเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตนแทนการใช้ดุลพินิจในกรณีที่ไม่มีกฎข้อบั งคับ  
และ “ไม่สูญเปล่า" โดยไม่ปล่อยให้มีท่ียืนสำหรับความผิด และร่วมมือผลักดันให้เกิด การปฏิ วัติ สัง คม -
วัฒนธรรมทางจริยธรรมในเจ้าหน้าที ่ของร ัฐ โดยมีจ ุดเน ้นในการสร้างการมีส ่วนร่วมให้ภาคประชาชน        
ร่วมติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนร่วมกันส่ งเสริ ม            
ในเชิงบวกกับเก่ียวกับจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมทั้งสองฝ่ายโดยรั ฐ สา มา รถสร้าง
แรงจูงใจให้ภาคประชาชนโดยการสร้างระบบจูงใจการทำความดีและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

   วัตถุประสงค์ 

   ๑) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐและเฝ้าระวงั
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

   ๒) ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนช่วยเหลือการสร้างเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   ๓) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   ๔) สร้างระบบต้นทุนทางสังคมในการทำความดี (Social Credit) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการ
ทำความดีและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยสอดส่องการกระทำผิด 

   เป้าหมาย 

   ๑) สร ้างกลไกทางจร ิยธรรมให้ภาคประชาชนมีส่วนร ่วมในการติดตามและตรวจสอบ 
การดำเนินงานของภาครัฐ 

   ๒) ประชาชนได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ 

   ๓) ประชาชนรู้สึกปลอดภัยและเชื่อม่ันเม่ืออยู่ในการดูแลของรัฐมากขึ้น และสามารถรับรู้
เข้าใจความสำคัญของการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น 



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ ๘๓ 
   

   ๔) ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรทาง
ศาสนา และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์การเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น 

   ๕) พัฒนาระบบต้นทุนทางสังคมในการทำความดี (Social Credit) เพ่ือเป็นกลไกในการ
ส่งเสริมจริยธรรมโดยให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ มีส่วนร่วมส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ  

   ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 

   ๑) มีกลไกการสร ้างการมีส ่วนร ่วมให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมมีบทบา ท 
ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ 

   ๒) ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรทาง
ศาสนา และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์การเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น หรือกิจกรรมในการสร้างเสริมจริยธรรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

   ๓) กิจกรรม/โครงการทีก่ลุ่มประชาสังคมต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมจริยธรรม 

   ๔) มีระบบต้นทุนทางสังคมในการทำความดี (Social Credit) โดยมีแนวทางกา รให้สิ ทธิ
ประโยชน์พิเศษแก่ผู้มีส่วนร่วมส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

   กลยุทธ์ 

   ๑) รัฐสนับสนุนให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการมีเสรีภาพในข้อมูล (Freedom of Information) โดยเป็นการส่งเสริมสิทธิของ
พลเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องขอข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงรัฐบาล หน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่ได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

   ๒) ร ัฐเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส ่วนร ่วมในการติดตาม 
และตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ อันเป็นการส่งเสริมการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักธรรมา ภิบาล  
ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม 

   ๓) ประชาชนได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ 

   ๔) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
องค์กรทางศาสนา และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์การเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ ของรัฐ         
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น หรือกิจกรรมในการสร้างเสริมจริยธรรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

   ๕) ร่วมเป็นเครือข่ายภาคราชการ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา หรือเป็นการจัดกิจกรรม
ร ่วมในร ูปแบบอื ่น ทำกิจกรรมในร ูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility  
หรือ Creating Shared Value) เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม 



๘๔ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

   ๖) ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจำนวนการดำเนินกิจกรรมร่ วมกับ
ภาคเอกชน และรายละเอียดกิจกรรมที่มีการดำเนินร่วมที่ดีเด่นเป็นต้นแบบ 

   ๗) จ ัดมุม หน่วยงาน หร ือสายด่วน เพื ่อร ับแจ ้งข ้อมูลหรือตอบข้อสงสัยแก่ประชาชน               
จัดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือสอบถามเก่ียวกับประเด็นข้อกังวลของประชาชน หรือการร้องเรียนเก่ียวกับ
ประเด็นล่อแหลมทางจริยธรรม 

   ๘) สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทราบถึงการตรวจสอบจากภา คประชาชน  
โดยจ ัดประชุมชี้แจงประโยชน์ของการที ่ประชาชนเข้ามามีส่ วนร ่วมให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐในสังกัดร ับทราบ        
เพ่ือกระตุ้นให้ระมัดระวังไม่ประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม ซ่ึงจะมีผลต่อการนำ ไป ใช้ ใน
กระบวนการบริหารงานบุคคล  

   ๙) กรณีข ้อร ้องเร ียนหร ือข้อกังวลด้านจร ิยธรรมเป็นปัญหาที ่ต้องวินิจฉ ัยว่าเข ้าข่าย 
เป็นพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ ให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับเรื่องร้อ งเรียน  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับมอบภารกิจด้านการส่งเสริมจริยธรรมรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาตา มลำดับชั้น  
เพ่ือวินิจฉัยและกำหนดกฎ กติกา แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้ยึดถือปฏิบัติต่อไป 

   ๑๐) ส่งเสริมประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทางราชการหรือช่วยเหลือสังคมให้ได้สิทธิประโยชน์
พิเศษภายใต้ระบบต้นทุนทางสังคมในการทำความดี (Social Credit) โดยสามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ สามารถ
อ้างอิงได้  

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การสื ่อสารเพื ่อสร ้างความรู ้ความเข ้าใจและเสริมสร้างท ัศนคติ  
เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและการกระทำผิด 

   ยุทธศาสตร ์ชาติด้านการพัฒนาและเสร ิมสร ้างศักยภาพทร ัพยากรมนุษย ์ มีเป ้าหมาย 
ในการพัฒนาการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และการส่งเสริม
ให้คนไทยมีจ ิตสาธารณะและมีความร ับผิดชอบต่อส่วนรวม ภาคร ัฐจึงควรมีการสื ่อสารและการรณรงค์                
ด้วยแนวทางใหม่ ใช ้เทคโนโลยีส ื ่อสารอย่างชาญฉลาดควบคู ่ก ับการผลักดันจร ิยธรรม ใช้การสื่อสารและ             
การรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรม 

   ในการขับเคลื่อนจริยธรรมภาครัฐในระยะต่อไปจะต้องรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนทัศนคติ
เรื่องการทำผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีเพียงการกระทำที่ผิดหรือถูกเท่านั้น โดย “ไม่มีข้อกังขา "  
หรือต้ังคำถามกับการดำเนินงาน และ “ไม่สูญเปล่า" โดยไม่ยอมรับการกระทำผิดสีเทาอีกต่อไป และเน้น 
การสื่อสารและรณรงค์ด้วยแนวทางและเครื่องมือสื่อสารในรูปแบบใหม่ให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริ มคุณธรรม 
และจริยธรรม ช่วยกดดันพฤติกรรมสีเทาให้ค่อย ๆ หายไป และค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงทัศคติของประชาชน 
ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบในทุกรูปแบบ ซ่ึงจะเป็นกลไก
สำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมให้เป็นสังคมคุณธรรมต่อไป 
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   วัตถุประสงค์ 

   ๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 

   ๒) เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากที่สามารถยอมรับการกระทำผิด ได้ 
ให้ไม่ยอมรับการกระทำผิดอีกต่อไป 

   เป้าหมาย 

   ๑) พัฒนาเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่ผล 
การประเมินให้เกิดการแข่งขันและต่ืนตัวในการจัดอันดับด้านคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ 

๒) พัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และประสบการณ์ รวมถึงองค์ความรู้  
เครื่องมือเพ่ือการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกและเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม 
จริยธรรมผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

   ๓) เสริมสร้าง ยกย่อง เชิดชูผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ดำร งตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม อาทิ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๔) สร้างการยอมรับและความเคารพซ่ึงกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 

   ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 

   ๑) จำนวนโครงการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม 

   ๒) มีการสร้างเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธ์ิของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่
ผลการประเมิน 

   ๓) จำนวนกิจกรรม/โครงการรณรงค์ที่สื่อสารกับประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนมา ตร ฐานทาง
จริยธรรมภาครัฐ 

   ๔) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างหน่วยงานของ
รัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

   ๕) มีการมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในทุกองค์กร อาทิ 
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติตน 

   ๖) ผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนรับรู้และเข้าใจจริยธรรมภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

   กลยุทธ์ 

   ๑) ใช้เทคนิควิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ ในการนำเสนอเนื้อหาเพ่ือดึงดูดความสนใจประเ ด็น
เกี ่ยวกับคุณธรรมจร ิยธรรม และให้เข ้าถ ึงเจ ้าหน้าที ่ของร ัฐและประชาชนซึ่งย ังขาดความสนใจให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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   ๒) กระตุ ้นให้สังคมหันมาสนใจประเด็นเล็ก ๆ น ้อย ๆ หร ือประเด็นสีเทาทางจร ิยธรรม  
เพ่ือกดดันให้พฤติกรรมสีเทาหายไป 

   ๓) ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการรณรงค์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านจริยธรรมเนื่องจากเป็นสื่อที่ท้ังภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจมากที่สุด 

   ๔) จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมที่แปลกใหม่ โดยใช้สื่อ Social Media หรือสื่อสมัยให ม่         
ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละช่วงอายุ และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าใหม่ได้
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เข้าถึงง่าย เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม 

   ๕) ใช้บุคคลซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสังคม และได้รับการเชิดชูด้านจริยธรรม ในการดึงดูดความ
สนใจจากสังคมในด้านจริยธรรม 

   ๖) จัดทำเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่         
ผลการประเมิน 

   ๗) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน 

   ๘) เน้นย้ำความสำคัญของการถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกของข้าราชการและ          
เจ้าหน้าของรัฐในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

   ๙) ใช้แนวคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือประชาชน ในการกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนัก
ถึงความสำคัญของการประพฤติตนตามจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ สื่อสารให้ประชาชนเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม อาทิ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานมา
ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   ๑๐) สำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกปีเ พ่ือสำรวจ 
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  ๓.๗ ประเด็นท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) 

• ไม่มีข้อยกเว้น 
    สร้างและพัฒนากลไกต่าง ๆ ในการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วย งาน           
ของรัฐ (Conduct of code and law) ทั้งในระดับความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การสร้างมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมให้มีมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท โดยไม่มีข้อยกเว้น การสร้างความ
เชื ่อมั ่นในมาตรการคุ ้มครองผู ้แจ ้งเบาะแสผู ้กระทำผิด ส่งเสร ิมมาตรการการให้รางวัลเช ิดชูผ ู ้มีจร ิยธรรม            
เพ่ือสร้างแรงจูงใจไม่ให้มีการกระทำผิดตามมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดขึ้น 
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• ไม่มีข้อกังขา 
    พัฒนาในระดับนโยบายส่งเสร ิมมาตรฐานทางจร ิยธรรมภาคร ัฐและการวางบทบาท 
ในการให้คำปรึกษาทางจริยธรรม (Policy and mentoring) เพ่ือสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
โดยเริ่มจากการที่รัฐบาลเป็นผู้นําทางจริยธรรม ออกคําสั่งให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมและความร่วมมือ 
ในการร่วมบริหารงานภาครัฐอย่างมีจริยธรรม โดยไม่มีข้อกังขา หรือต้ังคําถามกับการดํา เนิ น งานส่ ง เสริม
จริยธรรม ต้ังแต่ในระดับขององค์กร หน่วยงาน ผู้บริหาร ไปจนถึงพนักงาน โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยน
ทัศนคติเรื่องการทำผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Changing a Mindset for Behavioral Change)            
ตามแนวคิดการบร ิหารจัดการพฤติกรรม จะไม่มีการคิดแบ่งแยก  ความผิดเล็กน้อย และความผิดร ้ายแรง           
อีกต่อไป รณรงค์ให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจว่ามีแต่การกระทำ ผิดหรือถูกเท่านั้น กล่าวคือ รณรงค์เปลี่ยน
แนวคิดระดับของการกระทำผิดให้มีแค่การกระทำถูกที่ เป็นฝั่งขาว และการกระทำผิดที่ เป็น ฝั่ งด ำ จะไม่มี              
การยอมรับการทำผิดสีเทาอีกต่อไป 

• ไม่สูญเปล่า 
    สร ้างระบบการบร ิหารงานบุคคลที ่คำ น ึงถ ึงหลักทางจร ิยธรรม (Ethical Human 
Resource Management) ต้ังแต่ในระดับการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ ผลักดันให้ในหน่วยงานนําหลักจริยธรรม
มาใช้ในการบริหารงานบุคคลควบคู่ไปกับเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ มีควา มประพฤติ 
ตามมาตรฐานทางจร ิยธรรมควรที ่จะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ให้ความพยายามนั ้นสูญเปล่า  
เช ่น การได้ร ับรางวัล การได้รับโอกาสในการปร ับเลื ่อนตำแหน่ง การได้ร ับโอกาสในการไปศึกษาดูงาน 
ในต่างประเทศ พร้อมกับสร้างกลไกและเครือข่ายการร่วมตรวจสอบการกระทำผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(People participation and social engagement) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  
และสื่อมวลชนเข้ามาร่วมตรวจสอบและกดดันไม่ให้มีการกระทำผิดจริยธรรมในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรั ฐเ กิดขึ้น  
และไม่ปล่อยให้มีที่ยืนสำหรับการกระทำผิดทางจริยธรรมปรากฏอยู่ในระบบการทำงานภาครัฐ ขณะเดียวกัน  
ร่วมส่งเสริมเชิดชู เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลต่าง ๆ ที่ผ่านการตรวจสอบและประเมินผลอย่างถ้วนถี่ว่า เป็ นบุคคล             
ที่มีจริยธรรม ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายภายในองค์กรและนอกองค์กรเพ่ือท ำงานส่ ง เสริ มจริ ยธรรม            
ในระยะยาว แสดงให้เห็นว่าการทำงานส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐไม่ได้เป็นการทำงานแบบโดดเด่ีย วอีกต่อไป 
แต่เป็นการทำงาน แบบรวมหมู่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานพร้อมที่จะร่วมมือผลัก ดัน             
ให้เกิดการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างภาพลักษณ์บุคลากรภาครั ฐไทย 
ที่เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพ่ือให้ได้รับความเชื่อม่ันและความไว้วางใจในระดับสากล 
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แผนภาพความเชื่อมโยงประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์                                                            
และยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 
(Mapping Strategic Challenges and Ethical Promotion Strategies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ไม่มีข้อยกเว้น” 
การสร ้างมา ตร ฐาน ทา งจ ร ิ ยธรรม ให ้ มี
มาตรฐานเดียวกันในกลุ่มเจ้าหน้า ที่ ของรัฐ 
ทุกประเภท โดยไม่มีข้อยกเว้น 
 

“ไม่มีข้อกังขา" 
สร ้ า งควา มพร ้ อมใน กา รข ั บ เ คล ื ่ อ น
ยุทธศาสตร์ทางจริยธรรม โดยไม่มีข้อกั งขา 
หร ือตั ้งคำถามกับการดำเน ินงาน  โดยใช้
จ ร ิ ย ธร รมเป ็นหล ั งพ ิ งหร ือหลั ก เกณฑ์  
ในการตัดสินใจและการประพฤ ติปฏิ บัติตน
แทนการใช้ดุลพินิจในกรณีที่ไม่มีกฎข้อบัง คับ
มาชี้ขาดเพ่ือลดพฤติกรรมสีเทา ๆ 
 

“ไม่สูญเปล่า" 
สร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่ คำนึ งถึง
หลักทางจร ิ ยธรรม (Ethica l Hum an 
Resource Management) โดยเจ้าหน้าที่
ของร ัฐที ่มีความประพฤติตา มมา ตร ฐา น 
ทางจร ิยธรรมควรจะได้ร ับการสนับสนุน 
ในร ูปแบบต่าง ๆ ไม่ให้ความพยายามนั้น 
สูญเปล่า  และไม่ปล่อยให้มีท ี ่ย ืนสำหรับ  
การกระทำผิดทางจริยธรรมปรากฏอยู ่ใน
ระบบการทำงานภาคร ัฐ ร ่วมมือผลักดัน 
ให้เกิดการปฏิว ัติส ั งคม-วัฒนธรร ม ทา ง
จร ิยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้าง
ภาพลักษณ์บุคลากรภาครัฐไทยที่เป็นคนดี 

ย ุทธ ศาสต ร ์ ท ี ่  ๑  กา รสร ้ างมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาผลักดันนโยบาย
และระบบบร ิหารการส่งเสร ิมมาตร ฐา น  
ทา งจ ร ิ ย ธร รมภา คร ั ฐ ใ ห ้ คร อ บ ค ลุ ม 
ทุกหน่วยงานและทุกระดับ 

ย ุทธ ศาสต ร ์ ท ี ่  ๓  กา รส ่ ง เสร ิ มการนำ
ม า ต ร ฐ า น ท า ง จ ร ิ ย ธ ร ร ม ไ ป ใ ช ้ ใ น 
การบริหารงานบุคคล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การรวมพลังทุ กภา คส่วน  
ในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและเสร ิมสร ้างทัศนคติเร ื ่อ ง
มาตรฐานทางจริยธรรมและการกระทำผิด 
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  ๓.๘ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคล่ือนงานด้านการส่งเสริม จริ ยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีสามารถดำเนินการได้ทันทีและสร้างผลกระทบสูง (Quick Win) มีดังน้ี 

• Quick Win ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
    - ให้แต่ละหน่วยงานจัดทำคู่มือ Dos & Don’ts เพ่ือลดความสับสนเก่ียวกับพฤติกรรรมสีเทา
และเป็นแนวทางง่าย ๆ ในการประพฤติตนทางจริยธรรม 
    - จัดให้มีการบันทึกพฤติกรรมสีขาว (พฤติกรรมทางจริยธรรมที่พึงประสงค์) ในระบบ 
ที่เหมาะสมและสามารถติดตามพัฒนาการในระดับบุคคลได้ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงทาง
พฤติกรรมส่วนบุคคล ทั ้งน ี ้  การบันทึกน ี้ควรแปลงเป็นคะแนนซึ ่งมีผลต่อความก้าวหน้าในอนาคต เช่น            
การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือขึ้นเงินเดือน เป็นต้น  

• Quick Win ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
    - จัดทีมให้คำปรึกษาในแต่ละหน่วยงานที่สามารถตอบคำถามทางจริยธรรม โดยเฉพาะ
ประเด็นที่คลุมเครือ ได้อย่างรวดเร็วเพ่ือให้การดำเนินงานทำได้ต่อเนื่อง ถูกต้อง และรวดเร็ว 
    -  พัฒนาช่องทางสื ่อสารโดยตรงถึงคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)  
ให้สามารถฝากเรื่องและตอบปัญหาเร่งด่วนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้  
    - มีเวทีประกวดแนวคิด/วิธีแก้ปัญหาทางจริยธรรม โดยมีคณะกรรมการตัดสิ นและให้
รางวัล โดยอาจให้ผู้ชนะเป็นแกนนำในการสร้างทีมที่ปรึกษาทางจริยธรรมและรณรงค์ผลักดันประเด็นที่ต้ องการ
แก้ไข 

• Quick Win ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
    - จัดทำแบบทดสอบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับผู้เข้ารับการคัด เลื อกเข้าสู่
ระบบราชการ เพ่ือให้ทราบความสำคัญของการส่งเสริมจริยธรรมต้ังแต่แรกเข้าทำงาน 
    -  จ ัดทำเคร ื ่องมือการประเมินพฤติกรรมการทำงานภายใต้กรอบจร ิยธรรมเพื ่อวัด
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นและหาวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การประเมินควรมีทั้ง ใน ร ะดับแนว ด่ิงและ
แนวราบควบคู่กัน 
    -  จ ัดประชุมระดมความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ปัญหาในประเด็นท้าทายทาง
จริยธรรมใหม่ ๆ อาทิ จริยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัล (Digital Ethics and Privacy) เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และใช้เป็นมาตรฐานกลางแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำไป
แก้ปัญหาภายในองค์กร 
    - พัฒนาเครื่องมือการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับต้ั งแต่
แรกเข้าจนถึงประเภทบริหาร ตามพฤติกรรมทางจริยธรรมที่คาดหวัง  
    -  ให้ผลการประเมินพฤติกรรมทางจร ิยธรรมสามารถมีผลย้อนกลับ (Feedback)          
แก่ตนเอง และผู้บังคับบัญชา และควรมีความเก่ียวข้องกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และความก้าวหน้า  
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ในราชการ โดยเฉพาะในตำแหน่งและสายงานที ่มีความจำเป็นและสำคัญ เช ่น ตำแหน่งระดับหัวหนา้งาน 
อำนวยการ บริหาร ฯลฯ 
    - พัฒนาเครื่องมือที่ส่วนราชการมีอยู่แล้ว เช่น หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตั ้งแต่ระดับต้น -  ส ูง โดยสอดแทรกสาระต่าง ๆ ด้านจร ิยธรรม การวัดพฤติกรรม และการประเมินผล 
หลังการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
    -  ส ่งเสร ิมวิน ัยเช ิงบวก ทั ้งมาตรการเสร ิมสร ้างวินัยที ่มุ ่งเน ้นการดูแลความประพฤติ  
ของกลุ่มคนโดยวิธีจูงใจให้ทุกคนปฏิบัติตามวินัยโดยสมัครใจ เช่น บัญญัติกฎหมายในทางส่งเสริมความประพฤ ติ 
จัดทำคู่มือรักษาวินัย ให้คำแนะนำปรึกษาทางปฏิบัติในการรักษาวินัย ติดตามผลการดำ เนิ นการทา งวิ นัย  
ของส่วนราชการ บำรุงขวัญและกำลังใจ วิเคราะห์ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดวินัย เป็นต้น และมาตรการ
ส่งเสริมการดำเนินการทางวินัยที่ เสริมสร้างระบบวินัยโดยเฉพาะการสั่งลงโทษให้มีผลในทา งแ ก้ ไข เยี ยวยา
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำผิดวินัย เช่น สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ไปดำรงตำแหน่งอ่ืนในระดับเดีย วกัน สั่งให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเข้าอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสม เป็นต้น 

• Quick Win ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

    - ร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ทำกิจกรรมในรูปแบบความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR หรือ Creating Shared Value: CSV) เป็นระยะและมี
ความต่อเนื่องเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม 
    - จัดกิจกรรมบริการสังคมตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพ่ือถือโอกาสรับฟังควา มคิดเห็น  
จากประชาชนและนำมาเป็นแนวทางปรับปรุงการส่งเสริมจริยธรรม 

• Quick Win ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

    -  กระตุ ้นให้ส ังคมหันมาสนใจประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ หร ือประเด็นสีเทาทางจริยธรรม  
โดยการสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจ 
    - เลือกประเด็นปัญหาเล็ก ๆ ทางจริยธรรมที่ใกล้ตัวประชาชนมาทำแคมเปญรณร ง ค์  
ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือสร้างทัศนคติใหม่แก่สังคมและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ อาจใช้สื่อสังคมออนไลน์  (Social 
Media) ร่วมกับสื่อกระแสหลัก 
    - จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) ที่เข้าถึงง่ายแต่มีประเด็นและกลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
เพ่ือสอดแทรกค่านิยมทางจริยธรรมแก่สังคม 
    -  เน ้นย ้ำความภูมิใจและความทรงเกียรติของการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสถาบันหลัก            
ของชาติเป็นพ้ืนฐานคอยกำกับไม่ให้ฝ่าฝืนพฤติกรรมทางจริยธรรม 
    - ใช้แนวคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐของประชาชน คอยกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตร ะหนัก
ถึงความสำคัญของการประพฤติตนตามจริยธรรมและมีจิตสาธารณะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่ประชาชน  
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  ๓.๙ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคล่ือนงานด้านการส่งเสริม จริ ยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 

• กลไกการบริหารจัดการแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ 
    - กลไกในระดับส่วนกลาง 
    ๑. ปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนจริยธรรมเดิมให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำงา นไ ด้บร รลุ
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ตามกฎหมาย โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาจริย ธรรมประจำ
หน่วยงานของรัฐ ซึ ่งอาจเป็นการจัดตั ้งหน่วยงานและมอบหมายผู ้ร ับผิดชอบด้านงานส่งเสริมจริยธรรม 
ที ่ช ัดเจนในหน่วยงานของร ัฐทุกหน่วยงาน นอกจากนี ้ ควร มีหน่วยงานทำหน้าที่ ให ้คำปรึกษา แนะนำ  
และรับเรื่องร้องเรียน กรณีมีข้อหารือเก่ียวกับข้อสงสัยหรือข้อกังวลเก่ียวกับจริยธรรม พฤติกรรมล่อแหลม      
ต่อการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือปัญหาข้อขัดแย้งในเชิงคุณค่าด้านจริยธรรมภายในหน่วยงาน เพ่ือสร้างข้อตกลง
ร ่วมกันหร ือแนวทางปฏิบัติทางด้านจร ิยธรรมให้ช ัดเจน รวมถึงกำหนดมาตรการและกลไกในการให้                  
ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการฝ่าฝืนจริยธรรม เช่น การแจ้งข้อร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตแบบไม่เปิดเผย ตัวผู้ร้อง 
เป็นต้น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงกรณีการกลั่นแกล้งร้องเรียนโดยไม่บริสุทธ์ิใจควบคู่ไปด้วย 
    ๒. กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธ ีการบร ิหารงานบุคคล ที ่มีการนำเงื ่อนไข 
ด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ต้ังแต่การคัดเลือกบุคลากร การประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ การแต่งต้ัง การเลื่อน การย้าย บุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง โดยรูปแบบในการขับเคลื่อนคือ ให้มีการ
จัดทำคะแนนด้านจริยธรรม เพ่ือใช้เป็นคะแนนประกอบการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของบุคคลากรภาครัฐ
รายบุคคล รวมถึงให้มีการวัดผลทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารด้วยแบบประเมินพฤ ติกรรมทาง
จริยธรรมหรือแบบประเมินบุคลิกภาพ (Personality Inventory) ก่อนเข้ารับตำแหน่งในทุกตำแหน่ง ในกรณีที่
ไม่ผ่านการทดสอบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการผู้ มีอำนาจวินิจฉัย พิจารณาว่าบุคคลดังกล่าว 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทางด้านจริยธรรมที่จะแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งหรือไม่ 
    ๓. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม มีกลไกหรือระบบที่รองรับการให้ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม การฝ่าฝืนจริยธรรม การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การติดตามและตร วจสอบ 
การดำเนินงานของภาครัฐ อันเป็นการส่งเสริมการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสร้าง
การมีส่วนร่วม โดยรูปแบบการดำเนินงาน อาจกำหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชนและภาคประชาสั งคมเป็น             
ส่วนหนึ่งในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรม หรือหน่วยงานทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ            
และรับเรื่องร้องเรียน กรณีมีข้อหารือเก่ียวกับปัญหาข้อสงสัยหรือข้อกังวลในจริยธรรม เช่นเดียวกันกับแนวคิด
ของการใช้ระบบคณะลูกขุนในการพิจารณาคดี 
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    ๔. จัดกิจกรรมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ด้วยรูปแบบ และแนวทาง           
ใหม่ ๆ โดยอาจดำเนินการในลักษณะเดียวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานกองทุนสนั บสนุน              
การสร ้างเสร ิมสุขภาพ (สสส .) ที ่ประสบความสำเร ็จ เช่น แคมเปญ “ให้เหล้า = แช่ง” โดยให้มีการจัดทำ
โครงการรณรงค์ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม เช่น “เทา ๆ = โกง” หรือ “ตามน้ำ = เลว” เป็นต้น           
โดยให้สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม จัดกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม
ในภาพรวม 
    ๕. ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติการด้านจร ิยธรรมของหน่วยงานที ่อย ู่ในความ
รับผิดชอบประจำปีในทุกปี โดยสำนักงาน ก.พ. ทำหน้าที่รวบรวมเป็นรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เพ่ือรายงานแก่คณะรัฐมนตรีและจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนา นโยบาย    
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม รวมถึงเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 
    ๖. ให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกลาง อาทิ ศูนย ์คุณธรรม กรมการศาสนา 
สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อน
งานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จร ิยธรรม และป้องกันการทุจร ิต เพื ่อให้การดำเน ินงานมีความสอดคล้อง             
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    - กลไกในส่วนภูมิภาค 
    ๑. ให้จังหวัดโดยสำนักงานจังหวัด และส่วนราชการในส่วนภูมิภาคส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และร่วมกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับส่วนราชการส่วนกลางที่ เป็น ต้น
สังกัด และกลไกในส่วนท้องถิ่น 
    ๒. ให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมล่อแหลม
ต่อการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือปัญหาข้อขัดแย้งในเชิงคุณค่าด้านจริยธรรมภายในจังหวัดเพ่ือนำไปสู่การ พิจารณา
กำหนดแนวทางหร ือมาตรฐานการปฏิบัติ โดยเน ้นประเด็นการดำเน ินการเร ื ่องร ้องเร ียนที่ร ้องเรียนไปที่               
ส่วนราชการแล้วดำเนินการไม่ได้ผลหรือเป็นปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างส่วนราชการเพ่ือไม่ให้การทำงานซ้ำ ซ้อน
กับกลไกการกำกับดูแลและส่งเสริมจริยธรรมของส่วนกลาง 
    ๓. เชื่อมโยงระบบการตรวจสอบและวินิจฉัยข้อร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด 
โดยใช้กลไกทางจร ิยธรรมเป็นกลไกทางเลือกในการดำเน ินการพิจารณากำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ                      
ในเชิงป้องกันแทนการดำเนินการทางวินัยหรือการดำเนินคดีในกรณีทีมี่พยานหลักฐานไม่เพียงพอหรื อผู้ ร้อง  
เกรงกลัวว่าจะเกิดอันตราย รวมถึงให้ความร่วมมือในการ คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการตรวจสอบกลั่น กรองกร ณี            
การกลั่นแกล้งร้องเรียนโดยไม่บริสุทธ์ิใจอยู่เสมอ 
    ๔. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม 
และตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ โดยมีตัวแทนภาคประชาชนและภาคประชาสังคมได้รับการแต่ง ต้ังให้
เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรม 
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    ๕. สนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานทา งจริ ยธร รม 
เผยแพร ่หลักคิดในการยกระดับมาตรฐานทางจร ิยธรรมภาครัฐให้ เจ้าหน้าที่ของร ัฐทุกคนมีมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่สูงขึ้น เป็นที่พ่ึงและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
    ๖. ให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือกลไกที ่ขับเคลื ่อนงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตในภูมิภาค อาทิ สำนักงาน ป.ป.ท. จังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจ ังหวัด (ก.ธ.จ.) เพื ่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
    - กลไกในส่วนท้องถิ่น 
    ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของท้องถิ่น เพ่ิมเ ติมจา ก
ประมวลจริยธรรม โดยพิจารณาให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบทบาทภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร 
ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสายงานที่แตกต่างกัน รวมถึงสภาพปัญหาหรือความเสี่ยงทางจริย ธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นแต่ละแห่ง เพื ่อให้การขับเคลื ่อนประมวลจร ิยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ ่นมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดทำคู่มืออธิบายและกำหนดพฤติกรรม ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมกลาง ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขององ ค์กรปกครอง      
ส ่วนท้องถิ ่นอาจพิจารณาถึงบร ิบท ความเชื ่อ ค่าน ิยมอันมีความแตกต่างกันตามบร ิบทของท้องถิ ่นที ่ มี
ลักษณะเฉพาะด้วยก็ได้ 
    ๒. ให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมล่อแหลม
ต่อการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือปัญหาข้อขัดแย้งในเชิงคุณค่าด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรั ฐภา ยในอง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือนำไปสู่การพิจารณากำหนดแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติ 
    ๓. ต้องพัฒนากลไกในการกระตุ้นการรายงานพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมต่อหน่วย งาน 
ทำหน้าที่ ให ้คำปรึกษา แนะนำ และร ับเร ื ่องร ้องเร ียนรวมถึงส่งเสร ิมจร ิยธรรมภายในจ ังหวัด รวมถึงให้             
ความร่วมมือในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และตรวจสอบกลั่นกรองกรณีการกลั่นแกล้งร้องเรียนโดยไม่บริสุทธิ์ ใจ              
อยู่เสมอ 
    ๔. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ติดตามและตรวจสอบการดำเน ินงานของภาคร ัฐโดยมีตัวแทนภาคประชาชนและภาคประชาสังคมไดร้ับ            
การแต่งต้ังให้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรม  
    ๕. สนับสนุน รณรงค์ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม และเผยแพร่หลักคิด 
ในการยกระดับมาตรฐานทางจร ิยธรรมภาครัฐให้ เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐทุกคนมีมาตรฐานทางจริยธรรมที ่สูงขึ้น              
เป็นที่พ่ึงและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
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แผนภาพ : แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคล่ือนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนกลาง 

                                           ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 
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• แผนที่นำทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Roadmap) ๖ ปี 
ประเด็นการขับเคลื่อน

ภารกิจ 
ระยะเวลาการขับเคลื่อน เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ และปีท่ี ๖ 
สร้างมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมภายใน
หน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงานมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและคู่มือ
และส่ือการเรียนรู้ 

- ขับเคล่ือนการจัดทำ
ข้อกำหนดพฤติกรรม
พึงประสงค์/พึงละ
เว้น ขยายผล
ความสำเร็จ 

- เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ทราบ
และเข้าใจมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

- ตรวจสอบติดตาม
ขยายผล 

- เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ ทราบและเข้าใจ
มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

- ตรวจสอบติดตาม
ขยายผล 

- เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ทราบและเข้าใจ
มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

- ตรวจสอบติดตาม
ขยายผล 

- เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ ทราบและเข้าใจ
มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

- ประมวลจริยธรรม 
- คู่มือ 
- ส่ือการเรียนรู้ 
- ข้อกำหนดจริยธรรม 
- กลไกการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การปราบปราม
การทุจริต เช่น สำนักงาน 
ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. 
กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์
คุณธรรม 
- เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ร้อยละ ๙๐ 
ทราบและเข้าใจมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

นโยบายและระบบ 
การส่งเสริมจริยธรรม 

หน่วยงานของรัฐ
มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
จริยธรรม 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

- นโยบายและมาตรการ 
- มีกลไกขับเคล่ือนจริยธรรม 
- มีหน่วยงานทำหน้าท่ีให้
คำปรึกษา แนะนำ และรับ
เร่ืองร้องเรียน  จัดทำแบบรายงาน

ประจำปี 
ตรวจสอบติดตาม 
เผยแพร่ 

ตรวจสอบติดตาม 
เผยแพร่ 

ตรวจสอบติดตาม 
เผยแพร่ 

ตรวจสอบติดตาม 
เผยแพร่ 



๙๖ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

ประเด็นการขับเคลื่อน
ภารกิจ 

ระยะเวลาการขับเคลื่อน เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ และปีท่ี ๖ 

 เสนอกฎหมาย 
Whistleblower 
Protection 

มีกฎหมายหรือ
มาตรการกลางด้าน 
Whistleblower 
Protection 

ติดตามผล 
การปฏิบัติ 

ติดตามผล 
การปฏิบัติ 

ติดตามผล 
การปฏิบัติ 

- คณะกรรมการมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 
- มีกฎหมายหรือมาตรการ 

 เช่ือมโยงระบบ Call 
Center กับกลไก
จริยธรรม 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล เผยแพร่ 
กรณีท่ีสำเร็จ 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล เผยแพร่ 
กรณีท่ีสำเร็จ 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล เผยแพร่ 
กรณีท่ีสำเร็จ 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล เผยแพร่ 
กรณีท่ีสำเร็จ 

Whistleblower 
Protection 
- จำนวนหลักสูตรผู้นำ
จริยธรรม รวมท้ังการนำ
หลักสูตรด้านจริยธรรมบรรจุ
เข้าไปในการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกระดับ 
- ผู้นำองค์กรรับรู้และเข้าใจ
จริยธรรมและกลไกจริยธรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- แบบรายงานประจำปี และ
การเช่ือมโยงกลไกจริยธรรม
กับระบบ 
การร้องทุกข์ 

 พัฒนาหลักสูตรผู้นำ
จริยธรรม 

ผู้นำองค์กรรับรู้และ
เข้าใจจริยธรรมและ
กลไกจริยธรรม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

ผู้นำองค์กรรับรู้และ
เข้าใจจริยธรรมและ
กลไกจริยธรรม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

ผู้นำองค์กรรับรู้และ
เข้าใจจริยธรรมและ
กลไกจริยธรรม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

ผู้นำองค์กรรับรู้และ
เข้าใจจริยธรรมและ
กลไกจริยธรรม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

 ขับเคล่ือนกลไก
จริยธรรมต่าง ๆ   
สู่การปฏิบัติ 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

การนำมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมไปใช้ 
กับการบริหารงานบุคคล 

ออกแบบหลักเกณฑ์
และวิธีการจริยธรรมมา
ใช้ในการบริหารงาน
บุคคล 

พัฒนาระบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 
และฐานข้อมูล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

- เคร่ืองมือการบริหารงาน
บุคคลเชิงจริยธรรม 
- ระบบการประเมินแนวราบ 
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ประเด็นการขับเคลื่อน
ภารกิจ 

ระยะเวลาการขับเคลื่อน เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ และปีท่ี ๖ 

พัฒนาระบบ 
การประเมินแนวราบ 

พัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและฐานข้อมูล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

- ระบบการประเมินแนวด่ิง 
- ระบบคัดกรอง 
ทางจริยธรรม 
- มีการนำพฤติกรรมทาง
จริยธรรม หรือการนำต้นทุน
ทางสังคมในการทำความดี 
(Social Credit) มาใช้ใน
กระบวนการบริหารงาน
บุคคล  

      
 ออกแบบระบบ

ตรวจสอบผลประโยชน์
ทับซ้อน 

พัฒนาระบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 
และฐานข้อมูล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

- คู่มือคำอธิบายพฤติกรรมทาง
จริยธรรมท่ีควรทำและไม่ควร
กระทำ และพฤติกรรมการ
ขัดกันของผลประโยชน์     
ทับซ้อน  
- ระบบตรวจสอบผลประโยชน์
ทับซ้อน  

รวมพลังสร้างสังคม-
วัฒนธรรมจริยธรรม 

พัฒนากลไกการมี 
ส่วนร่วมตรวจสอบ
ติดตามโดยภาค
ประชาชน 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

ขับเคล่ือนนโยบาย
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

- คำส่ังแต่งต้ังประชาชนร่วม
ส่งเสริมจริยธรรม 
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ประเด็นการขับเคลื่อน
ภารกิจ 

ระยะเวลาการขับเคลื่อน เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ และปีท่ี ๖ 

 ขับเคล่ือนโครงการ
กิจกรรมมาตรการด้าน
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

นำนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติ 

นำนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติ 

นำนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติ 

นำนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติ 

- จำนวนกิจกรรม/โครงการ
การรวมพลังเพ่ือสร้างการมี
ส่วนรวม ระหว่างหน่วยงาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การ
ปราบปรามการทุจริต เช่น 
สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน 
ป.ป.ท. กระทรวงวัฒนธรรม 
ศูนย์คุณธรรม สถานศึกษา 
สถาบันการการศึกษา 
องค์กรทางศาสนา 
- มีระบบ Social Credit โดย
อาจเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ 

 ออกแบบระบบ Social 
Credit 

พัฒนาระบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 
และฐานข้อมูล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

การส่ือสารเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจ 

ออกแบบดัชนีการรับรู้
มาตรฐานทางจริยธรรม 

พัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและฐานข้อมูล 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 
เผยแพร่ 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 
เผยแพร่ 

นำไปใช้และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 
เผยแพร่ 

- จำนวนกิจกรรม 
- ดัชนีการรับรู้มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 
- ส่ือสมัยใหม่ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในแต่ละช่วง
อายุ และสามารถส่ือสารไป

ขับเคล่ือนนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม 

นำนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติ 

นำนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติ 

นำนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติ 

นำนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติ 

สำรวจทัศนคติ
ประชาชน 

ประชาชนรับรู้และ
เข้าใจจริยธรรมภาครัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนรับรู้และ
เข้าใจจริยธรรมภาครัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนรับรู้และ
เข้าใจจริยธรรมภาครัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ประชาชนรับรู้และ
เข้าใจจริยธรรมภาครัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
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ประเด็นการขับเคลื่อน
ภารกิจ 

ระยะเวลาการขับเคลื่อน เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ และปีท่ี ๖ 

ยังกลุ่มเป้าใหม่ได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง  
- เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา 
ได้รับการส่งเสริม พัฒนาองค์
ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรม และมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพ่ือ
ปลูกฝังจิตสำนึกด้าน
จริยธรรม โดยดำเนินการ
ร่วมกับสถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษา รวมถึง
องค์กรทางศาสนา 
- ประชาชนรับรู้และเข้าใจ
จริยธรรมภาครัฐไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 



๑๐๐ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

• แนวทางการติดตามประเมินผล และผู้รับผิดชอบ 
    - แนวทางการติดตามประเมินผล 

    ๑. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในแผนที่นำทางการขั บ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ (Roadmap) ทุกระยะ โดยเสนอคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) และคณะรัฐมนตรี 
พิจารณา 

    ๒. ให้องค์กรกลางบร ิหารงานบุคคล จ ัดทำรายงานการประเมินผลการดำเน ินงาน 
ตามแบบรายงานประจำปีตามมาตรา ๑๙ ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) 

    ๓. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพระราชบัญญัติมา ตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้เครื่องมือประเมินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็น ดังนี้ 

     ๓.๑ ประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จร ิยธรรมตามยุทธศาสตรด้์าน
มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเพ่ือการกำกับและติดตาม  

     ๓.๒ ประเมินผลลัพธ์/ผลสำเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามยุทธศาสตร์ 
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

    - ผู้รับผิดชอบ 

    คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รายละเอียดตามแผนภาพกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริย ธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ) 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ ๑๐๑ 
 

 
แผนภาพ : กลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 



๑๐๒ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

• สรุปแนวทางการดำเนินการ/โครงการ 
ประเด็นการ

ขับเคลื่อนภารกิจ 
กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙-๒๕๗๐ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ล้าน

บาท 
แหล่งเงิน 

๑. การจัดทำ
มาตรฐานทาง
จริยธรรม คู่มือ 
และส่ือการเรียนรู้ 

                    - ก.ม.จ. 
- สำนักงาน 
ก.พ. 
- สำนักงาน 
ป.ป.ช.  
- สำนักงาน 
ป.ป.ท. 
- หน่วยงาน
ของรัฐทุก
หน่วยงาน 

- - - สร้างจริยธรรม
เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

- เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ  
ร้อยละ ๙๐ 
ทราบและ
เข้าใจ
มาตรฐานทาง
จริยธรรม 

๒. จัดทำแบบรายงาน
ประจำปี 

                    - สำนักงาน 
ก.พ. 

- - - มีกลไกการ
ตรวจสอบติดตาม
ด้านจริยธรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- มีแบบ
รายงาน
ประจำปีและ 
การเช่ือมโยง
กลไก
จริยธรรม 
กับระบบ 
การร้องทุกข์ 

- ออกแบบ                     
- พัฒนาระบบจัดเก็บ

และฐานข้อมูล 
                

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

   



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ ๑๐๓ 
 

ประเด็นการ
ขับเคลื่อนภารกิจ 

กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙-๒๕๗๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 

๓. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับกลไกการ
ขับเคล่ือนจริยธรรมใน
ระดับหน่วยงาน 

                    - สำนักงาน 
ก.พ. 
- สำนักงาน 
ก.พ.ร. 
-  สำนักงาน 
ป.ป.ช. 
-  สำนักงาน 
ป.ป.ท. 
- กระทรวง
วัฒนธรรม 

- - - มีกลไกขับเคล่ือน
จริยธรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

- สำเร็จ/ 
ไม่สำเร็จ 

๔. Whistleblower 
Protection 

                    - สำนักงาน 
ก.พ. 
- สำนักงาน 
ป.ป.ช. 

- - - มีกฎหมายหรือ
มาตรการกลาง
ด้าน 
Whistleblower 
Protection 

- สำเร็จ/ 
ไม่สำเร็จ 

๕. พัฒนาหลักสูตร
ผู้นำจริยธรรม 

                    - สำนักงาน 
ก.พ. 

- - - สร้างการรับรู้
เข้าใจจริยธรรมแก่
ผู้นำองค์กร 

- ผู้นำองค์กร
รับรู้และ
เข้าใจ
จริยธรรมและ
กลไก



๑๐๔ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

ประเด็นการ
ขับเคลื่อนภารกิจ 

กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙-๒๕๗๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 

จริยธรรม 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

๖. นำมาตรฐานทาง
จริยธรรมไปใช้กับ 
การบริหารงานบุคคล 

                    - สำนักงาน 
ก.พ. 

- - - เคร่ืองมือ 
การบริหารงาน
บุคคลเชิง
จริยธรรม 
- ระบบตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

- สำเร็จ/ 
ไม่สำเร็จ 

- ออกแบบ                     
- พัฒนาระบบจัดเก็บ

และฐานข้อมูล 
                    

๗. ระบบ Social 
Credit 

                    - สำนักงาน 
ก.พ. 
-  กระทรวง
วัฒนธรรม 
- ศูนย์
คุณธรรม 

- - - มีระบบ Social 
Credit 

- สำเร็จ/ 
ไม่สำเร็จ 

- ออกแบบ                     

- พัฒนาระบบจัดเก็บ
และฐานข้อมูล 

                    

๘. ดัชนีการรับรู้
มาตรฐานทาง
จริยธรรม 

                    - สำนักงาน 
ก.พ. 

- - - เคร่ืองมือติดตาม
และสร้าง 
การรับรู้เข้าใจการ

- สำเร็จ/ 
ไม่สำเร็จ 



ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ                                สำนักงาน ก.พ ๑๐๕ 
 

ประเด็นการ
ขับเคลื่อนภารกิจ 

กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙-๒๕๗๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 

ขับเคล่ือน
จริยธรรม 

๙. การรณรงค์รูปแบบ
ใหม่ 

                    - สำนักงาน 
ก.พ. 
- สำนักงาน 
ป.ป.ช. 
- สำนักงาน 
ป.ป.ท. 
- กระทรวง
วัฒนธรรม 
-  ศูนย์
คุณธรรม  
- สถานศึกษา 
-  สถาบันการ
การศึกษา 
องค์กรทาง
ศาสนา 
- องค์กร
เครือข่าย
ด้าน

- - - ประชาชน 
มีการรับรู้เข้าใจ
จริยธรรมภาครัฐ 

- ประชาชน
รับรู้และ
เข้าใจ
จริยธรรม
ภาครัฐ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 



๑๐๖ สำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

ประเด็นการ
ขับเคลื่อนภารกิจ 

กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙-๒๕๗๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 

คุณธรรม
จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 3 กันยายน 2565 
หัวข้อ: ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565-2570) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565-2570) 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี  3  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 วันท่ี  3  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
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