
แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม 

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

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

➢ ท่ีมา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้  

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริ ยธรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว พระราชบัญญัติ

มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์การประพฤ ติปฏิบั ติ

ตนอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วย งาน

ของร ัฐ โดยที่คณะกรรมการมาตร ฐานทางจร ิยธรรม (ก.ม.จ) ซึ ่งมี อำนาจหน้าที ่ในการเสนอแน ะ 

และให้คำปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

ต่อคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภา ครัฐ 

(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) เพื ่อใช้ เป ็นกรอบแนวทางการขับเคลื ่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจร ิยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถ ุประสงค์เพื ่อเป็นกรอบและก ลไก  

ในการขับเคลื่อนการดำเนินการรักษาจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยองค์กรกลาง

บร ิหารงานบุคคลและหน่วยงานของร ัฐใช้เป ็นแนวทางในการขับเคลื ่อนงานด้า นการส่งเสริมจริยธรรม 

ในช่วงระยะเวลา ๖ ปี นับต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบราชการ

และองค์กรภาคร ัฐให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการพัฒนาชาติระยะยาว ตามยุทธศาสตร ์ชาติ ๒๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับการขับ เคลื่ อน งาน  

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤ ติ มิชอบ   

ซึ ่งย ุทธศาสตร ์ด้านมาตรฐานทางจร ิยธรรม และการส่งเสร ิมจร ิยธรรมภาคร ัฐ  มีประเด็นย ุทธศาสตร์  

๕ ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมการสร้างมาตรฐานการพัฒนา ผลักดันนโยบาย การส่งเสริมและบูรณาการร วมพลั ง

กับทุกภาคส่วน ภายใต้ประเด็นท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ว่า “ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีข้อกังขา และไม่สูญเปล่า” ทั้งนี้  

อาศัยการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการสื่อสารที่เข้าถึงและร่วมรณรงค์สร้างสังคม-วัฒนธรรมจริยธรรม 

นอกจากนี้ ได้กำหนดรูปแบบกลยุทธ์แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่  

ของรัฐที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและสร้างผลกระทบสูง (Quick Win) และแนวทางการขั บ เคลื่ อนงาน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
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ด้านการส่งเสร ิมจร ิยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที ่ของร ัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค แ ละส่วนท้องถิ่นเพื ่อให้ 

เกิดบทบาทความร ับผิดชอบที ่มีความชัดเจนและเป็นองคาพยพของการขับเคลื ่อนงานด้านมาตรฐาน  

ทางจริยธรรมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริม

จริยธรรมภาครัฐนี้ จึงเป็นกรอบแนวทางที่สำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนน โยบาย

ตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมา ะสม

กับบริบทของแต่ละหน่วยงานโดยไม่ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ิมเติม แต่ต้องวิเคราะห์องค์กรเพ่ือให้ สามารถ

วางแผนกำหนดทิศทางการขับเคลื ่อนคุณธรรม จร ิยธรรม กำหนดกิจกรรมและโครงการที ่ เหมาะสม  

และกำหนดรูปแบบแนวทางของการติดตาม และประเมินผลของกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการขับ เคลื่ อน

คุณธรรม จร ิยธรรมได้ รวมถึงสามารถบูรณาการงานด้านการส่งเสร ิมคุณธรรม จร ิยธรรม การป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในแผนปฏิบัติการที่ มีอยู่แล้วเพ่ือลดภาระการดำเนินการ และเพ่ิมประสิ ทธิ ภา พ  

ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความสอดคล้อง  

เป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

➢ การดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม 

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

  แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่ง เสริ ม

จริยธรรมภาครัฐ มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 

  ๑. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม ส่งเสริมให้

หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม

ภาครัฐ และตามที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด โดยนำ (ร่าง) คู่มือตัวอย่าง

กิจกรรมและโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมที่จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางดำเนินการส่ง เสริม

จร ิยธรรมให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์  Quick Win และร ูปแบบการขับเคลื ่อนงานในระดับต่าง ๆ  

ตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทบาท

ภารกิจ ว ัฒนธรรมองค์กร สภาพปัญหาด้านจร ิยธรรมที่มีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละ องค์กร  

โดยองค์กรกลางบร ิหารงานบุคคลและองค์กรที ่มีหน ้าที ่จ ัดทำประมวลจร ิยธรรมอาจพิจารณาจัดทำ 

แผนปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม

ด้วยก็ได้ 
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  ๒. หน่วยงานของรัฐ วิเคราะห์องค์กรทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบ

ต่อหน่วยงาน เช่น สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ นโยบายรัฐบาล ความคาดหวังของประชาชน ลูกค้า ผู้รับบริการ 

เป็นต้น และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น บทบาทภารกิจ นโยบายและทิศทางการดำ เนิน งาน  

ของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร สภาพปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อพฤติกรรมทา งจริย ธร รม  

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถกำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดกิจกรรม/โคร งการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำกับ ติดตาม 

และประเมินผลกิจกรรมและโครงการได้ และให้หน่วยงานของร ัฐจัดทำแผนปฏิบัติการโดย บูรณาการ 

กับแผนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในแผนปฏิบั ติการที่ มีอยู่แ ล้ว  

โดยไม่จำเป็นต้องจ ัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสร ิมจริยธรรมขึ ้นใหม่ ทั ้งน ี ้  เพื ่อลดความซ้ำซ้อน 

ในการจัดกิจกรรม ซ่ึงจะทำให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ทั ้งน ี ้  การดำเน ินการตามแนวทางการส่งเสร ิมจร ิยธรรมตามยุทธศาสตร ์ด้านมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐมีรายละเอียดปรากฏดังแผนภาพ  
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แผนภาพการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 

 

 

 

 

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  
และองค์กรท่ีมีหน้าท่ีจัดทำประมวลจริยธรรม 

จัดทำแผนปฏิบัติการ 
ด้านจริยธรรม 

ที่สอดคล้องกับบริบท 

หน่วยงานของรัฐ 

ส่งเสริมการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ฯ 

กำกับ ติดตาม  
และประเมินผล 

วิเคราะห์องค์กรเพ่ือกำหนดทิศทาง  
กิจกรรมและโครงการ  

และแนวทางของการติดตามและประเมินผล 

บูรณาการงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในแผนปฏิบัติการที่มีอยู่แล้ว 

คู่มือตัวอย่างกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการขับเคล่ือนคุณธรรม จริยธรรม 
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➢ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

  ๑. ตัวอย่างกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม

ภาครัฐ 

   ๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ 

   ๑) จัดทำประมวลจริยธรรม และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในความรับผิ ดชอบ

จ ัดทำข้อกำหนดจร ิยธรรมสำหร ับเจ้าหน้าที่ของร ัฐ โดยคำนึงถ ึงอุดมการณ์ในการเป็นข้าราชการที ่ ดี  

ลักษณะงาน/สายอาชีพที ่มีล ักษณะเฉพาะและแตกต่างกันหลักการสากล และบร ิบททางสังคม อาทิ  

สิทธิมนุษยชน การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการป้องกันการขัดกันระหว่า งปร ะโยชน์  

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest: COI) 

   ๒) จัดทำคู่มืออธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และกำหนดพฤติกรรมทา งจริย ธรรม

เพ่ือให้นำไปปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจนตามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม 

   ๓) จ ัดให้มีส ื ่อในการเร ียนร ู ้  เพื ่อสร ้างความเข้าใจพระราชบัญญัติมาตรฐาน 

ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม จรรยาบรรณขององค์กร ที่หลากหลาย

และสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

   ๔) กำหนดมาตรการ หรือนโยบายในการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเชิงบวกที่ เป็น

รูปธรรมชัดเจน 

   ๕) ส่งเสร ิมให้หน ่วยงานของร ัฐในทุกระดับสร ้างการตระหนักร ู้ในพฤติกรรม 

หร ือประเด็นล่อแหลมต่าง ๆ รวมทั้ งการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส ่วนตัวและส่วนรวม ที ่อาจนำมา 

ซ่ึงการเสื่อมเสียชื่อเสียง ขาดความเชื่อถือศรัทธา หรือพฤติกรรมในการฝ่าฝืนจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ข องรั ฐ  

ในหน่วยงานของตนเองเพ่ือให้มีการรวมกลุ่มหรือเสนอให้จัดทำข้อตกลงร่วมโดยความริเริ่มของหน่วย งานเอง

ในการจัดทำกฎ กติกาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นการภายในหน่วยงานเพ่ือรักษาและส่งเสริ มจริย ธรรม

ภาครัฐของตนเอง 

  ๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมา ตรฐาน

ทางจริยธรรมภาครัฐให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ 

   ๑) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจ ริย ธรรม

กำหนดมาตรการและนโยบายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่ง เสริ ม
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จริยธรรมภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐมีการกำหนดมาตรการและนโยบายการดำเนินการที่ชัดเจน ในร ะดับ

องค์กร 

   ๒) ให้มีหน่วยงาน ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานเก่ียวกับการส่ง เสริ มและรั กษา

จริยธรรมประจำหน่วยงาน 

   ๓) วางระบบการรายงาน การกำกับติดตามและประเมินผล มีการติดตา ม

ความก้าวหน้าของการส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจำทุกปี โดยใช้เครื่ อ ง มือ เ ก็บข้ อ มูล  

ที ่ท ันสมัยหรือมีการใช้ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (Big Data) ในการรวบรวมและแสดงผลการดำเน ินงาน 

ที ่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการบูรณาการแบบรายงานด้านคุณธรรม จร ิยธรรม และการป้ องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา ครัฐ  

เพ่ือลดความซ้ำซ้อน 

   ๔) ให้มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับเรื่องร้องเรียน หรือคณะกรรมการ

จร ิยธรรมในองค์กร เพื ่อสร ้างความร ู้ความเข้าใจ หร ือให้คำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับปัญหาด้านจริยธรรม 

หรือพฤติกรรมล่อแหลมต่อการฝ่าฝืนจริยธรรม และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีช่องทา ง ในการหารือ  

ทางจริยธรรมได้โดยง่าย 

   ๕) ให้มีการใช้กลไกทางจริยธรรมในการจัดการความขัดแย้งในที ่ทำงานภายใน

องค์กรโดยเปิดโอกาสให้มีการต้ังคำถามกรณีมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งในเรื่องประเด็นทางจริย ธรรมว่าสิ่ ง ใด  

ควรกระทำ (Dos) และสิ่งใดไม่ควรกระทำ (Don’ts) หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความขัดแย้งในเชิงคุณค่า ที่ยึดถื อ 

(Conflict of Value) จากพ้ืนฐานความเชื่อที่ต่างกัน ให้หน่วยงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับเรื่อง

ร้องเรียน หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรทำหน้าที่วินิจฉัยและหาทางออกอย่างมีส่วนร่วม 

  ๑.๓ ย ุทธศาสตร ์ที ่ ๓ การส่งเสร ิมการนำมาตรฐานทางจร ิยธรรมไปใช้ในการบริหาร 

งานบุคคล 

   ๑) กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล ที่มีการนำเง่ือนไข  

ด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ต้ังแต่การคัดเลือกบุคลากร การประเมินผล  

การปฏิบัติราชการการพัฒนา การแต่งต้ัง การเลื่อน การย้าย บุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง 

   ๒) ให้มีการนำประวัติและคุณสมบัติด้านจร ิยธรรมมาเป็นคุณลักษณะพิเศษ  

ในการพิจารณาเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่ง หรือนำประวัติการประพฤติมิชอบหรือฝ่าฝืนจริ ยธร รมมาเป็น

ข้อกำหนดไม่ให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง 
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   ๓) กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการตรวจสอบการมีผลประโยชน์  

ทับซ้อนในตำแหน่งที่อาจมีความล่อแหลมต่อการฝ่าฝืนจริยธรรมทั้งก่อนการเข้าสู่ตำแหน่ง ระหว่า งการดำรง

ตำแหน่งและภายหลังพ้นจากตำแหน่ง โดยเฉพาะการแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูงและในตำแหน่ งสำ คัญที่ เอ้ื อ  

ให้ใช้อำนาจหรือดุลยพินิจให้คุณให้โทษหรือให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่บุคคลหนึ่งบุคคล ใดก็ควร ต้องผ่าน  

การประเมินด้านจริยธรรมก่อนการแต่งต้ัง 

   ๔) ส่งเสริมให้ใช้เครื่องมือรูปแบบต่าง ๆ ในการประเมินพฤติกรรมทา งจริ ยธรรม 

หรือการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือลดปัญหาระบบอุปถัมภ์ และความเสี่ยง

ทางจริยธรรมในองค์กร 

   ๕) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการสร้างความก้าวหน้าของเจ้าหน้า ที่ ของรัฐ  

ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

  ๑.๔ ย ุทธศาสตร ์ที ่  ๔ การรวมพลังทุกภาคส่วนในการสร ้างสังคม -ว ัฒน ธร ร ม 

ทางจริยธรรม 

   ๑) รัฐสนับสนุนให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อ มูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการมีเสรีภาพในข้อมูล (Freedom of Information) โดยเป็นการส่งเสริม

สิทธิของพลเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องขอข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ

ครอบครองอยู่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

   ๒) ร ัฐเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภา คประชาสั งคมเข้า มามี ส ่วน ร่ วม 

ในการติดตามและตรวจสอบการดำเน ินงานของภาคร ัฐ อันเป็นการส่งเสร ิมการบร ิหารงานที่ เป ็นไป  

ตามหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม 

   ๓) ประชาชนได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง

ของรัฐ 

   ๔) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน  องค์กรพัฒนาภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษาองค์กรทางศาสนา และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์การเชิดชูเ กียรติ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น หรือกิจกรรมในการสร้างเสริมจริยธรรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
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   ๕) ร่วมเป็นเครือข่ายภาคราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หรือเป็นการจัด

กิจกรรมร ่วมใน ร ูปแบบอื ่น ทำกิจกรรมในร ูปแบบควา มร ับผิ ดชอบต่ อสั งคม ( Corporate Social 

Responsibility หรือ Creating Shared Value) เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม 

  ๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริ มสร้า งทั ศนคติ  

เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและการกระทำผิด 

   ๑) ใช้เทคนิควิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ ในการนำเสนอเนื้อหาเพ่ือดึง ดูดควา มสนใจ

ประเด็นเกี ่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และให้เข้าถ ึงเจ ้าหน้าที่ของร ัฐและประชาชนซึ ่งย ังขาดความ สนใจ 

ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   ๒) กระตุ ้นให้ส ังคมหันมาสนใจประเด็น เล็ ก ๆ น ้อย ๆ หร ือประเด็นสีเทา  

ทางจริยธรรมเพ่ือกดดันให้พฤติกรรมสีเทาหายไป 

   ๓) ใช้ช ่องทางสื ่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ในการรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านจริยธรรมเนื่องจากเป็นสื่อที่ท้ังภาครัฐและเอกชนให้ ควา มสน ใจ  

มากที่สุด 

   ๔) จ ัดทำโครงกา รรณร งค์ ส ่ งเสร ิ มที ่แปลกใหม่ โดยใช้ส ื ่อ Social Media  

หรือสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละช่วงอายุ และสามารถสื่อสาร  

ไปยังกลุ่มเป้าใหม่ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เข้าถึงง่าย เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้ ต่อความสำ คัญ  

ของคุณธรรม จริยธรรม 

   ๕) ใช้บุคคลซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสังคม และได้รับการเชิดชูด้านจริยธรรม ในการดึงดูด

ความสนใจจากสังคมในด้านจริยธรรม 

 ๒. ตัวอย่างแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคล่ือนงานด้านการส่ง เสริม

จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีสามารถดำเนินการได้ทันทีและสร้างผลกระทบสูง (Quick Win) 

  ๒.๑ Quick Win ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงาน  

ของรัฐ  

   ๑) ให้แต่ละหน่วยงานจ ัดทำคู ่มือ Dos & Don’ts เพื ่อลดความสับสนเกี ่ยวกับ

พฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางง่าย ๆ ในการประพฤติตนทางจริยธรรม 
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   ๒) จ ัดให้มีการบันทึกพฤติกรรมสีขาว (พฤติกรรมทางจริยธรรมที่ พึงประสงค์)  

ในระบบที ่ เหมาะสมและสามารถต ิดตา มพ ัฒนาการในร ะดั บบุคคลได้ เพื ่อเป็นการกระตุ ้นให ้เ กิ ด  

การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมส่วนบุคคล ทั้งนี้ การบันทึกนี้ควรแปลงเป็นคะแนนซ่ึงมีผลต่อควา มก้าวหน้า  

ในอนาคต เช่น การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือขึ้นเงินเดือน เป็นต้น 

  ๒.๒ Quick Win ตามยุทธศาสตร ์ที่  ๒ การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหาร 

การส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมภาครัฐให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ 

   ๑) จ ัดทีมให้คำปร ึกษาในแต่ละหน่วยงานที ่สามารถตอบคำถามทางจริยธรรม 

โดยเฉพาะประเด็นที่คลุมเครือ ได้อย่างรวดเร็วเพ่ือให้การดำเนินงานทำได้ต่อเนื่อง ถูกต้อง และรวดเร็ว 

   ๒) พัฒนาช่องทางสื่อสารโดยตรงถึงคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)  

ให้สามารถฝากเรื่องและตอบปัญหาเร่งด่วนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

   ๓) มีเวทีประกวดแนวคิด/วิธีแก้ปัญหาทางจริยธรรม โดยมีคณะกรรมกา รตัดสิน  

และให้รางวัล โดยอาจให้ผู้ชนะเป็นแกนนำในการสร้างทีมที่ปรึกษาทางจริยธรรมและรณรงค์ผลักดันประเ ด็น  

ที่ต้องการแก้ไข 

  ๒.๓ Quick Win ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไป ใช้  

ในการบริหารงานบุคคล 

   ๑) จัดทำแบบทดสอบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับผู้เข้ารับการ คัดเลื อก

เข้าสู่ระบบราชการ เพ่ือให้ทราบความสำคัญของการส่งเสริมจริยธรรมต้ังแต่แรกเข้าทำงาน 

   ๒) จ ัดทำเคร ื ่องมือการประเมินพฤติกรรมการทำงานภายใต้กรอบจร ิยธรรม 

เพ่ือวัดประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้นและหาวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การประเมินควรมีทั้งในร ะดับแนว ด่ิง  

และแนวราบควบคู่กัน 

   ๓) จัดประชุมระดมความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอเพ่ือแก้ปัญหาในประเ ด็นท้า ทาย  

ทางจร ิยธรรมใหม่ ๆ อาทิ จร ิยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิท ัล ( Digital Ethics and Privacy)  

เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และใช้เป็นมาตรฐานกลางแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริ มคุณธรรม

จริยธรรมนำไปแก้ปัญหาภายในองค์กร 

   ๔) พัฒนาเคร ื ่องมือการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ ้าหน้าที ่ของรัฐ 

ทุกระดับต้ังแต่แรกเข้าจนถึงประเภทบริหาร ตามพฤติกรรมทางจริยธรรมที่คาดหวัง 



๑๐ 
 

   ๕) ให้ผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสามารถมีผลย้อนกลับ (Feedback)  

แก่ตนเอง และผู ้บ ังคั บบัญชา และควรมีความเกี ่ ยวข้ อ งกั บผลกา รประเมินการปฏิบั ติรา ชกา ร  

และความก้าวหน้าในราชการ โดยเฉพาะในตำแหน่งและสายงานที่มีความจำเป็นและสำคัญ เช่น ตำแหน่ง

ระดับหัวหน้างานอำนวยการ บริหาร ฯลฯ 

   ๖) พัฒนาเคร ื ่องมือที ่ส ่วนราชการมีอย ู ่แล ้ว เช ่น หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ  

ของเจ ้าหน้าที ่ของรัฐตั้งแต่ระดับต้น -  ส ูง โดยสอดแทรกสาระต่าง ๆ ด้านจร ิยธรรม การวัดพฤติกรรม  

และการประเมินผลหลังการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 

   ๗) ส่งเสริมวินัยเชิงบวก ทั้งมาตรการเสริมสร้างวินัยที่มุ่งเน้นการดูแลความประพฤ ติ  

ของกลุ ่มคนโดยวิธ ีจ ูงใจให้ทุกคนปฏิบัติตามวิน ัยโดยสมัครใจ เช ่น บัญ ญัติกฎหมายในทางส่งเสริม 

ความประพฤติจัดทำคู่มือรักษาวินัย ให้คำแนะนำปรึกษาทางปฏิบัติในการรักษาวินัย ติดตามผลการดำเนินการ

ทางวินัยของส่วนราชการ บำรุงขวัญและกำลังใจ วิเคราะห์ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดวิ นัย เป็นต้น  

และมาตรการส่งเสร ิมการดำเน ินการทางวินัยที่ เสร ิมสร ้างระบบวินัยโดยเฉพาะการสั ่งลงโทษให้มีผล  

ในทางแก้ไขเยียวยาเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำผิดวินัย เช่น สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ไปดำร งตำแหน่ งอ่ืน  

ในระดับเดียวกัน สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเข้าอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสม เป็นต้น 

  ๒.๔ Quick Win ตามยุทธศาสตร ์ที ่  ๔ การรวมพลังทุกภาคส่วนในการสร ้างสังคม-

วัฒนธรรมทางจริยธรรม 

   ๑) ร ่วมเป็นเคร ือข ่ายภาคร ัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ทำกิจกรรมในรูปแบบ 

ความร ับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR หร ือ Creating Shared Value: CSV) 

เป็นระยะและมีความต่อเนื่องเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม 

   ๒) จัดกิจกรรมบริการสังคมตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพ่ือถือโอกาสรั บ ฟัง  

ความคิดเห็นจากประชาชนและนำมาเป็นแนวทางปรับปรุงการส่งเสริมจริยธรรม 

  ๒.๕ Quick Win ตามยุทธศาสตร ์ที ่  ๕ การสื ่อสารเพื ่อสร ้างความร ู ้ควา มเ ข ้า ใจ  

และเสริมสร้างทัศนคติเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและการกระทำผิด 

   ๑) กระตุ ้นให้ส ังคมหันมาสนใจประเด็น เล็ ก ๆ น ้อย ๆ หร ือประเด็นสีเทา  

ทางจริยธรรมโดยการสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจ 



๑๑ 
 

   ๒) เลือกประเด็นปัญหาเล็ก ๆ ทางจร ิยธรรมที่ใกล้ตัวประชาชนมาทำแคมเปญ

รณรงค์ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือสร้างทัศนคติใหม่แก่สังคมและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ อาจใช้สื่อสังคมออน ไลน์ 

(Social Media) ร่วมกับสื่อกระแสหลัก 

   ๓) จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) ที่เข้าถึงง่ายแต่มีประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย

ชัดเจนเพ่ือสอดแทรกค่านิยมทางจริยธรรมแก่สังคม 

   ๔) เน้นย้ำความภูมิใจและความทรงเกียรติของการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสถาบันหลัก  

ของชาติเป็นพ้ืนฐานคอยกำกับไม่ให้ฝ่าฝืนพฤติกรรมทางจริยธรรม 

   ๕) ใช้แนวคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐของประชาชน คอยกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ข องรั ฐ

ตระหนักถึงความสำคัญของการประพฤติตนตามจริยธรรมและมีจิตสาธารณะเป็นแบบอย่างในการปฏิ บัติตน

แก่ประชาชน 

 ๓. ตัวอย่างแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคล่ือนงานด้านการส่ง เสริม

จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 

  ๓.๑ กลไกในระดับส่วนกลาง  

   ๑) ปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนจริยธรรมเดิมให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้บรรลุ  

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ตามกฎหมาย โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาจริยธรรมประจำ  

หน่วยงานของรัฐ ซึ ่งอาจเป็นการจ ัดตั ้งหน่วยงานและมอบหมายผู ้ร ับผิดชอบด้านงานส่งเสริมจร ิยธรรม 

ที ่ช ัดเจนในหน่วยงานของร ัฐทุกหน่วยงาน นอกจากนี ้ ควรมีหน่วยงานทำหน้าที ่ให ้คำปร ึกษา แนะน ำ 

และรับเรื่องร้องเรียน กรณีมีข้อหารือเก่ียวกับข้อสงสัยหรือข้อกังวลเก่ียวกับจริยธรรม พฤติกรรมล่อแหลม  

ต่อการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือปัญหาข้อขัดแย้งในเชิงคุณค่าด้านจริยธรรมภายในหน่วยงาน เพ่ือสร้างข้อตกลง  

ร ่ วมก ั นหร ื อแนวทา งปฏ ิบั ต ิท า งด ้ านจร ิย ธรรมให้ ช ัด เจน ร วมถ ึ งกำ หนดมา ตรการและกลไก  

ในการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการฝ่าฝืนจริยธรรม เช่น การแจ้งข้อร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตแบบไม่เปิด เผย

ตัวผู้ร้องเป็นต้น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงกรณีการกลั่นแกล้งร้องเรียนโดยไม่บริสุทธ์ิใจควบคู่ไปด้วย 

   ๒) กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล ที่มีการนำเง่ือนไข  

ด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ต้ังแต่การคัดเลือกบุคลากร การประเมินผล  

การปฏิบัติราชการ การแต่งตั ้ง การเลื ่อน การย้าย บุคคลเข้าสู ่ตำแหน่ง โดยร ูปแบบในการ ขับเคลื ่อน 

คือ ให้มีการจ ัดทำคะแนนด้านจริยธรรม เพื ่อใช ้เป ็นคะแนนประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ของบุคคลากรภาคร ัฐรายบุคคล รวมถึงให้มีการวัดผลทางจร ิยธรรมของเจ ้าหน้าที ่  และผู ้บร ิหาร  



๑๒ 
 

ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมหรือแบบประเมินบุคลิกภาพ (Personality Inventory) ก่อนเข้ารับ

ตำแหน่งในทุกตำแหน่ง ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการผู้ มีอำนาจ

วินิจฉัย พิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทางด้านจริยธรรมที่จะแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งหรือไม่ 

   ๓) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม มีกลไกหรือระบบที่รองรับการให้ข้อ มูล เก่ีย วกับ

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การฝ่าฝืนจริยธรรม การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรั ฐ การติดตาม  

และตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ อันเป็นการส่งเสริมการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล 

โปร ่งใส และสร ้างการมีส ่วนร ่วม โดยร ูปแบบการดำเน ินงาน อาจกำหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชน  

และภาคประชาสังคมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรม หรือหน่วยงานทำหน้าที่

ให้คำปรึกษา แนะนำและรับเรื่องร้องเรียน กรณีมีข้อหารือเก่ียวกับปัญหาข้อสงสัยหรือข้อกังวลในจริ ยธรรม 

เช่นเดียวกันกับแนวคิดของการใช้ระบบคณะลูกขุนในการพิจารณาคดี 

   ๔) จัดกิจกรรมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ด้วยรูปแบบ และแนวทาง

ใหม่ ๆ โดยอาจดำเนินการในลักษณะเดียวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานกองทุ นสนั บสนุน  

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ประสบความสำเร็จ เช่น แคมเปญ “ให้เหล้า = แช่ง” โดยให้มีการจั ดทำ

โครงการรณรงค์ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม เช่น “เทา ๆ = โกง” หรือ “ตามน้ำ = เลว” เป็นต้น  

โดยให้สำนักงาน ก.พ. ร ่วมกับองค์กรที ่มีหน ้าที ่จัดทำประมวลจริยธรรม จ ัดกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริม

จริยธรรมในภาพรวม 

   ๕) ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติ การด้านจร ิ ยธรรมของหน่วยงา นท ี ่อยู่  

ในความร ับผิดชอบประจำปีในทุกปี โดยสำนักงาน ก.พ. ทำหน้าที ่รวบรวมเป็นรายงานประจ ำ ปี  

ของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เพ่ือรายงานแก่คณะรัฐมนตรีและจัดทำข้อเสนอแนะ  

ในการพัฒนานโยบายด้านมาตรฐานทางจริยธรรม รวมถึงเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 

   ๖) ให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกลาง อาทิ ศูนย์คุณธรรม กรมการศาสนา  

สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ.ร. แ ละสำนักงานปลัดสำนักนายกร ัฐ มนตรี   

ในการขับเคลื ่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จร ิยธรรม และป้องกันการทุจริต เพื ่อให้การดำเน ินงาน  

มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 



๑๓ 
 

  ๓.๒ กลไกในส่วนภูมิภาค 

   ๑) ให้จังหวัดโดยสำนักงานจังหวัด และส่วนราชการในส่วนภูมิภา คส่ง เสริ มให้ มี 

การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และร่วมกำกับดูแล  

การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับส่วนราชการ

ส่วนกลางที่เป็นต้นสังกัด และกลไกในส่วนท้องถิ่น 

   ๒) ให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับเรื่องร้องเรียนพฤ ติกรรม

ล่อแหลมต่อการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือปัญหาข้อขัดแย้งในเชิงคุณค่าด้านจริยธรรมภายในจังหวั ดเ พ่ือนำไปสู่  

การพิจารณากำหนดแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติโดยเน้นประเด็นการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่ร้อง เรียน

ไปที่ส่วนราชการแล้วดำเนินการไม่ได้ผลหรือเป็นปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างส่วนราชการเพ่ือไม่ให้ การทำ งาน

ซ้ำซ้อนกับกลไกการกำกับดูแลและส่งเสริมจริยธรรมของส่วนกลาง 

   ๓) เชื่อมโยงระบบการตรวจสอบและวินิจฉัยข้อร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมร ะดับ

จังหวัดโดยใช้กลไกทางจริยธรรมเป็นกลไกทางเลือกในการดำเนินการพิจารณากำหนดมาตรฐานการปฏิ บัติ  

ในเชิงป้องกันแทนการดำเนินการทางวินัยหรือการดำเนินคดีในกรณีที่ มีพยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือผู้ร้อ ง  

เกรงกลัวว่าจะเกิดอันตราย รวมถึงให้ความร ่วมมือในการคุ ้มครองผู ้ให ้ข้อมูลการตรวจสอบกลั ่นกรอง 

กรณีการกลั่นแกล้งร้องเรียนโดยไม่บริสุทธ์ิใจอยู่เสมอ 

   ๔) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตา ม  

และตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ โดยมีตัวแทนภาคประชาชนและภาคประชาสังคมได้รับการแ ต่งต้ัง  

ให้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรม 

   ๕) สนับสนุนและเป็นกำลั งสำ คัญ ในการรณร งค์ ที ่ เก ี ่ยวข ้อ งกับมา ตร ฐา น  

ทางจร ิยธรรมเผยแพร ่หลักคิดในการยกระดับมาตรฐานทางจร ิยธรรมภาครัฐให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐทุกคน 

มีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงขึ้น เป็นที่พ่ึงและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

   ๖) ให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือกลไกที่ขับเคลื่อนงานด้านการส่ง เสริ ม  

คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตในภูมิภาค อาทิ สำนักงาน ป.ป.ท. จังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เพ่ือให้การดำเนินงานมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทาง  

เดียวกัน 

 



๑๔ 
 

  ๓.๓ กลไกในส่วนท้องถิ่น 

   ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของท้องถิ่น เพ่ิมเติม  

จากประมวลจริยธรรม โดยพิจารณาให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบทบาทภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของแ ต่ละ

องค์กรลักษณะงานของเจ ้าหน้าที ่ในแต่ละสายงานที ่แตกต่างกัน รวมถึงสภาพปัญหาหร ือความเสี ่ยง 

ทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง เพ่ือให้การขับเคลื่อนประมวลจริยธร รมพนักงาน  

ส่วนท้องถิ ่นมีประสิทธิภาพยิ ่งข ึ ้น จ ัดทำคู ่มืออธิบายและกำหนดพฤติกรรม ส่งเสร ิมให้มีการปฏิบัติ  

ตามมาตรฐานทางจร ิยธรรมที ่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจร ิยธรรมกลาง ทั ้งน ี ้  การกำหนดมาตรฐาน  

ทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาถึงบริบท ความเชื่อ ค่านิยมอันมีความแตกต่าง กัน

ตามบริบทของท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะด้วยก็ได้ 

   ๒) ให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับเรื่องร้องเรียนพฤ ติกรรม

ล่อแหลมต่อการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือปัญหาข้อขัดแย้งในเชิงคุณค่าด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือนำไปสู่การพิจารณากำหนดแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติ 

   ๓) ต้องพัฒนากลไกในการกระตุ้นการรายงานพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมต่อหน่วย งาน  

ทำหน้าที ่ให ้คำปร ึกษา แนะนำ และร ับเร ื ่ องร ้ อง เร ี ยนร วมถ ึง ส่ ง เสร ิ มจร ิ ยธรรมภา ยในจ ั งห วั ด  

รวมถึงให้ความร ่วมมือในการคุ ้มครองผู้ให้ข้อมูล และตรวจสอบกลั่นกรองกรณีการกลั ่นแกล้งร ้องเรียน  

โดยไม่บริสุทธ์ิใจอยู่เสมอ 

   ๔) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในท้องถิ่นเข้ามา มีส่วนร่ วม  

ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐโดยมีตัวแทนภาคประชาชนและภาคประชาสังคมไ ด้รับ  

การแต่งต้ังให้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรม 

   ๕) สนับสนุน รณรงค์ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม และเผยแพร่  

หลักคิดในการยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมภาครัฐให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนมีมาตรฐานทา งจ ริย ธรรม  

ที่สูงขึ้นเป็นที่พ่ึงและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

 

 

 



๑๕ 
 

➢ รายละเอียดอื ่น ๆ  ที ่ เกี ่ยวข ้องกับแนวทางการส่งเสร ิมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด ้านมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

  สามารถสแกน QR Code เพื ่ออ่านรายละเอียดอื ่น ๆ ที ่มีความเกี ่ยวข้องกับ แนวทาง 

การส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ได้ดังนี้  

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - 

๒๕๗๐) 

 
 
 
 ๒. คู่มือตัวอย่างกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม 
 

 

 

 

 

 

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

 

https://drive.google.com/drive/folders/1uw9tdryVbxSQZrjtlpOjvcFxB1LNd6VS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KutADZXYR-5ElegcogmHUxgc3DXXezsd?usp=sharing


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 3 กันยายน 2565 
หัวข้อ: แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 
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