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หนา้ที่และอ านาจดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ



ผลงานของคณะกรรมการป.ป.ช./ ส านกังาน ป.ป.ช.:จุดจบคอรร์ปัชนั



 ไต่สวนกรณีกลา่วหา

 ผูด้  ารงต าแหน่ง

หนา้ที่และอ านาจของคณะกรรมการป.ป.ช.ดา้นการปราบปรามการทจุรติ

ไต่สวนกรณีกลา่วหา

๐ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง

๐ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ

๐ผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระ

ร า่รวยผิดปกติ

ทจุรติต่อหนา้ที่

จงใจปฏบิตัิหนา้ที่/ใชอ้ านาจขดัรฐัธรรมนูญ/

กฎหมายหรอืฝ่าฝืน/ไม่ปฏบิตัิตามมาตรฐาน

ทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง



หนา้ที่และอ านาจของคณะกรรมการป.ป.ช.ดา้นการปราบปรามการทจุรติ

ไต่สวนกรณีกลา่วหา

๐เจา้หนา้ที่ของรฐั

๐เจา้หนา้ที่ของรฐัต่างประเทศ

๐เจา้หนา้ที่ขององคก์รระหว่างประเทศ

ร า่รวยผิดปกติ

ทจุรติต่อหนา้ที่

ความผิดต่อต าแหน่งราชการ

ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่ในการยตุิธรรม



หนา้ที่และอ านาจของคณะกรรมการป.ป.ช. ดา้นการตรวจสอบทรพัยส์นิ

ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง

ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ

ผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระ

เจา้หนา้ที่ของรฐั

ยื่นบญัชีทรพัยส์นิและหน้ีสนิของ

ตนเอง คู่สมรส (รวมถงึที่อยู่กนิฉนั

สามีภรรยา) บตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะ และทรพัยส์นิที่มอบหมายให ้

ผูอ้ืน่ครอบครองหรอืดูแล ไม่ว่า

โดยตรงหรอืโดยออ้ม

๑. ก าหนดให ้

๒. ตรวจสอบและเปิดเผยการตรวจสอบทรพัยส์นิและหน้ีสนิ

ของบคุคลดงักลา่ว



ผลการด าเนินงานดา้นการปราบปราม

ปี พ.ศ. จ านวนเรื่องรอ้งเรยีนรบัใหม่ ด าเนินการแลว้เสรจ็

๒๕๕๘ ๓,๐๕๑ ๑,๖๑๙

๒๕๕๙ ๕,๓๘๒ ๒,๔๑๑

๒๕๖๐ ๔,๘๙๖ ๓,๔๕๙

๒๕๖๑ ๔,๖๒๒ ๓,๗๕๒



การคุม้ครองปกป้องผูร้อ้ง ผูช้ี้ช่องเบาะแส และพยาน

การกนัไวเ้ป็นพยาน

การใหเ้งนิรางวลั

“ ผูใ้หถ้อ้ยค าหรอืแจง้เบาะแสถา้กระท าโดยสจุรติย่อมไดร้บัความคุม้ครอง

ไม่ตอ้งรบัผิดทัง้ทางแพง่และทางอาญา”

กฎหมายที่เพิม่ประสทิธิภาพดา้นการปราบปรามการทจุรติ

ผูใ้หถ้อ้ยค าหรอืแจง้เบาะแส ถา้กระท าโดยสุจรติย่อมไดร้บัความคุม้ครองไม่ตอ้งรบัผิดทัง้

ทางแพง่และทางอาญา



แต่หากผูใ้ดแจง้ขอ้ความเท็จแกพ่นกังาน ฟ้องเทจ็หรอืเบกิความอนัเป็นเท็จตอ่ศาล เพื่อจะกล ัน่

แกลง้ผูใ้ดใหถ้กูไต่สวน ใหไ้ดร้บัโทษหรอืรบัโทษหนกัข้ึน

กฎหมายที่เพิม่ประสทิธิภาพดา้นการปราบปรามการทจุรติ

ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกนิ ๗ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 

๑๔๐.๐๐๐ บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั



หนา้ที่และอ านาจดา้นการป้องกนัการทจุรติ

เสนอมาตรการ ความเหน็และขอ้ขอ้เสนอแนะ คณะรฐัมนตร ีรฐัสภา ศาล องคก์รอสิระ หรอืองคก์าร

อยัการ

สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนและหน่วยงานของรฐัมสีว่นรว่มในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ

ก าหนดมาตรการและกลไกที่จ าเป็นในเรื่องต่างๆ

เพื่อการป้องกนัการทจุรติ



เสนอมาตรการ ความเหน็และขอ้เสนอแนะ ต่อคณะรฐัมนตร ีรฐัสภา ศาล องคก์รอสิระ หรอืองคก์ร

อยัการ ท ัง้น้ีตามมาตรา ๓๒ ในเรื่อง

๑.ปรบัปรุงการปฏบิตัริาชการหรอืวางแผนงานโครงการของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัเพือ่

ป้องกนั/ปราบปรามการทจุรติ

๒. จดัใหมี้มาตรการและกลไกที่มีประสทิธภิาพ เพือ่ป้องกนัและขจดัการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ท ัง้ในภาครฐั

และภาคเอกชนอย่างเขม้งวด

๓. เสนอแนะใหม้ีการปรบัปรุง กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืมาตรการใด ที่เป็นช่องทางใหม้ีการทจุรติ/

ประพฤตมิิชอบ หรอืเป็นเหตใุหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัไม่อาจปฏบิตัหินา้ที่ใหเ้กดิผลดี

ถา้องคก์รนั้นไม่อาจด าเนินการได ้ใหแ้จง้ปญัหาอปุสรรคใหค้ณะกรรมการทราบภายใน ๙๐ วนั



สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนและหน่วยงานของรฐัมีสว่นร่วมในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ระเบยีบคณะกรรมการป.ป.ช. ว่าดว้ยคณะกรรมการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนและ

หน่วยงานของรฐัมีสว่นรว่มในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. สง่เสรมิใหป้ระชาชนรวมตวักนั เพื่อมีสว่นรว่มในการรณรงคใ์หค้วามรูต่้อตา้น หรอืช้ีเบาะแส 

เกี่ยวกบัการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการป.ป.ช.



สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนและหน่วยงานของรฐัมีสว่นร่วมในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

๒. ใหค้วามช่วยเหลอืและสนบัสนุนหน่วยงานของรฐัในการจดัใหม้ีกลไกแจง้เตือน 

กรณีพบว่ามีพฤตกิารณ์ที่สอ่ว่าอาจมีการทจุรติในหน่วยงานของตน



สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนและหน่วยงานของรฐัมสีว่นรว่มในการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ

๓ สง่เสรมิใหป้ระชาชนและชมุชนมีความรูค้วามเขา้ใจที่ถกูตอ้งเกี่ยวกบัอนัตรายของการทจุรติ 

รวมถงึค่านิยมที่เนน้การพึ่งพาระบบอปุถมัภใ์นสงัคม เพื่อใหเ้กดิการต่อตา้นการทจุรติและ

ประพฤตมิิชอบอย่างกวา้งขวาง



สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนและหน่วยงานของรฐัมสีว่นรว่มในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

๔. รบัฟงัขอ้เสนอแนะจากประชาชนหรอืหน่วยงานของรฐั เพื่อน าไปปรบัปรุงการปฏบิตัิ

หนา้ที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านกังานป.ป.ช. ใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน

รวมทัง้จดัใหมี้ช่องทางการแจง้ขอ้มูลเบาะแส พยานหลกัฐานที่งา่ย สะดวก ไม่มีความ

ยุ่งยาก และไม่กอ่ผลรา้ยแกผู่แ้จง้ ตลอดจนด าเนินการเพือ่ป้องกนัการทจุรติ เสรมิสรา้ง

ทศันคตแิละค่านิยมความซ่ือสตัยส์จุรติ



การเพิ่มประสทิธิภาพดา้นการป้องกนัและปราบปราม

มาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กดิปญัหาข้ึนอกี หรอืวางมาตรการเพื่อสง่เสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก่

มาตรการป้องกนัการทจุรติกรณีการคา้ระหว่างประเทศแบบรฐัต่อรฐัจากโครงการรบัจ าน าขา้วและการ

ระบายขา้วแบบจทูีจี

มาตรการป้องกนัการละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่ในการบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัป้ายโฆษณาบนทาง

สาธารณะ

มาตรการเพือ่วางเกณฑว์ดัความเสีย่งต่อการทจุรติเชิงนโยบาย

การป้องกนัการทจุรติ โดยใชห้ลกัสูตรตา้นทจุรติศึกษา



หลกัสูตรตา้นทจุรติศึกษา

เพือ่ใหเ้กดิการแกป้ญัหาการ

ทจุรติอย่างย ัง่ยนื

การเพิม่ค่า CPI ใหสู้งข้ึน

เพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

สงัคมไปสูส่งัคมที่ไม่ทนต่อ

การทจุรติ



ส านกัดา้นการป้องกนัการทจุรติ

๑. ส านกัเฝ้าระวงัและประเมินสภาวการณ์การทจุรติ

๒. ส านกัประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

๓. ส านกัตา้นทจุรติศึกษา

๔. ส านกัสง่เสรมิและบูรณาการมีสว่นร่วมตา้นทจุรติ

๕. ส านกัพฒันาและสง่เสรมิธรรมาภบิาล

๖.ส านกัมาตรการเชิงรุกและนวตักรรม



องคก์ร ป.ป.ช.



องคก์ร ป.ป.ช.



ประเด็นการน าเสนอ

๑. ท าอย่างไร สสวท. จงึจะโปร่งใสกา้วไกล เพือ่ชาตไิทยพฒันา

เป็นองคก์รคณุธรรม

มีระบบการบรหิารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภบิาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้ไรท้จุรติ

เป็นองคก์รเป็นที่ไดร้บัการยอมรบัในเรื่องผลผลติของงาน ความเช่ือมัน่ 

และความศรทัธาจากผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง และการใหบ้รกิารต่อผูม้ีสว่นไดเ้สยี



ประเด็นการน าเสนอ

๒. ท าอย่างไร สสวท. จงึจะโปร่งใสกา้วไกล เพือ่ชาตไิทยพฒันา

ผูบ้รหิารและบคุลากรตอ้งมีคุณธรรมและจรยิธรรมที่ดี

มีการเสรมิสรา้งวฒันธรรมซ่ือสตัย ์สจุรติ 

มีการสง่เสรมิและเชิดชูผูท้ี่มีผลงานและกระท าความดี

มีมาตรการป้องกนั ป้องปราม ปราบปราม การทจุรติ



๑ ตอ้งเป็นองคก์รคุณธรรม

ลกัษณะองคก์รคณุธรรม

เป้าหมายขององคก์รคุณธรรม

เสน้ทางสูก่ารสรา้งองคก์รคุณธรรม

สสวท. โปร่งใสกา้วไกล

เพือ่ชาตไิทยพฒันา



องคก์รคุณธรรม สรา้งคนดีเพือ่สงัคมดี

องคก์รคณุธรรม คือองคก์รที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งม ัน่ที่จะ

สง่เสรมิคณุธรรมในองคก์ร และเป็นสว่นหน่ึงของการสรา้งสงัคม

คณุธรรม

การบรหิารจดัการองคก์รเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลหรอืการบรหิาร

จดัการที่ดี

สง่เสรมิสนบัสนุนใหส้มาชิกขององคก์รมีคุณธรรมเป็นฐานในการ

ด าเนินชีวติ

รณรงคแ์ละสนบัสนุนการสง่เสรมิคุณธรรมใหก้บัประชาชน ชมุชน 

และสงัคม



องคก์รคุณธรรม สรา้งคนดีเพือ่สงัคมดี

เป้าหมายองคก์รคณุธรรม

 เป็นแหลง่สรา้งคนที่ดี เพือ่สงัคมที่ดี กอ่ใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงทศันคต ิและการ

ประพฤต ิปฏบิตัขิองคนในองคก์ร ที่สะทอ้นการมีคุณธรรม และค่านิยมที่ดี องคก์รมี

ภาพลกัษณ์ที่ดีและมีคุณค่าที่เพิม่ข้ึน



องคก์รคุณธรรม สรา้งคนดีเพือ่สงัคมดี

เสน้ทางสูก่ารสรา้งองคก์รคุณธรรม

 ระเบดิจากขา้งใน เกดิจากความมุ่งมัน่ของผูน้ าและสมาชิกในองคก์ร

เป็นระบบ ท าพรอ้มกนัท ัง้องคก์รอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองผสมผสานกบัการท างานปกตขิอง

องคก์ร

จากหลกัความจรงิ เริ่มจากสภาพความเป็นจรงิขององคก์ร มีความตัง้ใจจรงิและลงมือปฏบิตัจิรงิ

สูค่วามดีงาม เสรมิสรา้งจติส านึกของคนในองคก์รไปสูก่ารประพฤตทิี่สะทอ้นถึงการมีคุณธรรม

การมีสว่นร่วม มีสว่นร่วมจากทกุคน ทกุระดบัในทกุขัน้ตอน



ผลที่เกดิข้ึนถา้องคก์รขาดคณุธรรม

การบรหิารจดัการไม่เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล หรอืหลกับรหิารจดัการที่ดี

น าไปสูก่ารใชอ้ านาจโดยมิชอบ

น าไปสูก่ารมีผลประโยชน์ทบัซอ้น

น าไปสูก่ารแตกแยกภายในองคก์ร

น าไปสูผ่ลเสยีหายขององคก์รท ัง้การสูญเสยีงบประมาณ ความเช่ือมัน่ ศรทัธา และ

ภาพลกัษณ์



การขาดคณุธรรมในองคก์ร



นายกเทศมนตรี กลัน่แกล้งผู้ใต้บังคบับัญชาโดยใหย้้าย
ออกจากบ้านพกัประจ าต าแหน่ง

(มีความผิดวินยัรา้ยแรงและตามกฎหมายอาญามาตรา ๙๑ และ

๑๕๗ จ าคกุกระทงละ ๑ ปี ปรบักระทงละ ๒๐.๐๐๐ บาทสารภาพ

ลดโทษใหก้ึ่งหน่ึงคงจ าคกุ ๑ ปี ปรบัรวม ๒๐.๐๐๐ บาท รอการ

ลงโทษไว ้๒ ปี)

การขาดคุณธรรมในองคก์ร น าไปสูก่ารใชอ้ านาจโดยมิชอบ



“แตง่ต ัง้”



คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ (คตง.)

เป็นคณะกรรมการทีก่อ่ต ัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญ

วา่ดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ

มหีน้าทีก่ ากบัดูแลส านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ

โดยก าหนดนโยบายและกรอบการท าหน้าทีใ่หก้บั

ผูว้า่การตรวจเงินแผ่นดนิ



การพจิารณาเลอืก

ผูว้า่การตรวจเงินแผ่นดนิ

คตง.

เสนอชือ่ผูส้มควรไดร้บัการแตง่ต ัง้

เป็นผูว้า่การตรวจเงินแผ่นดนิ

วฒุสิภา

พจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบ 



คณะอนุกรรมการเพือ่ด าเนินการสรร

หาเสนอรายชือ่

คตง.

เสนอชือ่ผูส้มควรไดร้บัการแตง่ต ัง้

เป็นผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดนิ

คตง.
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 



คตง.

พจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบ 

ผลการลงคะแนน
นาย ป. ได ้ 5 คะแนน

นาง จ. ได ้ 3 คะแนน

นาย น. ได ้ 0 คะแนน

คตง. มมีตเิสนอชือ่ นาย 

ป. 

ตอ่วฒุสิภา



คตง.

เสนอชือ่ผูส้มควรไดร้บัการแตง่ต ัง้

เป็นผูว้า่การตรวจเงินแผ่นดนิ

เสนอชือ่ 3 คน
นาย ป. 

นาง จ. 

นาย น. 

วฒุสิภา

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 



มมีต ิ91 ตอ่ 70 เสยีงวา่
วุฒสิภา สามารถเลอืกบุคคลใด

บุคคลหน่ึงใน 3 รายชือ่ได ้

โดยไม่จ าเป็นตอ้งเลอืก นาย ป. ผู ้

ไดค้ะแนนสูงสุด   

วฒุสิภามมีตเิลอืก

นาง จ. 

วุฒสิภา

พจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบ 



นาย ป. 

ท าหนงัสอืถงึประธาน ป.ป.ช. 
รอ้งเรยีนการกระท าของ ประธาน คตง.

เป็นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ

ดว้ยกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการ

ตรวจเงินแผ่นดนิ

และระเบยีบคณะกรรมการการตรวจเงิน

แผ่นดนิ

และวธิกีารสรรหาฯ

คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. รบัเร ือ่ง



คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตชิีมู้ลความผดิ 

ตอ่ประธาน คตง.

ฐานเป็นเจา้พนกังานปฏบิตัหิรอืเวน้การปฏบิตัิ

หน้าทีโ่ดยมชิอบ

เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ห้น่ึงผูใ้ด

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

อยัการสูงสุด

เพือ่ด าเนินคดอีาญา

ศา

ล



ศาลช ัน้ตน้

จ าคกุ 3 ปี

ศาลอทุธรณ์

ยกฟ้อง

ศาลฎกีา

จ าคกุ 3 ปี ปรบั 20,000.- บาท

รอลงอาญา 2 ปี



การขาด

คณุธรรมใน

องคก์ร





การขาดคณุธรรม

ในองคก์ร





การขาดคณุธรรม

ในองคก์ร





๒.มรีะบบการบริหารทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้ทุจริต

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency 

Assessment :ITA)



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (๘๓.๑๐) 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ดชันี รอ้ยละ

ความโปร่งใส ๙๖.๑๑

ความพรอ้มรบัผิด ๙๒.๗๕

ความปลอดจากการทจุรติในหน่วยงาน ๖๑.๖๘

วฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร ๘๐.๙๐

คณุธรรมการท างานในหน่วยงาน ๘๒.๘๒



๑. ดชันีความโปร่งใส ๙๖.๑๑ ระดบัสูงมาก

ดชันี หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ความคดิเหน็จาก

ภายในและภายนอก

การเปิดเผยขอ้มูล (๙๖.๓๕) ๑๐๐ ๙๒.๖๙

การมีสว่นร่วม (๙๒.๐๐) ๑๐๐ ๘๔.๐๐

การจดัซ้ือจดัจา้ง (๑๐๐) ๑๐๐



๒. ดชันีความพรอ้มรบัผิด ๙๒.๗๕  ระดบัสูงมาก

ดชันี หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ความคดิเหน็จาก

ภายในและภายนอก

การด าเนินงานตามภารกจิ (๙๕.๕๒) ๑๐๐ ๙๑.๐๕

การปฏบิตัติามหนา้ที่ (๙๕.๗๓) ๑๐๐ ๙๑.๔๖

เจตจ านงสุจรติของผูบ้รหิาร (๙๐.๗๙) ๑๐๐ ใน (๗๘.๗๑)นอก

(๙๓.๖๗)

การจดัการเรื่องรอ้งเรยีน (๘๘.๙๔) ๑๐๐ ใน (๘๓.๖๗) นอก 

(๘๓.๑๖)



๓. ดชันีความปลอดจากการทจุรติในการปฏบิตังิาน (๖๑.๖๘ )ระดบัสูง

ดชันี หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ความคดิเหน็จาก

ภายในและภายนอก

การรบัสนิบน (๖๑.๖๘) ๐ ใน (๘๕.๓๒)

นอก(๙๙.๗๒)

การช้ีมูลความผิดและไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ ไม่มีเรื่องรอ้งเรยีน

มายงัป.ป.ช.



๔ . ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร (๘๐.๙๐)ระดบัสูงมาก

ดชันี หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ความคดิเหน็จาก

ภายในและภายนอก

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมสุจรติ (๙๒.๙๐) ๑๐๐ ๘๕.๘๐

การป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น ( ๖๕.๘๗) ๕๐.๐๐ ๘๑.๗๔

แผนการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในหน่วยงาน 

(๘๘.๓๖)

๑๐๐ ๗๖.๗๒

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน(๗๖.๔๗) ๗๖.๔๗



๕.  ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน(๘๒.๘๒)ระดบัสูงมาก

ดชันี หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ความคดิเหน็จาก

ภายในและภายนอก

มาตรฐานและความเป็นธรรมในหน่วยงานและการ

ใหบ้รกิาร (๙๐.๗๐)

๑๐๐ ใน (๗๘.๕๕)

นอก(๙๓.๕๓)

คณุธรรมการบรหิารงาน (๗๔.๙๕) ๗๔.๙๕



เปรยีบเทยีบผลคะแนน ITA ๓ ปี 

ปี ค่าคะแนน

๒๕๕๙ ๘๓.๗๓

๒๕๖๐ ๙๑.๓๕

๒๕๖๑ ๘๓.๑๐



บคุลากรตอ้งมีคุณธรรม

คณุธรรม หมายถงึ สภาพคุณงามความดี

คณุธรรม หมายถงึ สิง่ที่มีคณุค่า มีประโยชน ์ เป็นความดี

งาม เป็นมโนธรรม  เป็นเครื่องประคบัประคองใจใหเ้กลยีด

ความชัว่  กลวับาป เป็นเครื่องกระตุน้ ผลกัดนัใหเ้กดิความรู

สกึรบัผิดชอบ เกดิจติส านึกที่มีความสงบเยน็ภายใน และ

เป็นสิง่ที่ตอ้งปลูกฝงัโดยเฉพาะเพือ่ใหเ้กดิข้ึนและเหมาะสม

กบัความตอ้งการของสงัคม

สสวท. โปร่งใสกา้วไกล

เพือ่ชาตไิทยพฒันา



คณุธรรม หมายถงึ

พลเอก เปรม ตณิสูลานนท ์กลา่วว่า 

“... คณุธรรมเป็นความรูส้กึนึกคดิที่เกดิข้ึนเองหรอืเกดิจากการอบรมส ัง่สอน ที่เมื่อยดึ

มัน่เป็นคณุธรรมฝงัในจติใจ คนดีมีคณุธรรมจะตอ้งซ่ือสตัย ์สจุรติ คดิดี ท าดี พดูดี คดิ

ตรง ท าตรง พูดตรง มีเมตตาช่วยเหลอืผูต้กทกุขไ์ดย้าก ไม่เบียดเบียนผูอ้ืน่ ไม่คดโกง

แมว้่าไม่มีผูรู้ผู้เ้หน็ จะไม่เอารดัเอาเปรยีบ ข่มแหงผูท้ี่ออ่นแอกว่า ไม่ฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง 

ไม่ทจุรติ...”



สรุป คณุธรรม

สภาพคณุ

งามความดี

เกดิ

ประโยชนส์ขุ

แกส่งัคม

แสดงออกเป็น

การประพฤติ

ปฏบิตัิ

เกดิในจติใจ

คน



ระดบัของคุณธรรม

กลุม่ที่ ๑ คณุธรรมที่เป็นปจัจยัผลกัดนั  เป็นแรงผลกัดนัภายในท าใหเ้กดิความพยายามท า

ในสิง่ที่มุ่งหวงัใหส้ าเรจ็ ประกอบดว้ย วนิยั อดทน ขยนั

กลุม่ที่ ๒ คณุธรรมที่เป็นปจัจยัหลอ่เลี้ยง ท าหนา้ที่หลอ่เลี้ยงสรา้งแรงผลกัดนัใหเ้กดิ

คณุธรรมชดุแรก ประกอบดว้ย ซ่ือสตัย ์ซ่ือตรง รบัผิดชอบ



ระดบัคุณธรรม

กลุม่ที่ ๓ คณุธรรมที่เป็นปจัจยัเหน่ียวร ัง้ ท าหนา้ที่เหน่ียวร ัง้ไม่ใหค้นท าในสิง่ที่ไม่

ถกูตอ้ง ไม่เหมาะสมผิดหลกัคณุธรรมจรยิธรรม ประกอบดว้ย มีสต ิพอพยีง

กลุม่ที่ ๔ คณุธรรมที่เป็นปจัจยัสนบัสนุน ท าหนา้ที่ใหบ้คุคลเขา้ไปมีสว่นร่วมในการท า

กจิกรรมต่างๆโดยมุ่งหวงัเพือ่ผลประโยชนส์ว่นรวม เกดิการเคารพและใหค้วามส าคญั

ต่อชีวติและสิง่แวดลอ้ม ผ่านหลกัความเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ ประกอบดว้ย 

เมตตา กรุณา กตญัญู เสยีสละ



มีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู่ พอกนิ มีความสงบ

ไม่โลภ ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่

มีเหตผุล ใชค้วามรูอ้ย่างรอบคอบ รอบดา้น ค านึงถงึความเสีย่งที่อาจจะเกดิข้ึน

พอเพยีง

ความพอเพยีงจะท าใหเ้กดิ ความรบัผิดชอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั ความอดทน มีวนิยั เสยีสละ 

กตญัญู เมตตา มีสติ



มีระเบยีบและจรยิธรรมปฏบิตัิตนตามหนา้ที่ของพลเมืองที่ดี

ปฏบิตัิตนตามกตกิาขององคก์รและสงัคมที่ก าหนด

เคารพต่อกฎหมาย

ปฏบิตัิตามกฎกติกาจรรยาบรรณของวชิาชีพ

วนิยั

วนิยั จะท าใหเ้กดิ จติส านึกเพือ่สว่นรวม ความรบัผิดชอบ ความเพยีรพยายาม ความซ่ือตรง



ซ่ือตรง ซ่ือสตัย ์ยดึมัน่ในการรกัษาความจรงิ ความถกูตอ้ง ความเป็นธรรม

ไม่สนบัสนุน ไม่รว่มมือ ไม่ยนิยอมต่อตา้นการทจุรติดว้ยความกลา้หาญ

ขบัเคลื่อนสงัคม สูค่วามดีงาม ละมีธรรมภบิาลดว้ยการพูด การกระท าและการปฏบิตัหินา้ที่

ใชด้ลุพนิิจที่ถกูตอ้งในการปฏบิตัต่ิอคนอืน่อยา่งเที่ยงธรรม ไม่ลอืกปฏบิตัิ

สจุรติ

สุจรติ จะท าใหเ้กดิ ความไวว้างใจ ไดร้บัการยกย่อง ส านึกผิดชอบชัว่ดี พอเพยีง รบัผิดชอบ 

เหน็แกป่ระโยชนส์ว่นรวม กตญัญูต่อแผ่นดิน รูร้กัสามคัคี



ใหแ้ละเสยีสละประโยชนส์่วนตนเพือ่ประโยชนส์่วนรวม

ท าความดเีพือ่ความเอื้ออาทรต่อคน/ต่อสงัคมโดยมหิวงัผลตอบแทน

ไมน่ิ่งดูดายต่อการช่วยเหลอืเกื้อกูลสงัคมและผูค้นจนเป็นนิสยั

กตญัญูต่อแผ่นดนิทีเ่กดิและผูม้พีระคณุ

จติอาสา

จติอาสา กอ่ใหเ้กดิ ความรบัผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ เมตตากรุณา เสยีสละ 

ความสามคัคี



สสวท. โปร่งใสกา้วไกล 

ไรท้จุรติ ชาติไทยพฒันา

องคก์รคณุธรรม

บคุลากรมีคณุธรรม



ร่วมสรา้งสงัคมที่ดี


