
ความเป็นมา 
ข้าราชการถือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ มีหน้าที่

สําคัญคือการบริการประชาชน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายสูงสุดคือ ความอยู่ดีกินดีของประชาชน การปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการจึงจําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นสําคัญ ดังพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า 

 
“งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของ
บ้านเมืองและสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน จึงต้องสํานึก
ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่     โดยเต็มกําลัง
ความสามารถด้วยความเข้มแข็งสุจริต และด้วยปัญญารู้คิด พิจารณาว่า สิ่งใดเป็นความเจริญ 
สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทํา อะไรเป็นสิ่งที่ต้อง ละเว้นและกําจัดอย่างชัดเจน 
ถูก ตรง” 
 
การปฏิบัติงานของข้าราชการนั้นจึงจําเป็นต้องมีกลไกที่สําคัญในการควบคุมการทํางาน และสิ่งสําคัญ

ที่ช่วยควบคุมการทํางานของข้าราชการสิ่งหนึ่ง คือ คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับปัจจุบัน ได้เห็นความสําคัญถึงคุณธรรม 

จริยธรรมของของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๘ (๔) และมาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๓๐๔ ดังนี้ 
มาตรา ๗๘ บัญญัติว่า “รัฐจะต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน”  
             (๔) “พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ”  

มาตรา ๒๗๙ วรรคแรก บัญญัติว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น”  

มาตรา ๓๐๔ บัญญัติว่า “ให้ดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้”   

ซึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติกําหนดแนวทางเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ 
สําหรับข้าราชการพลเรือน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน 

ได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตําแหน่งมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ราชการ
แผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้นการใช้อํานาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ
ลุล่วง ข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการอันพึงทํา เพราะนําประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม
และตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเองประกอบกันขึ้นเป็น
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติที่ดีงาม  



ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยตามข้อ 
๑๗ ได้กําหนดให้จัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการ โดยให้ ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

สคร. ได้จัดทําข้อบังคับ สคร. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการประพฤติของข้าราชการและบุคลากร สคร. และ
ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ดังกล่าว 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดต้ังขึ้นเมื่อ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ที่สําคัญ ดังนี้ 

๑. ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตาม 
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม อย่างสม่ําเสมอ 

๒ .  สืบสวนข้อ เท็ จจริ งการฝ่ าฝืนจริ ยธรรม  เพื่ อรายงานผลให้ ผู้ อํ านวยการสํ านัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดําเนินการตามท่ีผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควร 

๓. ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม 

ให้นําความในข้อ ๑๖ (๒) ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนมาใช้กับข้าราชการในกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมด้วยโดยอนุโลม โดยให้ ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 

๔. ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ 
๕ . ดําเนินการอื่น ตามที่ กําหนดให้ประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ อํานวยการสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย  
ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในกลุ่มดังกล่าว 

๖. ประสานการดําเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสํานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอแนะให้คําปรึกษาแก่สํานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพ  และ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต 

๗. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๘. ประสานการทํางานกับสํานักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่นตลอดจนส่วนราชการ          และ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๙. ดําเนินการจัดกิจกรรม กํากับ ติดตามเพื่อให้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และสอดรับตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และสนับสนุนให้ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วม 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



เพื่อให้การดําเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของ สคร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลและเป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับของ สคร.       ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของ สคร. จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับเผยแพร่ให้บุคลากรของ สคร. ได้รับ
ทราบสําหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรมแก่ข้าราชการและบุคลากรของ สคร. เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการยกระดับการปฏิบัติงานของ สคร. ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์  
  เป็นกลุ่มงานหลักในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการยกระดับ        การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สคร. 
 
พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริม ปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สคร. ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. คุ้มครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สคร. ตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและเป็น
ธรรม 
 ๓. ผลักดันการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม
ของข้าราชการ 
 ๔. จัดกิจกรรม โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๕. ดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดตามประมวลจริยธรรม หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมประจํา สคร. 
หรือตามที่ผู้บริหาร สคร. มอบหมาย 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สคร. ยึดมั่นหลักคุณธรรม ประมวลจริยธรรมเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 



 ๒. ระบบการคุ้มครองจริยธรรมของ สคร. ได้รับการยอมรับจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถ
คุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากรได้อย่างแท้จริง 
 ๓. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส เป็นธรรม ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับจาก
บุคลากร 
 ๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สคร. ตระหนักถึงประโยชน์ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น โดยสามารถนําความรู้จากการจัดกิจกรรมเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ๑. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่เอื้อต่อการมีมโนสุจริต 
 ๒. การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ 
 ๓. การกําหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ 
 ๔. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

๕. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ของ
ข้าราชการ 
 
แผนยุทธศาสตร์การสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรมของ สคร. ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
ประกอบด้วย ๒ มาตรการได้แก่  

๑) เสริมสร้างมาตรฐานการทํางานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและลด
ช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ให้ข้าราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพของงาน 

๒) จัดให้มีกลไกหรือช่องทางรับข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และคําชมเชยจากบุคคลภายนอก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ 

๑) กําหนดมาตรการหลักเกณฑ์วิธีการด้านการบริหารงานบุคคลให้การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอํานาจตาม
กฎหมายมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๒) กําหนดเงื่อนไข ด้านจริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นองค์ประกอบของการแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่การ
ดํารงตําแหน่ง 

๓) มีหลักประกันพิทักษ์ ปกป้องข้าราชการผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกล่ันแกล้งหรือปฏิบัติอย่างไม่      เป็นธรรม 
จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การกําหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่ 



๑) สคร. กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาข้าราชการที่เน้นการเป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๒) การดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของ สคร. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ตาม ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ 

๑) พัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่    มีเกียรติ 
ศักด์ิศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนัก ในคุณ
ความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม  

๒) ส่งเสริมให้ข้าราชการของ สคร. ทุกระดับประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคล
บาท 

๓) มอบรางวัลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม          ธรรมาภิ
บาล ของข้าราชการ ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่ 

๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในการตรวจสอบการทํางานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
สคร. 

๒) สร้างความตระหนักให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการถูกตรวจสอบจากภาคประชาชน   ซึ่งมีผลใน
การส่งเสริม กระตุ้นให้ข้าราชการต้องกระทําความดี 
 


