
คุณธรรมและจริยธรรมคุณธรรมและจริยธรรม



พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

          งานของแผ่นดินนั้นเป็นงานส่วนรวม มีผล
เกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมือง
และสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
บริหารงานแผ่นดิน จึงต้องสํานึกตระหนักในความ
รับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ โดย

-

รับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ โดย
เต็มกําลังความสามารถด้วยความเข้มแข็ง สุจริต และ
ด้วยปัญญารู้คิด พิจารณาว่า สิ่งใดเป็นความเจริญ   
สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทํา อะไรเป็น  
สิ่งที่ละเว้น ต้องกําจัด อย่างชัดเจน ถูกตรง

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2550



ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม

        คุณธรรม จริยธรรม นับว่าเป็นพื้นฐานที่
สําคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใด
หรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นหลัก
ยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จ
แห่งตนและแห่งวิชาชีพนั้นๆ ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือ

-

แห่งตนและแห่งวิชาชีพนั้นๆ ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือ
การขาดคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในส่วนบุคคล
และในวิชาชีพ อาจมีผลร้ายต่อตนเอง สังคมและ
วงการวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย



คุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างไร

         เป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ 
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแต่ละบุคคล

คณุธรรม

-

         เป็นลักษณะการแสดงออกของร่างกาย 
ทางการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนคุณธรรม
ภายในให้เห็นเป็นรูปธรรม นั้นเอง

จริยธรรม



คุณธรรม  คือ  ธรรมที่เป็นคุณ หรือสภาพคุณงามความดี เริ่มตั้งแต่
                  ความนึกคิด ความปรารถนา ความตั้งใจ

        คนที่มีคุณธรรม เมื่อคิดดีแล้วย่อมแสดง

-

        คนที่มีคุณธรรม เมื่อคิดดีแล้วย่อมแสดง
พฤติกรรมคือคําพูด และการกระทําที่ปรากฏออก
มาแล้วสังคมตัดสินว่า  “ดี จริง และงาม”
        คนที่ไม่มีคุณธรรม เมื่อคิดชั่วแล้วย่อม
แสดง พฤติกรรมคือคําพูดและการกระทํา          
ที่ ป ร า ก ฏ อ อ ก ม า แ ล้ ว สั ง ค ม ตั ด สิ น ว่ า            
“เลว เท็จ อัปลักษณ์”



คุณธรรมตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    ๑. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อ
ตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม
    ๒. การรู้ จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น

-

ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น
     ๓. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่
ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ ว่าจะด้วย
ประการใด
     ๔. การรู้ จักละวางความชั่ว ความทุจริต 
และรู้ จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง



        สังคมขาดคุณธรรม  ทุกคนมีความรู้  รู้ว่าอะไรถูก
อะไรผิด  แต่สําคัญคือ  มีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรม

จริงหรอืไม่

-

อะไรผิด  แต่สําคัญคือ  มีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรม

นอกจากเปน็ “คนเก่ง”แล้ว 
ต้องเป็น “คนดี” ด้วย



          มีความรู้แล้วใช้ความรู้ไม่ได้นั้นไม่ถือว่ามี  ถ้ามีความรู้
แล้วไม่ใช้ความรู้ก็ไม่ถือว่ามีความรู้อีกเช่นกัน เหมือนเป็นของ          
ไร้ค่า เพราะฉะนั้นการมีความรู้ นั้นหมายความว่าจะต้องใช้
ความรู้ได้ด้วย

        มีคุณธรรม ก็หมายความว่า นอกจากจะมี
คุณธรรมแล้ว จะต้องใช้หรือดําเนินกิจกรรม

-

คุณธรรมแล้ว จะต้องใช้หรือดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ อย่างมีคุณธรรมด้วยเช่นกัน



หมายความว่า  :
        สามารถใช้สติใช้กระบวนการขจัดอวิชชา

ความรู้คู่คุณธรรม

-

        สามารถใช้สติใช้กระบวนการขจัดอวิชชา
ต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวงได้ก่อให้เกิดปัญญา
ขึ้นมา  แล้วนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านต่อ
เมืองต่อสังคม



    จริยธรรม  หมายถึง  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม   
                 ซึ่งก็คือกฎเกณฑ์การประพฤติของมนุษย์          
                 ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เอง   

-

                 ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เอง   



หลักทางศาสนา หลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัตหิน้าที่

กฎเกณฑ์ทีก่ําหนดสิง่
ทีค่วรทาํและควรเว้น

-

กฎหมาย จารีตประเพณี

ทีค่วรทาํและควรเว้น
ในสงัคม



เบญจศีล
- เว้นจากการฆ่า
- เว้นการลักทรัพย์

เบญจธรรม
- เมตตากรุณา
- สัมมาอาชีวะ / ทาน

-

- เว้นการลักทรัพย์
- เว้นการประพฤติผิดในกาม
- เว้นการพูดเท็จ
- เว้นการเสพเครื่องมึนเมา

- สัมมาอาชีวะ / ทาน
- กามสังกร
- สัจจะ
- สติสัมปชัญญะ



จริยธรรมอันเกิดจากประเพณี : ผู้ใหญ่ ผู้น้อย

ศีลธรรม
  - ผู้ใหญ่ไม่รงัแกผู้น้อย
  - ผู้น้อยไม่ล่วงละเมิดผู้ใหญ่

-

  - ผู้น้อยไม่ล่วงละเมิดผู้ใหญ่

คณุธรรม
  - ผู้ใหญเ่มตตา
  - ผู้น้อยเคารพผูใ้หญ่



จริยธรรมอันเกิดจากการปฏบิัติหน้าที่

ศีลธรรม
ห้ามเลือกปฏิบัติ

-

ห้ามเลือกปฏิบัติ

คุณธรรม
ต้องบรกิารประชาชน



ลักษณะของผู้มีจริยธรรม
1. เป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามประกอบความดี  
    ละอายต่อการประพฤติชั่ว
2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมี
    เมตตากรุณา
3. เป็นผู้มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท 

-

3. เป็นผู้มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท 
4. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ความสามารถในการ
    ประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง
5. เป็นผู้ที่รัฐสามารถอาศัยเป็นแกนหรือฐาน
    ให้กับสังคม สําหรับการพัฒนาใดๆ ได้



สาเหตุของวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม
และจริยธรรมในสังคมไทย

1. สังคมไทยห่างไกลคําสอนของศาสนา
2. สังคมไทยเป็นสังคมที่ตามใจตนเองอย่างไม่มีขอบเขต มักง่าย ไม่มีระเบียบวินัย  และไม่นําพา
    ต่อกฎหมายของบ้านเมือง
3. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งวัตถุนิยม  ยกย่องคนมีทรัพย์สิน มั่งคั่งด้านวัตถุ มากกว่าคนประพฤติดี     
    คนซื่อสัตย์สุจริต 
4. สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความโลภ (greed) ความอยากมีอยากได้ในสิ่งที่ตนเองไม่มีสิทธิ์จะได้

-

4. สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความโลภ (greed) ความอยากมีอยากได้ในสิ่งที่ตนเองไม่มีสิทธิ์จะได้
    โดยชอบ  มีงานวิจัยสํารวจความต้องการของนักการเมืองเรื่องหนึ่ง ได้พบว่านักการเมือง
    ต้องการ 3 ประเด็นคือ 

4.1 ต้องการอํานาจ  
4.2 ต้องการความมั่งคั่ง 
4.3 ต้องการยศศักดิ์หรือสถานภาพที่ทุกคนยอมรับ

   



สาเหตุของวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม
และจริยธรรมในสังคมไทย

5. สังคมไทยเป็นสังคมลัทธิเอาอย่าง  “คนอื่นทําได้  ทําไมเราจะทําบ้างไม่ได้”
6. สังคมไทยมีระบบอุปถัมภ์มาแทนที่ระบบคุณธรรม 
7. สังคมไทยบกพร่องในการปลูกฝังจิตสํานึกเด็ก เช่น สอนว่า
      
    “ลูกเอ๋ย...ขอให้ลูกตั้งอกตั้งใจเรียนให้ดีนะ  ต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโต  เป็นเจ้าคนนาย

-

คน  มีอํานาจวาสนา  มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่  มีแต่ความมั่งมีศรีสุข  แล้วลูกจะได้มาเป็นที่
พึ่งพาของพ่อแม่ พี่น้อง และลูกหลานของเราต่อไป”



คุณธรรมคือสิ่งที่ควรมี  จริยธรรมคือสิ่งที่ควรปฏิบัติ
 

-



จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค



อ้างถึง
ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.      

-

ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.      
(ฉบบัปรบัปรุง) พ.ศ. 2557



���� ที่มาของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

����ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณคืออะไร



   เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๗๙ บัญญัติให้มีการจัดทําประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดย
ให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการ

ที่มาของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

-

ให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําด้วย

     เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 
๒๕๒๒ จึงกําหนดมาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน กปภ. ขึ้นเป็นประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.



    ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บ ริหาร          
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ. ได้รับทราบ ทําความเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางในการ

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณคืออะไร

-

กปภ. ได้รับทราบ ทําความเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจนเป็นปกติวิสัย อันจะเป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรม ตามค่านิยมองค์กร 
“มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”



1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
    ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

-

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน   
    ข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส สามารถ
    ตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร



จรรยาบรรณ หมายถึง  หลักความประพฤติอันเหมาะสม
                            แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ

จรรยาบรรณ

-

                            แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
                            ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขา
                            วิชาชีพประมวลไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิก
                            ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ



จรรยาบรรณของผูบ้ริหารและผูป้ฏบิตังิาน กปภ.

1. ร่วมสร้างค่านิยม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง โดยยึดจรรยาบรรณ      
    ในวิชาชีพ
2. ร่วมมือร่วมใจ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นสังคม
    คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

-

    คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
3. รณรงค์ ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส 
    ถูกต้องและเป็นธรรม
4. ปรับกระบวนทัศน์ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ประชาชนและ
    สังคมโดยรวม



มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน

 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร

       ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค 
และเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ ตลอดจนละเว้น

-

และเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ ตลอดจนละเว้น
การกระทําใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับองค์กร 

     ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ 
และใช้เวลาราชการ เพื่อประโยชน์ขององค์กรอย่างเต็มที่



       ให้ความเคารพผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจน
ใหค้วามร่วมมือปฏบิัตงิานในหนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบ
หรืองานที่ไดร้ับมอบหมาย ด้วยความเต็มใจ

 จรรยาบรรณของผู้ปฏบิัติงานต่อผู้บังคบับญัชา

-

       ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้งัคบับญัชา 
โดยปราศจากข้อมูลและความจริง

หรืองานที่ไดร้ับมอบหมาย ด้วยความเต็มใจ



เต็มใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเพื่อนพนักงาน เกื้อกูลกัน
ในทางที่ชอบ ตลอดจนส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีและความเป็น
น้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน

จรรยาบรรณของผู้ปฏบิัติงานต่อตนเองและผู้ร่วมงาน

-

มีศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต           
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

น้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน



       รักษามาตรฐานการใหบ้ริการ ใหเ้ปน็ที่
ประจักษ์ เพือ่สร้างความมั่นใจใหก้บัลกูค้า

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อลูกค้า

-

      รับฟงัความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
ข้อร้องเรียนของลกูค้าด้วยความเต็มใจ



       ปฏิบัตติามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัดตามที่ตกลงกันไว้

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้

-

      ไม่เรียก ไม่รับ ไม่ใหผ้ลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้



ไม่กระทําการใดๆ ที่จะสง่ผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม 
สังคม และความมั่นคงของชาติ

จรรยาบรรณของผู้ปฏบิัติงานต่อสังคม

-

สังคม และความมั่นคงของชาติ



����ให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจว่ากล่าว
    ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ      
    ได้ตามความเหมาะสม

-

    ได้ตามความเหมาะสม



� � � � กรณีมีการร้องเรียนหรือมี
เหตุปรากฏว่าผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ข้อกําหนดของมาตรฐานจริยธรรม 

� � � � หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่มีการ

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. พิจารณา

เบื้องต้นว่า ข้อร้องเรียนดังกล่าว
เกี่ยวกับข้อกําหนดของมาตรฐาน

จริยธรรม หรือไม่

-

� � � � หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่มีการ
ฝ่าฝืน  มาตรฐานจริยธรรมให้

ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณี สั่งยุติเรื่อง

� � � � หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการ
ฝ่าฝืน  มาตรฐานจริยธรรมให้

ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณี 
สั่งให้ดําเนินการตามขั้นตอนการลงโทษ

หากเป็นกรณีเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม ให้
นําเสนอผู้ว่าการเพื่อพิจารณาและสั่งการให้

ผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้น  3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ดําเนินการ

สอบสวนทางจริยธรรม ตามหลักเกณฑ์การ
ดําเนินการด้านวินัยของ กปภ.



คําประกาศจริยธรรมของการประปาส่วนภูมภิาคคําประกาศจริยธรรมของการประปาส่วนภูมภิาค
Code of Conducts and Practices



ภายใต้กรอบและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ ผู้ว่าการ 
ผู้บริหาร และพนักงานการประปาส่วนภูมิภาร ให้คํามั่นว่าจะบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
ด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสีย ทั้งนี้ จะแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ดังนี้

1. ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

2. คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงการนําทรัพยากรมาใช้
อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคม

-

อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคม
3. ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สม่ําเสมอ โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และ
ประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบต่างๆ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2552
การประปาส่วนภูมภิาค



ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. 
(ศปท.กปภ.)

-



การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
ประกอบกับ กปภ. ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)   
โดยตกลงให้ความร่วมมือ สนับสนุน ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการ แนวทาง
ดําเนินการ รวมทั้งกํากับติดตามผล เพื่อลดและขจัดปัญหาการทุจริตให้บรรลุตามเป้าหมาย ใน

ความเปน็มาของศนูย์ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กปภ.

-

ดําเนินการ รวมทั้งกํากับติดตามผล เพื่อลดและขจัดปัญหาการทุจริตให้บรรลุตามเป้าหมาย ใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ กปภ.

เพื่อให้การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นไป
ตามเจตจํานงของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) กปภ. จึงได้มีคําสั่ง ที่ 1794/2557 ลงวันที่ 4 
ธันวาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. และกําหนด                  
ให้มีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) โดยมีรองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็น
หัวหน้าศูนย์ และผู้อํานวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม เป็นเลขานุการศูนย์



ศูนย์ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตมีภาระหน้าที่ 2 ด้าน คือ
      1.  ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
      2.  ด้านการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม

หน้าที่ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.

-

      2.  ด้านการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม



ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

   1. เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. ให้
สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2556-2560) เพื่อนําเสนอผู้ว่าการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 
   2. เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

-

   2. เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
   3. ติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต และให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
   4. ติดตามผลการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรายงานที่เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการและหรือหน่วยงานภายนอกตามเวลาที่กําหนด



ด้านการสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรม

   1. จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และเผยแพร่ ปลูกฝัง 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
   2. เสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรมตามค่านิยมองค์กร เพื่อ
นําไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีแนวทางนําไปสู่ภาคการปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
   3. พิจารณาและนําเสนอผู้ว่าการเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ ที่เกี่ยวกับการ

-

   3. พิจารณาและนําเสนอผู้ว่าการเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ ที่เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของ กปภ.
   4. กําหนดแนวทางส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานที่มีจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
   5. ติดตามการดําเนินงานอื่นๆ รวมถึงการรายงานตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการและหรือแจง้
หน่วยงานภายนอกตามเวลาที่กําหนด



-



-



workshop
1. พฤติกรรมเช่นไรที่ทา่นคิดว่าเป็น

พฤติกรรมที่กระทําผิดทางด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณอย่างร้ายแรงที่สุดต่อองค์กร 

-

จรรยาบรรณอย่างร้ายแรงที่สุดต่อองค์กร 
2. สาเหตุของการกระทําพฤติกรรม

ดังกล่าว 
3. วิธีป้องกันหรือวิธีแก้ไขพฤติกรรม

เหล่านั้น 



THANK   YOU

-

THANK   YOU


