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ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4)
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
หลักคุณธรรม “ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จริยธรรมองค์กร เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน”

๑. นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
วิสัยทัศน์
“ชาวจังหวัดสมุทรปราการดารงตนบนหลักคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จริยธรรมองค์กร เพื่อประโยชน์สุข ของ
ประชาชน”
ค่านิยมของข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการ “พอเพียง โปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ”
1.1 ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
เป้าประสงค์ :
1. เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แกสังคมทุกภาคส่วน
2. เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดารงชีวิต ประกอบสัมมาชีพ และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยั่งยืน
3. เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กลยุทธ์:
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา
กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 4 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมือง การปกครอง (ภาค
ราชการและภาคการเมืองทุกระดับ)
กลยุทธ์ที่ 5 วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานรากในการเสริมสร้างคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 6 วางระบบรากฐานการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 7 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
เป้าประสงค์ :
1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
2. เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แกสังคมไทยด้วยคุณธรรม
กลยุทธ์ :
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพแกสถาบัน/องค์กรในสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทาหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าประสงค์ :
1. เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อผนึกกาลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุน
สังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้นาสังคม
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
คุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ในระดับต่าง ๆ
กลยุทธ์ :
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดาเนินงานด้านคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
เป้าประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรม ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
3. เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง สันติสุขและสามารถแกไขปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธีและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขบนหลักการที่เป็นสากลแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
กลยุทธ์ :
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการอยูร่วมกัน อย่างเอื้ออาทร
แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ เพื่อโลกและประเทศชาติ
๑.2 ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมปูองกันและปราบปรามการทุจริต
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
พันธกิจที่ ๑ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกการต่ อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
ให้แก่ทกุ ภาคส่วนใน สังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
วัตถุประสงค์ หลักที่ ๑ เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในประโยชน์ ของทุกภาคส่ วนโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
นักการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
มาตรการ/แนวทาง
๑. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมการใช้และกาหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน
๓. การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด
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๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการ
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทางานระหว่ างเครือข่ายการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วนและ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการบูรณาการและการดาเนินงานปู องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ หลักที่ ๒ เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีบูรณาการเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อน
และทิศทางประเมินผลที่ชัดเจน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ บูรณาการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
มาตรการ/แนวทาง
๑. ประสานการทางานและการบริหารระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
๒. สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่ วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมและประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
๔. ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับในแต่ละ
หน่วยงานหลักในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ
มาตรการ/แนวทาง
๑. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ
๒. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ
๓. สร้างความร่วมมือโดยการเข้าร่วมปฏิญญาและการทาบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่เปู าหมายโดยเป็นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์หลักที่ ๓ เพื่อพัฒนาระบบกลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เกิดความไว้วางใจ
และเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทาง
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการและเครื่องเมือในการปู องกันและปราบปราม
การทุจริต
๒. สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาทุจริตให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม
และประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
๓. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต
พันธกิจที่ ๔ สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู) (Knowledge Body) เพื่อให้รู้เท่าทันและร่วมกัน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์หลักที่ ๔ เพื่อยกระดับสมรรถนะการดาเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการต่อต้านให้
เท่าทันสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทาง
๑. สร้างองค์ความรู้ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและพัฒนา
๒. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้
๓. สร้างบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสาหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรายสาขา
๑.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)
รวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ๑.๑ หลักการ หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
ที่ต่อเนื่องจาก ๒ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและ
ขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม สาหรับการ
กาหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดว่า “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่
การกาหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่
เป็นเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น กรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเปู าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศ
กาหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติ
กาหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนาได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สาคัญของประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทย แลนด์ ๔.๐ การจัดทาแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม ทั้ง จากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพื้นที่ของประเทศ เป็นกลไก
ประชารัฐที่รวมพลัง ให้ สามารถกาหนดเปูาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสาคัญที่ตอบสนอง
ความต้องการและ
๑.4 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่ นดินด้านต่างๆ รวม
11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได)ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่ าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่ งขันกับนานาประเทศ
การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามลาดับความจาเป็ นและตามที่กฎหมายเอื้อให้ สามารถดาเนินการได้ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง
ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ นักลงทุน
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ
ในชีวิตประจาวันเป็ นสาคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรม ในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
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ปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่ าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้ านวินัยและคดีรวมทั้งให้
ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้ง
จะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุน การใช้จา่ ยเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่ง
ได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือ
ในการปฏิบัติราชการ
๑.๔ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
๑) วิสัยทัศน์ (Vision) : ประชาชนมีรากฐานการดารงชีวิตและพัฒนาสู อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) พันธกิจ (Mission) :
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน
๒. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ : (Strategic Issue)
3.1 การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
3.2 การเพิ่มศักยภาพพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต
3.3 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
3.4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
3.5 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑.๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาครัฐ ( สานักงาน ก.พ.)
1) วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับเป็ นคนดีมีคุณธรรม พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักทศพิธราชธรรม คุณธรรม
และธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและส่งประโยชน์ตอ่ ประชาชน
2) เป้าประสงค์ :
(1) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบราชการ
(2) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการพัฒนาตน
พัฒนางาน เพื่อประโยชน1สุขของ
ประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
(3) เพื่อยกย่องเชิดชูข้ าราชการและเจ้ าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับที่เป็ นแบบอย่างที่ดีของการเป็ นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม
(4) เพื่อรวมพลังสร้างสรรค์สังคมราชการไทยและเครือข่ายทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงคุณธรรม ศีลธรรม กฎหมาย
และกฎแห่งกรรม
3) ยุทธศาสตร์ :
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมโนสุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับกรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การกาหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ
๑.๖ สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้กาหนดหลักคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย ๕ ประการ ไว้เป็นหลักเบื้องต้นที่ทุกคน
ต้องพึงปฏิบัติ ดังนี้
๑) ซื่อตรง : หมายถึง ความประพฤติที่จริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ไมjโกหกหลอกลวงใคร ไม่ทาผิดทั้งต่อหน้า
และลับหลัง ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
๒) มีวินัย : หมายถึง การยึดมั่นที่จะปฏิบัติตนในกรอบของขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กฎหมาย ระเบียบแบบ
แผน ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติ
๓) เสียสละเพื่อส่วนรวม : หมายถึง การยินยอมและเต็มใจที่จะกระทาการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่สาธารณะ
โดยไม่หวังผลตอบแทน
๔) พอเพียง : หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความหมายว่า การดาเนิน
ชีวิตนั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท
๕) รักษ์สิ่งแวดล้อม : หมายถึง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
๑.7 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจ
เสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ
สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของประเทศในปั จจุบันที่ยังคง
ประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความ
เหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้ (1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4)
การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
2) สถานะของประเทศ
2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันใน
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สังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่
องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ ในระดับที่ต้องเร่งแก)ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็น
ความจาเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย ขณะนี้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ หน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มี
การใช้อานาจหน้ าที่โ ดยมิชอบหาผลประโยชน์ ให้ ตนเองและพวกพ้ อง ภาคธุ รกิจ บางส่ วนมีการร่ วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระทาการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่าง ๆ ที่ตนเอง
ไดhรับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหากับการ
บริหารจัดการทรัพย์ สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหา
ประโยชน์
สื่อมวลชนหลายสานักวางตัวไม่ เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิ ดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้
(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute
Directors : IOD) ได้สารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ที่ 72% ในปี2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อ
เทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสาคัญในการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาส
ในการเติบโตอย่ างยั่งยืนและสร้ างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่ การยอมรับในระดับ
สากล
2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ.
2534 ได้จัดระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอานาจที่
ส่วนกลางได)มอบอานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองตนเองอย่ างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบราชการแผ่ นดิน รวมไปถึงการกาหนดนโยบายเพื่อให้
ข้าราชการนาไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 มีการกาหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(2) การกระจายอานาจเกิดผลสาเร็จหลายด้ านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การกระจายอานาจให้แก่ อปท. ใน
ระยะที่ผ่านมาได้ดาเนินการ
ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่
และเพิ่มรายได้ในการดาเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อ
รายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่อปท.
ฉบับที่ 1 จานวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจ และถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ
ฯ ฉบับที่ 2 จานวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/
กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้ อปท. จานวน 9,850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน
บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจาอยูท่ ี่สถานีอนามัย จานวน 79 คน และลูกจ้างประจา 3,098 คน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหา
ที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่ างองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหา
การซื้อเสียงทาให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่ง
รายได้ที่ทอ้ งถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
และเพิ่มเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจาเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิด
เป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามลาดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่ น
เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค่า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขั้นของประชากร
แฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจากัด
2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง
มาก พัฒนาการของการทุจริต
คอร์รัปชันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้ าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบ
หาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบันที่ประเทศไทย
มีความเสียหายจากการทุจริตคอร์ รัปชันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน1จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่าง
ๆที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์ กรต่าง ๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557
ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได) 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่
อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้ อยเทียบ
กับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ มอาเซียน พบว่าประเทศไทยมี
คะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนน
มากหมายถึงมีคอร์รัปชันอยู)่
3) บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
3.1 บริบทภายใน
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3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการ
พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราสาคัญ ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่
ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่ าวต่อสาธารณะ เพื่อให้
พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ มาตรา 82 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ และต้องจัด
ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่ างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาและสร้ างโอกาสเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอานาจและจัดภารกิจ อานาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องดาเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้
จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็ นธรรม มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) ภาคประชาสังคมให้ ความสาคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ สถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย
ต่าง ๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็น ธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชันทั้งการคอร์ รัปชันขนาดใหญ่ และ
คอร์รัปชันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
สู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการ
ทางานต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น
3.2 บริบทภายนอก
3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ประเด็นสาคัญของวาระการพัฒนา
โลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ
การจัดทาเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal – SDGs)
ในช_วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเปูาประสงค์
(Goal) จานวน 17 ข)อ และเปูาหมาย (Target) จานวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ที่ตอ้ งเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความ
เท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและบริโภค
แบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่ างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรม และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน
4) กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
4.1) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่ างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมี
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ความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้ อมนาและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล
ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนา
ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้
และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศน์ที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
4.2) การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนด
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and
Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ละมีนวัตกรรมสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.3) เปูาหมาย
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
5) แนวทางการพัฒนา
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา ด้านบุคลากร วิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา
5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
5.2 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการ
และร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ
ผู้ชนะการประมูลและราคาเปิดประมูล ข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
(2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่ อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่ วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
(3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลัก
ในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และ
น่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือ
ให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการ
ใหญ่ ๆ ที่มีการใช้จา่ ยงบประมาณเป็นจานวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง

๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 74 บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา 3/1 การบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
๒.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหรราชการเพื่อบรรลุเปูาหมาย ดังต่อไปนี้
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๒.4 ร่างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ให้มีองค์กรและคณะบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมฯ ประกอบด้วย
๒.๑ คณะกรรมการสรรหา ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ประกอบด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี
ผู้นาฝุายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ ศาลฎีกาคัดเลือกจานวนหนึ่งคน บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกจานวนหนึ่ งคน ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย นายกสมาคมข้ าราชการพลเรือน
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และประธานคณะกรรมการประสานงานองค์ กรพัฒนาเอกชน เพื่อเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้ รับ
ความเห็นชอบเป็นคณะมนตรี จานวน ๕ คน ต่อประธานวุฒิสภาเพื่อเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ
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๒.๒ คณะมนตรีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ตามมาตรา ๖ จานวน ๕ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
คาแนะนาของวุฒิสภา
๑) ประธานคณะมนตรี โดยให้ผู้ดารงตาแหน่งมนตรีเลือกกันเองหนึ่งคน เป็นประธานคณะมนตรี
๒) คณะมนตรีมีอานาจหน้าที่ ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ เช่น
(๑) กาหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงหรือ
ผู้บริหารระดับสูงตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และกรรมการหรือผู้บริหารขององค์กรเอกชนที่
ทาธุรกรรมกับภาครัฐ
(๒) กาหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐทุกประเภทองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานเอกชนที่
เป็นคูส่ ัญญากับภาครัฐ
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนหรือสอบทานการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
หรือธรรมาภิบาลของบุคคลและ
หน่วยงาน
(๔) วินิจฉัยผลการไต่สวนหรือสอบทานการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล
ของบุคคลหรือหน่วยงาน และ
เปิดเผยผลการวินิจฉัยไต่สวนหรือสอบทานนั้น รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามผลการ
วินิจฉัยดังกล่าวต่อสาธารณะ
(๕) สั่งหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
๓) วาระการดารงตาแหน่ง ตามมาตรา ๑๑ คราวละ ๖ ปี นับแต่วันที่แต่งตั้งและจะดารงตาแหน่งติดต่อกันสอง
วาระไม่ได้
๒.๓ สมัชชาคุณธรรม ตามมาตรา ๒๐ ประกอบด้วยประธานคนหนึ่งและสมาชิกไม่ เกิน ๕๐ คน โดยคณะมนตรี
คัดเลือกและแต่งตั้งจากบุคคลผู้ซึ่งเป็นที่
ยอมรับนับถือของประชาชนว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในสาขาอาชีพต่างๆ
๑) ประธานสมัชชาคุณธรรม มาจากคณะมนตรีคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีให้ เป็นประธานสมัชชา
คุณธรรม และให้ที่ประชุมสมัชชา
คุณธรรมเลือกสมาชิกสมัชชาคุณธรรมเป็นรองประธานจานวนไม่เกินสองคน
๒) อานาจหน้าที่ ตามมาตรา ๓๑ เช่น
(๑) ให้ความเห็นและข้ อเสนอแนะต่อคณะมนตรีในการกาหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงหรือผู้บริหารระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต กรรมการหรือผู้บริหารขององค์กรเอกชนที่ทาธุรกรรมกับ
ภาครัฐ และกาหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐทุกประเภทองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงาน
เอกชนที่เป็นคูส่ ัญญากับภาครัฐ
(๒) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ไต่สวนหรือสอบทานการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมหรือธรรมาภิบาลของบุคคลและ
หน่วยงาน เมื่อปรากฏต่อ
สมัชชาว่ามีหรืออาจมีกรณีดังกล่าว หรือเมื่อได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ ามีหรืออาจมีกรณีดังกล่าว และ
เปิดเผยสรุปผลการไต่สวน หรือสอบทานนั้นต่อสาธารณะ
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๒.๔ สานักงานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๓
๑) โครงสร้าง เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
๒) หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามมาตรา ๓๔ เช่น
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะมนตรีและสมัชชา
(๒) ศึกษา วิจัย รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนให้มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะมนตรีและ
สมัชชา
(๓) เผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบต่ างๆ เกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ของคณะมนตรีและสมัชชา
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารขององค์กรเอกชนที่ทา
ธุรกรรมกับภาครัฐ และมาตรฐานธรรมาภิบาลของหน่ วยงานของรัฐทุกประเภท องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ
หน่วยงานเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการและผลการวินิจฉัยไต่ สวนหรือสอบทาน
การฝุาฝืน† หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล
(๔) ช่วยเหลือ สนับสนุนและประสานงานกับหน่ วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรบริหารท้องถิ่น
องค์กรอื่น และประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมหรือธรรมาภิบาล
๓) การกากับดูแลสานักงาน ตามมาตรา ๓๕ ให้คณะมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้ วย ประธาน
คณะกรรมการบริหาร ๑ คน และ
กรรมการบริหารไม่เกิน ๙ คน
๔) การปฏิบัติงาน ตามมาตรา ๓๗ ให้สานักงานมีเลขาธิการหนึ่งคน โดยคณะมนตรีแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างของสานักงานและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสานักงาน
๒.5 ร่างแนวทางการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสาหรับคัดเลือกผู้บริหารโดยสานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ. อยู่ในระหว่างการพิจารณาแนวทางการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ ที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารและอานวยการโดยมีองค์ ประกอบสาหรับใช้ในการคัดเลือก รวม ๕
องค์ประกอบ ได้แก่
๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานอันเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการย้ อนหลังไม่น้อย
กว่าสามปี
๒) สมรรถนะสาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่ ก.พ. กาหนด
๓) ประวัติการรับราชการ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
๔) วิสัยทัศน์และเปูาหมายสัมฤทธิ์ของการบริหารงาน
๕) พฤติกรรมทางจริยธรรม
ทั้งนี้ ในองค์ประกอบข้อที่ ๕ พฤติกรรมทางจริยธรรม ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๘ หมวด ได้แก่
หมวดที่ ๑ ความพร้อมรับผิดชอบในการตัดสินใจ การปฏิบัติหน้าที่และการดาเนินงานของหน่วยงาน
หมวดที่ ๒ การเคารพต่อหลักนิติธรรม
หมวดที่ ๓ การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
หมวดที่ ๔ ความโปร่งใส
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หมวดที่ ๕ การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม
หมวดที่ ๖ การให้ความสาคัญต่อประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ ๗ การให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามแนวสากล
หมวดที่ ๘ การมีจริยธรรมในการเป็นผู้บริหารที่ดี
๒.6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
คาปรารภ... บุคคลผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งจึงมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มี
ความเป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
1) การยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

๓. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของจังหวัดสมุทรปราการ
๓.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
ตามองค์ประกอบของแนวคิด McKinsey/s 7 S ซึ่งแนวคิดนี้เสนอว่าประสิทธิภาพขององค์กร
เกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ 7 ประการ ประกอบด้วย
1) Structure (โครงสร้างองค์กร)
2) Strategy (กลยุทธ์ขององค์กร)
3) Systems (ระบบในการดาเนินงานขององค์กร)
4) Style (ลักษณะแบบแผนพฤติกรรมในการบริหารของผู้นา)
5) Staff (สมาชิกในองค์กร)
6) Skill (ทักษะความรู้ความสามารถขององค์กร)
7) Share Value (ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร)
๑) จุดแข็ง (Strength)
๑.๑ Structure : โครงสร้างองค์กร : โครงสร้างในปัจจุบันช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของภารกิจได้อย่างรวดเร็ว มีสายการ
บังคับบัญชาช่วยให้การทางานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ลักษณะการจัดกลุ่ มงานมีความสอดคล้ องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ โครงสร้างของสายงานช่วยให้มีความเข้าใจในทางานได้ดี
๑.๒ Style : ลักษณะแบบแผนพฤติกรรมในการบริหารของผู้ นา : ผู้นามีการกาหนดทิศทางองค์กรได้ชัดเจน ให้
ความสาคัญกับการสร้างบรรยากาศการทางาน
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ให้ความใส่ใจกับบุคลากรด้านขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
๑.๓ Skill : ทักษะความรู)ความสามารถขององค์กร : บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีความรู)ความชานาญใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีและทักษะการทางานแบบมืออาชีพ สามารถดูแลและจัดการความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการที่ดี และมี
ทักษะในการควบคุมต้นทุนในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี
๑.๔ Share Value : ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร : ความเชื่อมั่นและศรัทธาของบุคลากรต่ อองค์กรอยู่ใน
ระดับที่ดี มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและ
มีความผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งยังมีค่านิยมร่วมในการมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ปฏิบัติ
๒) จุดอ่อน (Weakness)
๒.๑ Strategy : กลยุทธ์ขององค์กร : มีการกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ยังไม่ชัดเจน บุคลากรยังขาด
ความเข้าใจกลยุทธ์ของหน่วยงาน ทาให้กลยุทธ์
ไม่สามารถทาให้ภารกิจประสบผลสาเร็จได้ อย่างเต็มที่ รวมทั้งการปฏิบัติตามแผนงานและการกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการปฏิบัติยังไม่มีความสมบูรณ์
๒.๒ Systems : ระบบในการดาเนินงานขององค์กร : ยังไม่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
มาใช้ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร มีผลทา
ให้การสื่อสารและประสานงานยังไม่เป็นระบบ และยังไม่มีระบบการสนับสนุนการทางานที่เหมาะสม รวมทั้งยังไม่
มีระบบการจัดการความรู) (KM) ที่มีประสิทธิภาพ
๒.๓ Staff : สมาชิกในองค์กร : ปริมาณของบุคลากรไม่มีความสอดคล้องกับปริมาณงานและการหมุนเวียนงาน
ภายในหน่วยงานยังไม่เหมาะสม การสื่อสาร
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานยังดาเนินการได้ไม่ดี นอกจากนั้นบุคลากรยังไม่
มีความพร)อมในการรับความเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร
2.4 มีวัฒนธรรมการทางานที่คุ้ นเคยกับการปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้ บังคับบัญชามากกว่าการวิเคราะห์ และ
เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา
2.5 บุคลากรขาดทักษะการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
2.6 บุคลากรขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
2.7 บุคลากรบางส่วนมีหนี้สินจานวนมาก
๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้ านคุณธรรม จริยธรรม ของจังหวัด
สมุทรปราการ สามารถสรุปเป็น
โอกาส (O - Opportunity) และอุปสรรค (T - Threats) ได้ดังนี้
๑) โอกาส (O - Opportunity)
๑.๑ การเมือง (Political) : การให้ความสาคัญกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาล
เป็นโอกาสขององค์กรในการกาหนด
และขับเคลื่อนมาตรการในการปู องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งพัฒนาระบบการกากับดูแลองค์การที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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๑.๒ ระเบียบ กฎหมาย (Legal) : ประเทศไทยมีการกาหนดเรื่องการดาเนินการของภาครัฐภายใต้ หลัก
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และหลักคุณธรรม
จริยธรรม ไว้ในกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งในปัจจุบันได้มีการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของประเทศโดยตรง
๑.๓ เทคโนโลยี (Technology) : นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต สื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นต้น ช่วยเอื้อให้องค์กร
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ในขณะเดียวกันก็เอื้อให้ประชาชนสามารถ
รับทราบข้อมูลข่าวสารและช่วยให้สามารถกากับติดตามการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานได้รวดเร็วเช่นเดียวกัน
๑.๔ เศรษฐกิจ (Economic) : การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาให้
องค์กรต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งมีการให้ความสาคัญกับการดาเนินงานที่จะต้องกากับไว้ด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ การต่างประเทศ (International Affair) : การมีกฎ ระเบียบ กติกา ระดับโลกในเรื่องที่เกีย่ วข้องกับ คุณธรรม
จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต
มีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามทาให้องค์กรต้องพัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกฎ ระเบียบ กติกาที่เกี่ยวข้อง
๒) อุปสรรค (T - Threats)
๒.๑ เศรษฐกิจ (Economic) : จากการที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ ในสภาวะตกต่าอันเนื่องจากปัจจัยหลาย
อย่าง ส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพของ
ประชาชนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมทั้งข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จึงอาจมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติตน
ตามอานาจหน้าที่ของบุคลากรภาครัฐที่อาจเบี่ยงเบนไปจากการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริต
๒.๒ สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) : การที่คนไทยยังมีความเชื่อและค่ านิยมในการยกย่องเชิดชูผู้มี
อานาจและมีฐานะร่ารวย รวมทั้งกระแส
การบริโภคนิยม ทาให้คนไทยยังไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชันเท่าที่ควร
๒.๓ การเมือง (Political) : สถานการณ์ทางการเมืองของไทยยังอยู่ ในช่วงการดาเนินการปฏิรูปและมีการร่ าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อนาไปสู่การจัดการ
เลือกตั้งในอนาคต ทาให้ทิศทางการดาเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยังถือว่ามีความไม่แน่นอนสูง
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4. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ระบบการบริหารจัดการขององค์กร
ในสังคมไทย
สามารถเสริมสร้างให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหาร
ระบบการบริหารงานบุคคลมีส่วน
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมี
คุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
กระบวนงานที่มีแนวทางหรือ
กระบวนการดาเนินงานที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
องค์กร
กระบวนงานด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรยึดหลักคุณธรรม
หลักความรู้ ความสามารถ หลัก
ผลงาน หลักการกระจายอานาจ
และหลักความสมดุลระหว่าง
คุณภาพชีวิตและการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม ประชาชนบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมใน มีกลไกหรือช่องทางที่ประชาชน
คุณธรรม
การตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรม ของ บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามี
ข้าราชการในองค์กร
ส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณธรรม
จริยธรรม ของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่าง
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อ เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
พัฒ นามาตรการและเครื่อ งเมือ ในการ ประชาคมอาเซี ย นในด้ า นการอยู
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ร่วมกัน อย่างเอื้ออาทร แบ่งปัน มี
จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ เ พื่ อ โ ล ก แ ล ะ
ประเทศชาติ

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/ปี

ทุกกระบวนงาน

อย่างน้อย 2 กลไกหรือ
ช่องทาง
ทุกภาคส่วน
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5. มาตรการ แนวทาง
ยุทธศาสตร์
มาตรการ
แนวทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 1.กาหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐาน การทางานของข้าราชการ เพื่อลด
ในสังคมไทย
ให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม
การใช้ดุลยพินิจและลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์
จริยธรรม
ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพของงาน
2. พัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการทางานของ
ข้าราชการ เพื่อสร้างความตระหนักในการทางานอย่างมีมโนสุจริต
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหาร
พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
1. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน เปิดเผย
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
บริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริม โปร่งใสและตรวจสอบได้
คุณธรรม จริยธรรม
2. จัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกระดับที่
เป็นธรรม ควบคู่กับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
3. จดให้มีช่องทางสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักประกันความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม ส่งเสริมให้ประชาชน บุคคลภายนอกมี 1. เปิดช่องทางให้ประชาชนบุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
คุณธรรม
ช่องทาง กลไก และการมีส่วนร่วมในการ สอดส่อง ดูแล ตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการและ
สอดส่อง ดูแล ให้ข้อคิดเห็นด้าน
เจ้าหน้าที่
คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนบุคคลภายนอกร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กร
ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่าง
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อ
ด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
พัฒ นามาตรการและเครื่อ งเมือ ในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
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6. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
(1) เป้าประสงค์
1.บุคลากรในองค์กรยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรม
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

2. บุคลากรในองค์กร
น้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่
9 มาใช้ในการดารงชีวิต

(2) ตัวชี้วัด
2560
ไม่เกิน
ร้อยละ
3

(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2561 2562 2563
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
3
3
3

(4) แนวทางปฏิบัติ

(5) โครงการ/กิจกรรม

2564
1. ข้าราชการส่วนภูมภิ าค ถูก
ไม่เกิน 1. ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มี
1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ
ร้องเรียนกรณีฝุาฝืนจริยธรรม
ร้อยละ คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นต้นแบบ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
และจรรยาข้าราชการ
3
ขององค์กร
เจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
200
200
200
200
2. ข้าราชการส่วนภูมภิ าค
200
2. สร้างขวัญกาลังใจบุคลากร ผูม้ ี 2. ปลูกจิตสานึก จริยธรรมและ
คน
คน
คน
คน
ได้รับการฝึกอบรมด้าน
คน
คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรของจังหวัด
คุณธรรมจริยธรรม
อันดีงาม
3. ฝึกอบรมบุคลากรด้านกฎหมาย
เพื่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
3. ข้าราชการส่วนภูมภิ าค
1
3. พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นา ในการปูองกันและปราบปรามการ
1
1
1
1
ได้รับการฝึกอบรมภาวะการ หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร ที่ดี
ทุจริตอย่างยั่งยืน
เป็นผู้นาที่ดี
ข้าราชการส่วนภูมิภาคได้รับ
60
60
60
60
60 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
1.กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
การส่งเสริมและสนับสนุนให้
คน
คน
คน
คน
คน
ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระ
“เนื่องในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ
เรียนรู้ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ยุคลบาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 2. ศึกษาดูงานโครงการอัน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จ
เนื่องมาจากพระราชดาริตามหลัก
พอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของข้าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
(1) เป้าประสงค์

(2) ตัวชี้วัด

1.ระบบบริหารจัดการ
ขององค์กร สามารถ
เสริมสร้างให้บุคลากร
พัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

มีกระบวนงานที่มีแนวทาง
หรือกระบวนการดาเนินการที่
เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร

2.ระบบบริหารงานบุคคล
มีส่วนส่งเสริมให้บุคลากร
ในหน่วยงานมีคุณธรรม
จริยธรรม เพิ่มขึ้น

กระบวนงานด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กร
ยึดหลักคุณธรรม หลักความรู้
ความสามารถ หลักผลงาน
หลักการกระจายอานาจ และ
หลักความสมดุลระหว่าง
คุณภาพชีวิตและการทางาน

(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2560 2561 2562 2563
1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง

(4) แนวทางปฏิบัติ
2564
1 เรื่อง

1. กาหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐาน
การทางานของข้าราชการ เพื่อลด
การใช้ดุลยพินิจและลดช่องทางการ
แสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐานและ
คุณภาพของงาน
2. พัฒนาระบบการตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลการทางานของ
ข้าราชการ เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการทางานอย่างมีมโนสุจริตให้การ
บริการแก่ประชาชนด้วยความเป็น
ธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
ทุก
ทุก
ทุก
ทุก
ทุก
1.กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน บริหารงานบุคคลที่ชัดเจน เปิดเผย
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. จัดให้มรี ะบบประเมินผลกา
ปฏิบัติงานของข้าราชการทุกระดับที่
เป็นธรรม ควบคู่กับการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม
3. จัดให้มีช่องทางสาหรับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีหลักประกันความปลอดภัย

(5) โครงการ/กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ
2. เพิ่มพูนองค์ความรูเ้ กี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย เพื่อลดความ
เสี่ยงของการทุจริตในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
(1) เป้าประสงค์
1.ประชาชน บุคลากร
ภายนอก มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ
ในองค์กร

(2) ตัวชี้วัด
มีกลไกหรือช่องทางที่
ประชาชนบุคคลภายนอก
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร

(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
(4) แนวทางปฏิบัติ
2560 2561 2562 2563 2564
2
2
2
2
2
1. เปิดช่องทางให้ประชาชน
กลไก/ กลไก/ กลไก/ กลไก/ กลไก/ บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง การสอดส่อง ดูแล ตรวจสอบ
คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
2. เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
บุคคลภายนอก ร่วมเป็นเครือข่ายกับ
องค์กรในการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร

(5) โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2. มีกลไกหรือช่องทางที่ประชาชน
บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร 2 ช่องทาง/
กลไก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
(1) เป้าประสงค์

(2) ตัวชี้วัด

ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ มีศูนย์เรียนรู้ทางศาสนา
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ ช า ค ม ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อ
อาเซี ย น ในเรื่ อ งการน า ความรูส้ ู่ประชาคมอาเซียน
คุ ณ ธรรมสู่ สั ง คม ทุ ก
ระดั บ บนวั ฒ นธรรมที่
หลากหลาย

2560
6
แห่ง

(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2561 2562 2563
6
6
6
แห่ง
แห่ง
แห่ง

(4) แนวทางปฏิบัติ
2564
6
แห่ง

(5) โครงการ/กิจกรรม

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
แบบอย่างในการสร้างความร่วมมือ
ด้านคุณธรรมในประชาคม อาเซียน
และประชาคมโลก
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4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖4)
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วาง เพื่อวางรากฐาน
ระ บบ รา กฐ าน กา ร แนวทางใ
เสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

2560
10

2561
10

2562
10

2563
10

2564
10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ทา
หน้าที่ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม

ทุกส่วน
ราชการ

พั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุ ค ล า ก ร ผู้ ท า
ห น้ า ที่ ใ น ก า ร
ส่งเสริมคุณธรรม
เพื่อสร้างและ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการงาน
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและ
สร้างความเป็น
เอกภาพแก่

ทุกส่วน
ราชการ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2560

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
ความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้าน
การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ให้เป็นเอกภาพ

พั ฒ น า ก ล ไ ก แ ล ะ
กระบวนงานด้ า นการ
ปู อ งกั น การทุจ ริ ตของ
อ ง ค์ ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม
เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก
ยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาส
การทุ จ ริ ต หรื อ ท าให้
การทุ จ ริ ต เกิ ด ยากขึ้ น
ห รื อ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น โ ด ย
อาศั ย ทั้ ง การก าหนด
กลไกด้ า นกฎ หมาย
กลไกทางการบริ ห าร
แ ล ะ ก ล ไ ก อื่ น ๆ
ตลอดจนเสริ ม สร้ า ง
การ ปฏิ บั ติ ง า นขอ ง
หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
แ ล ะ เ อ ก ช น ใ ห้ มี
ธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น

1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
ปู อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต

10

2561
10

2562
10

กลยุทธ์
2563
10

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2564
10

สถาบัน/องค์กรใน
สังคม
เ พื่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหารจัดการงาน
ด้ า นการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
สร้ า งความเป็ น
เ อ ก ภ า พ แ ก่
สถาบัน/องค์กรใน
สังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม

เป้าประสงค์
ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพโดยสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ค
ปร ะ ช าช น ใ ห้ ค ว า ม
ร่วมมือสอดส่อง

ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละค ว ามพึ ง
พอใจที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชาชนที่รับบริการ
การ ร้ อ งเรี ย น เรื่ อ ง
ทุจริต

ค่าเป้าหมาย
2560
10

2561
10

2562
10

กลยุทธ์
2563
10

2564
10

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่ อ ผนึ ก ก าลั ง ทุ ก ทุกส่วน
ภาคส่ ว นให้ มี ส่ ว น ราชการ
ร่ว มในการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรม อั น เป็ น
การกระตุ้นสังคมให้
เกิดกระแสแห่งการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจน
เ กิ ด เ ป็ น พ ลั ง ที่
สร้างสรรค์ส ามารถ
ชี้นาสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 4
ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็ น แบบอย่ า งด้ า น
คุณธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคม
โลก

เป้าประสงค์
ยกระดับมาตรฐานด้าน
ความโปร่ งใสและการ
จัดการการยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ห น่ ว ย ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
ความรู้ เ รื่ อ งการรั บ รู้
การทุจริตของประเทศ
ไทย

ค่าเป้าหมาย
2560
5

2561
5

2562
5

กลยุทธ์
2563
5

2564
5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ทุกส่วน
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ราชการ
ประชาคมอาเซี ย น
ใ น ด้ า น ก า ร อ ยู่
ร่ ว มกั น อย่ า งเอื้ อ
อาทร แบ่งปัน มีจิต
สาธารณะ เพื่อโลก
และประเทศชาติ

26

27

28

