
๑ 

 

ส�วนที่ 1 
กรอบแนวคิดในการจัดทาํยุทธศาสตร�การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

๑. นโยบายและยุทธศาสตร�ที่เกี่ยวข3อง 

 ๑.๑ ยุทธศาสตรชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ สรุปได�ดังนี้  
  วิสัยทัศน� : “สังคมไทยมีวินัย โปร�งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร�วมป องกันและปราบปรามการทุจริต เป'นที่ยอมรับในระดับสากล” 

พันธกิจที่ ๑ สร)างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกการต�อต)านการทุจริตโดยเน)นการปรับ เปลี่ยนฐานความคิดเพื่อเห็นแก�ประโยชน1ส�วนรวมของประเทศ
ให)แก�ทุกภาคส�วนใน สังคมไทย โดยเฉพาะกลุ�มนักการเมืองและเจ)าหน)าที่รัฐ 

วัตถุประสงค�หลักที่ ๑ เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในประโยชน1ของทุกภาคส�วนโดยเฉพาะอย�างยิ่งนักการเมืองและบุคลากรในหน�วยงานต�อต)านการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต�อต)านการทุจริตเน)นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส�วนในการรักษาผลประโยชน1สาธารณะ 
มาตรการ/แนวทาง 
๑. ส�งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส�งเสริมการใช)และกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก�ทุกภาคส�วน 
๓. การใช)การศึกษาและศาสนาเป'นเครื่องมือการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได)ของเจ)าหน)าที่ของรัฐและข)าราชการ 
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาความร�วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทํางานระหว�างเครือข�ายการป องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส�วนและ

ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการบูรณาการและการดําเนินงานป องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในและระหว�างประเทศ 
  วัตถุประสงค�หลักที่ ๒ เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต�อต)านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีบูรณาการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร1ชาติกับแผนยุทธศาสตร1ระดับ
องค1กรของหน�วยงานต�อต)านการทุจริต รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลที่ชัดเจน 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ บูรณาการทํางานของหน�วยงานในการต�อต)านการทุจริตและพัฒนาเครือข�ายในประเทศ 
มาตรการ/แนวทาง 
๑. ประสานการทํางานและการบริหารระหว�างองค1กรตามรัฐธรรมนูญ 
๒. สร)างความเข)มแข็งการบูรณาการความร�วมมือระหว�างภาคีเครือข�ายหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการต�อต)านการทุจริต 
 



๒ 

 

๓. พัฒนาระบบฐานข)อมูลกลาง 
๔. ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช)กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ1 ข)อบังคับในแต�ละหน�วยงานหลักในการต�อต)านการทุจริตให)สอดคล)องกัน 
ยุทธศาสตร�ที่ ๓ พัฒนาความร�วมมือกับองค1กรต�อต)านการทุจริตและเครือข�ายระหว�างประเทศ 
มาตรการ/แนวทาง 
๑. ประสานความร�วมมือกับหน�วยงาน/องค1กรต�อต)านการทุจริตและองค1กรเอกชนในระดับนานาชาติ 
๒. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให)สอดคล)องกับอนุสัญญาระหว�างประเทศ 
๓. สร)างความร�วมมือโดยการเข)าร�วมปฏิญญาและการทําบันทึกความเข)าใจระหว�างประเทศ 
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่เป าหมายโดยเป'นนวัตกรรมที่เป'นประโยชน1ในการป องกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค�หลักที่ ๓ เพื่อพัฒนาระบบกลไกและมาตรการที่สนับสนุนให)สาธารณะและภาคประชาชนเข)ามามีส�วนร�วมต�อต)านการทุจริต เกิดความไว)วางใจ

และเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร�ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทาง 
๑. ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการและเครื่องเมือในการป องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒. สร)างเสริมระบบแจ)งเบาะแสและการคุ)มครองพยาน การเสริมสร)างศักยภาพและการมีส�วนร�วมในการแก)ไขปFญหาทุจริตให)กับภาคีเครือข�ายภาคประชาสังคม

และประชาชนเพื่อให)เกิดความเชื่อมั่น 
๓. สร)างเสริมระบบรับเรื่องร)องเรียนให)กับองค1กรตามรัฐธรรมนูญที่ต�อต)านการทุจริต 
พันธกิจที่ ๔ สนับสนุนให)ภาคีทุกภาคส�วนสร)างองค1ความรู) (Knowledge Body) เพื่อให)รู)เท�าทันและร�วมกันป องกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค�หลักที่ ๔ เพื่อยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหน�วยงานต�อต)านการทุจริตในด)านการต�อต)านให)เท�าทันสถานการณ1และได)มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร�ที่ ๕ เสริมสร)างองค1ความรู)ด)านการต�อต)านการทุจริตให)กับบุคลากรทุกภาคส�วน 
มาตรการ/แนวทาง 
๑. สร)างองค1ความรู)ในการป องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
๒. พัฒนาระบบการจัดการองค1ความรู) 
๓. สร)างบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรายสาขา 
 
 



๓ 

 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ�งให3 

“คนเป=นศูนย�กลางของการพัฒนา” และ “สร3างสมดุล การพัฒนา” ในทุกมิติ แต�การประยุกต1ใช)แนวคิดดังกล�าว และสร)างความมั่นใจว�าการพัฒนาจะเป'นไปในแนวทางที่
ยั่งยืนและสร)างความสุขให)กับคนไทย จําเป'นต)องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศอย�างรอบด)านและวางจุดยืนการพัฒนาในระยะยาว ภายใต)วิสัยทัศน1
ประเทศไทย ปU พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ วิสัยทัศน1แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) คือ “สังคม
อยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข ด3วยความเสมอภาคเป=นธรรมและมีภูมิคุ3มกันต�อการเปลี่ยนแปลง” โดยประกอบด)วยยุทธศาสตร1การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร1 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ที่ ๑  การสร3างความเป=นธรรมในสังคม มุ�งสร)างภูมิคุ)มกันตั้งแต�ระดับปFจเจก ครอบครัวและชุมชน เพื่อให)เป'นสังคมที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
เข)ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได)อย�างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒  การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู3ตลอดชีวิตอย�างยั่งยืน มุ�งเตรียมคน  ให)พร)อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร�ที่ ๓ ความเข3มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงานให)ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป'นฐานการผลิต

ภาคเกษตรให)เข)มแข็งและสามารถใช)ประโยชน1ได)อย�างยั่งยืน เพื่อให)ภาคเกษตรเป'นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง 
ยุทธศาสตร�ที่  ๔ การปรับโครงสร3างเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน ให)ความสําคัญกับการปรับโครงสร)างเศรษฐกิจ โดยใช)วิทยาศาสตร1 

เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร)างสรรค1 ตลอดจนภูมิปFญญาท)องถิ่นเป'นพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสู�การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร�ที่  ๕ การสร3างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มุ�งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน 

ประเทศกับมิติของความร�วมมือกับประเทศในภูมิภาคต�างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและมีภูมิคุ)มกันต�อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
ยุทธศาสตร�ที่  ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมอย�างยั่งยืน มุ�งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมให)เพียงพอต�อการรักษา

สมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส�วนร�วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช)ประโยชน1 ควบคู�ไปกับการเตรียมความพร)อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ      
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให)สังคมมีภูมิคุ)มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแลยกระดับคุณภาพชีวิตให)คนในสังคมไทย 

 ๑.๓ นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ1 จันทร1โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ�นดินด)านต�างๆ รวม 11 ด)าน โดยด)านที่เกี่ยวข)องการส�งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข)อที่ ๑๐ สรุปได)ดังนี้ 
  นโยบายที่ 10. นโยบายการส�งเสริมการบริหารราชกาแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปEองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ดําเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค�าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให)เหมาะสมและเป'นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดี เพื่อสร)างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต)นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข�งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว)ในระบบราชการ 
โดยจะดําเนินการตั้งแต�ระยะเฉพาะหน)าไปตามลําดับความจําเป'นและตามที่กฎหมายเอื้อให)สามารถดําเนินการได)ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให)ประชาชนสามารถเข)าถึง



๔ 

 

การบริหารสาธารณะได)รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให)เจ)าหน)าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช)อํานาจโดยมิชอบก�อให)เกิดการทุจริต หรือสร)างความเสียหายแก�
ประชาชนโดยเฉพาะ นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน)าจะเน)นการปรับปรุงหน�วยงานให)บริการด)านการทําธุรกิจ การลงทุน และด)านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป'นสําคัญ 
เสริมสร)างระบบคุณธรรม ในการแต�งตั้งและโยกย)ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส�งเสริมให)มีการนาระบบพิทักษ1คุณธรรมมาใช)ใน
การบริหารงานบุคคลของเจ)าหน)าที่ฝ]ายต�างๆ ปรับปรุงและจัดให)มีกฎหมายเพื่อให)ครอบคลุมการป องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน1ทับซ)อนในภาครัฐทุกระดับ 
โดยถือว�าเรื่องนี้เป'นวาระสําคัญเร�งด�วนแห�งชาติและเป'นเรื่องที่ต)องแทรกอยู�ในการปฏิรูปทุกด)าน ทั้งจะเร�งรัดการดําเนินการต�อผู)กระทําการทุจริตทั้งในด)านวินัยและคดี รวมทั้ง
ให)ผู)ใช)บริการมีโอกาสประเมินระดับความน�าเชื่อถือของหน�วยงานรัฐและเป̂ดเผยผลการประเมินต�อประชาชน อีกทั้งจะทํากรณีศึกษาที่เคยเป'นปFญหา เช�น การจัดซื้อจัดจ)าง        
การร�วมทุน การใช)จ�ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได)มีคําวินิจฉัยขององค1กรต�างๆ มาเป'นบทเรียนให)ความรู)แก�เจ)าหน)าที่ของรัฐและประมวลเป'นกฎระเบียบหรือคู�มือในการ
ปฏิบัติราชการ 

 ๑.๔ แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
  ๑) วิสัยทัศน� (Vision) : “เป'นองค1กรที่มีสมรรถนะสูงในการอํานวยการและสนับสนุนการดําเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ�มจังหวัดให)บรรลุผลสัมฤทธิ์” 
  ๒) พันธกิจ (Mission) :  

(๑) จัดทําแผนนโยบาย เป าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร1การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป'นแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให)เกิดการประหยัด คุ)มค�า และสมประโยชน1 

(๒)  ส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ�มจังหวัดแบบบูรณาการ ดําเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร1ระดับชาติเพื่อใช)เป'นกรอบในการ
จัดทํายุทธศาสตร1 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ�มจังหวัด และงบประมาณ ติดตามประเมินผลการบริหารและพัฒนาจังหวัด/กลุ�มจังหวัด รวมทั้งประสาน สนับสนุนการขับ เคลื่อน
ความร�วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก)ไขปFญหาเศรษฐกิจ 

(๓) ส�งเสริมการอํานวยความเป'นธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร)อยในระดับพื้นที่ งานการข�าวกรองของกระทรวง การเสริมสร)าง
ความสัมพันธ1อันดีกับต�างประเทศและประเทศเพื่อนบ)าน และการเตรียมความพร)อมในการเข)าสู�ประชาคมอาเซียน 

(๔) พัฒนาระบบการอํานวยการ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารงานบุคคลส�วนท)องถิ่น ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและระเบียบ กฎหมายในความรับผิดชอบ เพื่อนําไปสู�การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
 ๓) ประเด็นยุทธศาสตร� :  

(๑) ประเด็นยุทธศาสตร1ที่  ๑ การเตรียมความพร)อมเข)าสู�ประชาคมอาเซียน 
(๒)  ประเด็นยุทธศาสตร1ที่  ๒ การส�งเสริมการดําเนินงานด)านความมั่นคงภายใน 
(๓)  ประเด็นยุทธศาสตร1ที่  ๓ การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบายยุทธศาสตร1 เพื่อขับเคลื่อนไปสู�การปฏิบัติ 
 



๕ 

 

(๔)  ประเด็นยุทธศาสตร1ที่  ๔ การบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดี 
(๕)  ประเด็นยุทธศาสตร1ที่  ๕ การส�งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/กลุ�มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 ๑.๕ ยุทธศาสตรการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาครฐั ( สํานักงาน ก.พ.) 
1) วิสัยทัศน� : ส�งเสริมให)ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐทุกระดับเป'นคนดีมีคุณธรรม พร)อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง โดยใช)หลักทศพิธราชธรรม คุณธรรม 

และธรรมาภิบาล เพื่อส�งมอบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและส�งประโยชน1ต�อประชาชน 
  2) เปEาประสงค� : 

(1)  เพื่อส�งเสริมให)ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐทุกระดับ มีคุณภาพ คุณธรรม เป'นผู)นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 
 (2)  เพื่อส�งเสริมให)ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐทุกระดับ มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อประโยชน1สุขของ
ประชาชนและเป'นแบบอย�างที่ดีของการเป'นผู)มีคุณธรรมจริยธรรม 
 (3)  เพื่อยกย�องเชิดชูข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐทุกระดับที่เป'นแบบอย�างที่ดีของการเป'นผู)มีคุณธรรมจริยธรรม 

(4)  เพื่อรวมพลังสร)างสรรค1สังคมราชการไทยและเครือข�ายทุกภาคส�วนให)ตระหนักถึงคุณธรรม ศีลธรรม กฎหมาย และกฎแห�งกรรม 
3) ยุทธศาสตร� :  

  ยุทธศาสตร1ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่เอื้อต�อการหล�อหลอมให)ข)าราชการมโนสุจริต 
  ยุทธศาสตร1ที่ ๒ การปรับกรุงระบบบริหารงานบุคคลให)เอื้อต�อการส�งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
  ยุทธศาสตร1ที่ ๓ การกําหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐ 
  ยุทธศาสตร1ที่ ๔ การส�งเสริมคุณธรรมในองค1กรเพื่อเป'นต)นแบบให)ข)าราชการได)เรียนรู)และปฏิบัติตาม 
  ยุทธศาสตร1ที่ ๕ การสร)างการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข)าราชการและหน�วยงานของรัฐ 

 ๑.๖ สํานักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน 
 ผู)ตรวจการแผ�นดินได)กําหนดหลักคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย ๕ ประการ ไว)เป'นหลักเบื้องต)นที่ทุกคนต)องพึงปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) ซื่อตรง : หมายถึง ความประพฤติที่จริงใจ ไม�เอนเอียง ไม�คดโกง ไม�โกหกหลอกลวงใคร ไม�ทําผิดทั้งต�อหน)าและลับหลัง ไม�แสวงหาผลประโยชน1โดยมิชอบ 
๒) มีวินัย : หมายถึง การยึดมั่นที่จะปฏิบัติตนในกรอบของขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กฎหมาย ระเบียบแบบแผน ข)อบังคับ และข)อพึงปฏิบัติ 
๓) เสียสละเพื่อส�วนรวม : หมายถึง การยินยอมและเต็มใจที่จะกระทําการใดๆ ที่เป'นประโยชน1ให)แก�สาธารณะโดยไม�หวังผลตอบแทน 
๔) พอเพียง : หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู�หัวซึ่งมีความหมายว�า การดําเนินชีวิตนั้น ต)องตั้งอยู�บนพื้นฐานของทางสายกลาง

และความไม�ประมาท 
๕) รักษ�สิ่งแวดล3อม : หมายถึง การอนุรักษ1สิ่งแวดล)อมและการใช)ทรัพยากรธรรมชาติอย�างคุ)มค�า ก�อให)เกิดประโยชน1สูงสุด 



๖ 

 

 ๑.7 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 

  1) กรอบแนวคิดและหลักการ 
   ในช�วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล)อมและบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงต�างๆ ที่อาจก�อให)เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเป̂ดเศรษฐกิจเสรี ความท)าทายของเทคโนโลยีใหม�ๆ การเข)าสู�สังคมผู)สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ1ด)านต�างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมของประเทศในปFจจุบันที่ยังคงประสบปFญหาในหลายด)าน 
เช�น ปFญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข�งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป'นต)น ทําให)การพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12           
จึงจําเป'นต)องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (1) การน)อมนําและประยุกต1ใช)หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป'นศูนย1กลางของการ
พัฒนาอย�างมีส�วนร�วม (3) การสนับสนุนและส�งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู�ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให)สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 
  2) สถานะของประเทศ 
   2.4 ด)านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
    2.4.1  ด�านธรรมาภิบาล 
      (1) ประเทศไทยจะต3องให3ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย�างเร�งด�วน จากการประเมินผ�านดัชนีความอยู�เย็นเป'นสุขร�วมกันใน
สังคมไทย ชี้ว�า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู�เย็นเป'นสุขร�วมกันอยู�ในระดับปานกลางในปU 2556 แต�องค1ประกอบด)านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู�ในระดับที่ต)อง
เร�งแก)ไข สถานการณ1ดังกล�าว ถือเป'นความจําเป'นของประเทศไทยที่จะต)องให)ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย�างเร�งด�วน เนื่องจากสถานการณ1วิกฤตคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลของสังคมไทย ขณะนี้ได)มีการสะสมตัวและลุกลามสู�ทุกภาคส�วน ได)แก� ภาคการเมืองทั้งระดับชาติ และระดับท)องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริต
เพื่อให)ได)รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน1ส�วนตนทับซ)อนกับผลประโยชน1รัฐ หน�วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม�เป'นธรรมาภิบาล มีการใช)อํานาจหน)าที่โดยมิชอบ      
หาผลประโยชน1ให)ตนเองและพวกพ)อง ภาคธุรกิจบางส�วนมีการร�วมมือกับนักการเมืองและข)าราชการ กระทําการทุจริตเพื่อให)ได)งานจากภาครัฐ ป̂ดงานอย�างรวดเร็ว ผูกขาด
ธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต�อผู)บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน)มยอมรับการทุจริตต�าง ๆ ที่ตนเองได)รับประโยชน1มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส�วนประพฤติ
ผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปFญหากับการบริหารจัดการทรัพย1สินของส�วนรวม ขาดความโปร�งใส ปล�อยให)คนบางกลุ�มใช)ศาสนาเป'นเครื่องมือแสวงหาประโยชน1 
สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม�เป'นกลาง ไม�แสดงบทบาทในการต�อต)านการทุจริตหรือปกป̂ดข)อเท็จจริง รับผลประโยชน1จากกลุ�มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม�สามารถ
รักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได) 
      (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต�ปR 2544 โดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Directors : IOD) ได)สํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย1แห�งประเทศไทยอย�างต�อเนื่อง พบว�า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู�ที่ 72% ในปU 2557 ถือว�าอยู�ในระดับดีเมื่อเทียบกับปU 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู�ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปU 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู�ที่ 



๗ 

 

77% แสดงให)เห็นว�า บริษัทจดทะเบียนไทย ให)ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย�างยั่งยืนและสร)างความเชื่อมั่นแก�ผู)ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต�างประเทศสู�การยอมรับในระดับสากล 
    2.4.2 ด�านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
      (1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 ได)จัดระเบียบการ
บริหารราชการแผ�นดินแบ�งออกเป'น 3 ส�วน ได)แก� บริหารราชการส�วนกลาง บริหารราชการส�วนภูมิภาค และบริหารราชการส�วนท)องถิ่นที่ใช)หลักการกระจายอํานาจที่
ส�วนกลางได)มอบอํานาจระดับหนึ่งให)ประชาชนในท)องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอย�างอิสระโดยที่ไม�ขัดต�อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส�วนนี้อยู�ในการควบคุมและ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน)าที่รับผิดชอบราชการแผ�นดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อให)ข)าราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย�างัดเจนในโครงสร)างของหน�วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการกําหนดส�วนราชการไว)เป'น 20 กระทรวง 
และส�วนราชการที่ไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
      (2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด3านแต�ยังมีปUญหาที่ต3องแก3ไข การกระจายอํานาจให)แก� อปท. ในระยะที่ผ�านมาได)ดําเนินการ
ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอํานาจให)แก�องค1กรปกครองส�วนท)องถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก�องค1กรปกครองส�วนท)องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช)งบประมาณเป'นตัวกระตุ)นให)เกิดการถ�ายโอนภารกิจ หน)าที่ และ
เพิ่มรายได)ในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปUงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส�วนของรายได)ของท)องถิ่นต�อรายได)รัฐบาลคิดเป'นร)อยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเป'นร)อยละ 25.17   
ในปUงบประมาณ 2550 และร)อยละ 28.21 ในปUงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ�ายโอนภารกิจไปแล)วตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก� อปท. 
ฉบับที่ 1 จํานวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต)องถ�ายโอน 245 ภารกิจ และถ�ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จํานวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/
กิจกรรม และถ�ายโอนบุคลากรจากส�วนกลางให) อปท. จํานวน 9,850 คน แบ�งเป'นข)าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข)าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจําอยู�ที่สถานีอนามัย จํานวน 79 คน และลูกจ)างประจํา 3,098 คน อย�างไรก็ตาม ยังมีปFญหาที่ต)องการการแก)ไข เช�น การทับซ)อนของอํานาจหน)าที่และ
เขตพื้นที่ระหว�างองค1การบริหารส�วนจังหวัด และเทศบาล หรือองค1การบริหารส�วนตําบล ทําให)การจัดบริการสาธารณะให)กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปFญหาการซื้อเสียง 
ทําให)การเลือกตั้งระดับท)องถิ่นขาดความชอบธรรม และปFญหาการขาดแคลนรายได)ของ อปท. ซึ่งรายได)ที่ท)องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส�วนเพียงร)อยละ 8.90 ของรายได)
รัฐบาลในปUงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพิ่มเป'นร)อยละ 10.65 ในปUงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท)องถิ่นจําเป'นต)องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป'นร)อยละ 38.52 และ
ร)อยละ 39.46 ตามลําดับ ส�งผลให) อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน�น เช�น การเป'นแหล�งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค)า การบริการ การเป'นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แหล�งท�องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขั้นของประชากรแฝงและแรงงานต�างด)าวได)อย�างมี
ขอบเขตจํากัด 
    2.4.3 ด3านการทุจริตคอร�รัชัน ไทยกําลับประสบปFญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน1ทับซ)อนเป'นอย�างมาก พัฒนาการของการทุจริต   
คอร1รัปชันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ)าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได) เนื่องจากมีความซับซ)อนไม�



๘ 

 

มากเท�ากับการทุจริตคอร1รัปชันในปFจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร1รัปชันขนาดใหญ�ที่สูงเป'นแสนล)านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน1ทับซ)อนซึ่งเป'นรูปแบบใหม�ที่เกิดมากขึ้นในช�วงที่รัฐเข)ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน1จากธุรกิจในโลกสมัยใหม� มีความซับซ)อนเพิ่มขึ้น
และในปFจจุบันประเทศไทยประสบปFญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน1ทับซ)อนเป'นอย�างมาก ไม�ว�าจะเป'นองค1กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต�าง ๆ           
ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค1กรต�าง ๆ ยังไม�สามารถที่จะเข)าไปแก)ไขปFญหาเหล�านี้ได) ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ1คอร1รัปชัน 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค1กรเพื่อความโปร�งใสนานาชาติ พบว�าประเทศไทยได) 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู�อันดับที่       
85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได)ว�าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน)อยเทียบกับปU 2556 ที่ได) 35 คะแนน อยู�อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ�มอาเซียน พบว�าประเทศไทยมีคะแนนเท�ากับประเทศฟ̂ลิปป̂นส1 ส�วนประเทศสิงคโปร1สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได) 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมี       
คอร1รัปชันน)อย) 
  3) บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
   3.1 บริบทภายใน 
    3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
      (1) ร�างรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด3านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต�อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ 
ร�างรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราสําคัญ ๆ ที่จะช�วยสนับสนุนให)การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ มาตรา 69 
หน�วยงานของรัฐ องค1การเอกชน หรือองค1กรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใช)เงินแผ�นดิน มีหน)าที่ต)องเป̂ดเผยข)อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล�าวต�อสาธารณะ เพื่อให)พลเมืองได)
ติดตามและตรวจสอบ มาตรา 82 รัฐต)องดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห�งรัฐ และต)องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย�างอื่น ให)เป'นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร)างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร)างความเป'นธรรมอย�างยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน)าที่ และขอบเขตความรับผิดอบที่ชัดเจนระหว�าง
ราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วนท)องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 
รัฐต)องดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช)จ�ายเงินแผ�นดินอย�างคุ)มค�า จัดให)มีระบบ
การเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป'นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน1สูงสุดต�อประชาชน และสอดคล)องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
      (2) ภาคประชาสังคมให3ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ สถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน�วยงานวิจัย   
ต�าง ๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห1 สังเคราะห1 เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต      
คอร1รัปชันทั้งการคอร1รัปชันขนาดใหญ�และคอร1รัปชันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อรายงานข)อค)นพบและข)อเสนอแนะสู�สาธารณะ      
เป'นแรงกดดันให)ผู)มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทํางานต�าง ๆ ให)เหมาะสมมากขึ้น 
 
 



๙ 

 

   3.2 บริบทภายนอก 
    3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ 
การจัดทําเป าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal – SDGs) ในช�วงเวลา 15 ปU โดยสหประชาชาติให)การรับรองแล)วเมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2557 ประกอบด)วยเป าประสงค1 (Goal) จํานวน 17 ข)อ และเป าหมาย (Target) จํานวน 169 ข)อ ซึ่งจะส�งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ   
ในอนาคต ที่ต)องเน)นขจัดความยากจนให)หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท�าเทียมกันทางเพศ ส�งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบ
โครงสร)างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม�เท�าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว�างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความ
พร)อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย�างยั่งยืน ส�งเสริมให)
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรม และส�งเสริมความเป'นหุ)นส�วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร�วมกัน 
  4) กรอบวิสัยทัศน�และเปEาหมาย 
   4.1) กรอบวิสัยทัศน1แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
    จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู� ทําให)การกําหนดวิสัยทัศน1แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมี
ความต�อเนื่องจากวิสัยทัศน1แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น)อมนําและประยุกต1ใช)หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป'นศูนย1กลางของ
การพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน1ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต)องให)ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ�งสู�
การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได)ปานกลางไปสู�ประเทศที่มีรายได)สูง มีการกระจายรายได)และการพัฒนาอย�างเท�าเทียม มีระบบนิเวศน1ที่ดี สังคมอยู�ร�วมกัน
อย�างมีความสุข และนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน1ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  
   4.2) การกําหนดตําแหน�งทางยุทธศาสตร1ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป'นการกําหนดตําแหน�งทางยุทธศาสตร1ของประเทศที่
สอดคล)องกับยุทธศาสตร1ชาติที่ สศช. ได)จัดทําขึ้น  
    ประเทศไทยเป'นประเทศรายได)สูงที่มีการกระจายรายได)อย�างเป'นธรรม เป'นศูนย1กลางด)านการขนส�งและโลจิสติกส1ของภูมิภาคสู�ความเป'นชาติการค)า
และบริการ (Trading and Service Nation) เป'นแหล�งผลิตสินค)าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล�งอุตสาหกรรมสร)างสรรค1และมีนวัตกรรมสูงที่เป'นมิตรต�อสิ่งแวดล)อม 
   4.3) เป าหมาย 
    การบริหารราชการแผ�นดินที่มีประสิทธิภาพ 
    (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร�งใส เป'นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส�วนร�วม 
    (2) ขจัดการทุจริตคอร1รัปชัน 
    (3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
 



๑๐ 

 

  5) แนวทางการพัฒนา 
   5.1 การยกระดับศักยภาพการแข�งขันและการหลุดพ)นกับดักรายได)ปานกลางสู�รายได)สูง 
    5.1.1 การส�งเสริมด3านการวิจัยและพัฒนา 
      พัฒนาสภาวะแวดล)อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด)านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด)านบุคลากร
วิจัย ด)านโครงสร)างพื้นฐาน และด)านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให)ผู)ประกอบการมีบทบาทหลักด)านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาให)ใช)ประโยชน1อย�างแท)จริงทั้งเชิงพาณิชย1และสาธารณะโดยให)ความคุ)มครองทรัพย1สินทางปFญญา 
    5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
   5.2 การบริหารราชการแผ�นดินที่มีประสิทธิภาพ 
    (1) การสร3างความโปร�งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให)มีช�องทางให)ทุกภาคส�วนสามารถเข)าถึง เข)าตรวจสอบข)อมูลของภาคราชการ
และร)องเรียนได) เช�น ข)อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ)าง โครงการของทางราชการ ข)อมูลการประมูลโครงการ ผู)ชนะการประมูลและราคาป̂ดประมูล ข)อมูลความก)าวหน)า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช�น คดีที่ไม�ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร1รัปชันและคดีที่ประชาชนให)ความสนใจในแต�ละยุคสมัย ฯลฯ 
    (2)  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให)มีความเป'นมืออาชีพและเพียงพอต�อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร�วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให)ระบบราชการเล็กกะทัดรัด แต�มีความคล�องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
    (3)  การสร3างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให3เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด)านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล)อม รวมทั้งเป'นแกนหลัก
ในการประสานเครือข�ายและเชื่อมโยงภาคส�วนต�าง ๆ ในระดับพื้นที่ได)อย�างมีประสิทธิภาพ 
    (4)  การสร3างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร)างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และน�าเชื่อถือ สามารถเป'นเครื่องมือ
ให)กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได) โดยเฉพาะอย�างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ� ๆ ที่มีการใช)จ�ายงบประมาณเป'นจํานวนมาก และเป'น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว)าง 

 

 

 

 



๑๑ 

 

๒. กฎหมายที่เกี่ยวข3อง 
 ๒.1 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
  มาตรา 74 บุคคลผู)เป'นข)าราชการ พนักงาน ลูกจ)างของหน�วยงานราชการ หน�วยงานของรัฐ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ)าหน)าที่ของรัฐ มีหน)าที่ดําเนินการ
ให)เป'นไปตามกฎหมาย ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดี 

 ๒.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก�ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา 3/1 การบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ต)องเป'นไปเพื่อประโยชน1สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ)มค�าใน

เชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบหน�วยงานที่ไม�จําเป'น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให)แก�ท)องถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต)องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู)รับผิดชอบต�อผลงาน  

 ๒.3 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดี ได)แก� การบริหรราชการเพื่อบรรลุเป าหมาย ดังต�อไปนี้ 
1) เกิดประโยชน1สุขของประชาชน 
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ 
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ)มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4) ไม�มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป'น 
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส�วนราชการให)ทันต�อสถานการณ1 
6) ประชาชนได)รับการอํานวยความสะดวกและได)รับการตอบสนองความต)องการ 
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย�างสม่ําเสมอ 

 ๒.4 ร�างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแห�งชาติ พ.ศ. ....    
 ร�างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแห�งชาติ พ.ศ. .... โดยสภานิติบัญญัติแห�งชาติ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 

๑. ให)ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย1คุณธรรม (องค1การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ให)มีองค1กรและคณะบุคคลตามร�างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมฯ ประกอบด)วย 

 ๒.๑ คณะกรรมการสรรหา ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ประกอบด)วยประธานสภาผู)แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี ผู)นําฝ]ายค)านในสภาผู)แทนราษฎร 
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ�ศาลฎีกาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห�งประเทศ
ไทย นายกสมาคมข)าราชการพลเรือน ประธานสภาหอการค)าแห�งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารแห�งประเทศไทย และ                  



๑๒ 

 

ประธานคณะกรรมการประสานงานองค1กรพัฒนาเอกชน เพื่อเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได)รับความเห็นชอบเป'นคณะมนตรี จํานวน ๕ คน ต�อประธานวุฒิสภาเพื่อเสนอต�อ
วุฒิสภาเพื่อให)ความเห็นชอบ 
 ๒.๒ คณะมนตรีสมัชชาคุณธรรมแห�งชาติ ตามมาตรา ๖ จํานวน ๕ คน ซึ่งพระมหากษัตริย1ทรงแต�งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
   ๑) ประธานคณะมนตรี โดยให)ผู)ดํารงตําแหน�งมนตรีเลือกกันเองหนึ่งคน เป'นประธานคณะมนตรี 

๒) คณะมนตรีมีอํานาจหน)าที่ ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ เช�น  
(๑) กําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลผู)ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ผู)ดํารงตําแหน�งระดับสูงหรือผู)บริหารระดับสูงตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด)วยการป องกันและปราบปรามการทุจริต และกรรมการหรือผู)บริหารขององค1กรเอกชนที่ทําธุรกรรมกับภาครัฐ 
(๒) กําหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลของหน�วยงานของรัฐทุกประเภทองค1กรตามรัฐธรรมนูญ และหน�วยงานเอกชนที่เป'นคู�สัญญากับภาครัฐ 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ1และวิธีการไต�สวนหรือสอบทานการฝ]าฝ�นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของบุคคลและ

หน�วยงาน 
(๔) วินิจฉัยผลการไต�สวนหรือสอบทานการฝ]าฝ�นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของบุคคลหรือหน�วยงาน และ

เป̂ดเผยผลการวินิจฉัยไต�สวนหรือสอบทานนั้น รวมทั้งรายงานความคืบหน)าในการดําเนินการให)เป'นไปตามผลการวินิจฉัยดังกล�าวต�อสาธารณะ 
 (๕)  สั่งหน�วยงานของรัฐหรือบุคคลใดชี้แจงข)อเท็จจริงหรือส�งเอกสารหลักฐานเกี่ยวข)องเพื่อประกอบการพิจารณา 

๓) วาระการดํารงตําแหน�ง ตามมาตรา ๑๑ คราวละ ๖ ปU นับแต�วันที่แต�งตั้งและจะดํารงตําแหน�งติดต�อกันสองวาระไม�ได) 
 ๒.๓ สมัชชาคุณธรรม ตามมาตรา ๒๐ ประกอบด)วยประธานคนหนึ่งและสมาชิกไม�เกิน ๕๐ คน โดยคณะมนตรีคัดเลือกและแต�งตั้งจากบุคคลผู)ซึ่งเป'นที่
ยอมรับนับถือของประชาชนว�าเป'นผู)ทรงไว)ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในสาขาอาชีพต�างๆ 
 ๑) ประธานสมัชชาคุณธรรม มาจากคณะมนตรีคนหนึ่งที่ได)รับมอบหมายจากคณะมนตรีให)เป'นประธานสมัชชาคุณธรรม และให)ที่ประชุมสมัชชา
คุณธรรมเลือกสมาชิกสมัชชาคุณธรรมเป'นรองประธานจํานวนไม�เกินสองคน 
 ๒) อํานาจหน)าที่ ตามมาตรา ๓๑ เช�น 
 (๑) ให)ความเห็นและข)อเสนอแนะต�อคณะมนตรีในการกําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลผู)ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ผู)ดํารง
ตําแหน�งระดับสูงหรือผู)บริหารระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด)วยการป องกันและปราบปรามการทุจริต กรรมการหรือผู)บริหารขององค1กรเอกชนที่ทําธุรกรรมกับ
ภาครัฐ และกําหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลของหน�วยงานของรัฐทุกประเภทองค1กรตามรัฐธรรมนูญ และหน�วยงานเอกชนที่เป'นคู�สัญญากับภาครัฐ 
 (๒) ให)ความเห็นและข)อเสนอแนะต�อคณะมนตรีเพื่อเสริมสร)างความเข)มแข็งด)านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และการอื่นที่เกี่ยวข)อง 
 (๓) ไต�สวนหรือสอบทานการฝ]าฝ�นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมหรือธรรมาภิบาลของบุคคลและหน�วยงาน เมื่อปรากฏต�อ
สมัชชาว�ามีหรืออาจมีกรณีดังกล�าว หรือเมื่อได)รับการร)องเรียนจากประชาชนว�ามีหรืออาจมีกรณีดังกล�าว และเป̂ดเผยสรุปผลการไต�สวน หรือสอบทานนั้นต�อสาธารณะ 



๑๓ 

 

 ๒.๔ สํานักงานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแห�งชาติ ตามมาตรา ๓๓ 
 ๑) โครงสร)าง เป'นหน�วยงานของรัฐที่เป'นอิสระและมีฐานะเป'นนิติบุคคล 
 ๒) หน)าที่ความรับผิดชอบ ตามมาตรา ๓๔ เช�น 
 (๑)  รับผิดชอบงานธุรการของคณะมนตรีและสมัชชา 
 (๒) ศึกษา วิจัย รวบรวม วิเคราะห1ข)อมูลและสนับสนุนให)มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะมนตรีและสมัชชา 
 (๓) เผยแพร�และให)ความรู)แก�ประชาชนในรูปแบบต�างๆ เกี่ยวกับอํานาจหน)าที่ของคณะมนตรีและสมัชชา มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ       
ผู)ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ข)าราชการหรือเจ)าหน)าที่ของรัฐ กรรมการหรือผู)บริหารขององค1กรเอกชนที่ทําธุรกรรมกับภาครัฐ และมาตรฐานธรรมาภิบาลของหน�วยงานของรัฐทุก
ประเภท องค1กรตามรัฐธรรมนูญ และหน�วยงานเอกชนที่เป'นคู�สัญญากับภาครัฐ รวมทั้งหลักเกณฑ1และวิธีการและผลการวินิจฉัยไต�สวนหรือสอบทานการฝ]าฝ�นหรือไม�ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล 
 (๔)  ช�วยเหลือ สนับสนุนและประสานงานกับหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค1กรบริหารท)องถิ่น องค1กรอื่น และประชาชน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมหรือธรรมาภิบาล 
 ๓) การกํากับดูแลสํานักงาน ตามมาตรา ๓๕ ให)คณะมนตรีแต�งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด)วย ประธานคณะกรรมการบริหาร ๑ คน และ
กรรมการบริหารไม�เกิน ๙ คน 
 ๔) การปฏิบัติงาน ตามาตรา ๓๗ ให)สํานักงานมีเลขาธิการหนึ่งคน โดยคณะมนตรีแต�งตั้งเป'นผู)บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ)างของสํานักงานและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน 

 ๒.5 ร�างแนวทางการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสําหรับคัดเลือกผู�บริหารโดยสํานักงาน ก.พ. 
 สํานักงาน ก.พ. อยู�ในระหว�างการพิจารณาแนวทางการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู)ที่ได)รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข)าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต�งตั้งให)ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารและอํานวยการโดยมีองค1ประกอบสําหรับใช)ในการคัดเลือก รวม ๕ องค1ประกอบ ได)แก� 

๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานอันเป'นที่ประจักษ1ในความสามารถ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการย)อนหลังไม�น)อยกว�าสามปU 
๒) สมรรถนะสําหรับผู)ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูงตามที่ ก.พ. กําหนด 
๓) ประวัติการรับราชการ ความรู) ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
๔) วิสัยทัศน1และเป าหมายสัมฤทธิ์ของการบริหารงาน 
๕) พฤติกรรมทางจริยธรรม 
 
 



๑๔ 

 

ทั้งนี้ ในองค1ประกอบข)อที่ ๕ พฤติกรรมทางจริยธรรม ประกอบด)วยตัวชี้วัด ๘ หมวด ได)แก�  
  หมวดที่ ๑ ความพร)อมรับผิดชอบในการตัดสินใจ การปฏิบัติหน)าที่และการดําเนินงานของหน�วยงาน 
  หมวดที่ ๒ การเคารพต�อหลักนิติธรรม 
  หมวดที่ ๓ การเคารพต�อสิทธิมนุษยชน 
  หมวดที่ ๔ ความโปร�งใส 
  หมวดที่ ๕ การปฏิบัติหน)าที่อย�างมีจริยธรรม 
  หมวดที่ ๖ การให)ความสําคัญต�อประโยชน1ของผู)รับบริการและผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย 
  หมวดที่ ๗ การให)ความสําคัญต�อการปฏิบัติตามแนวสากล 
  หมวดที่ ๘ การมีจริยธรรมในการเป'นผู)บริหารที่ดี 

 ๒.6 ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
 คําปรารภ... บุคคลผู)ดํารงตําแหน�งข)าราชการพลเรือนทุกตําแหน�งจึงมีหน)าที่ดําเนินการให)เป'นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน1ส�วนรวมและประเทศชาติ มี
ความเป'นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให)บริการแก�ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต)องยึดมั่นในค�านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู)ดํารง
ตําแหน�งทางการเมืองและเจ)าหน)าที่ของรัฐ 9 ประการของสํานักงานผู)ตรวจการแผ�นดิน ดังนี้ 

1) การยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย1 สุจริต และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน1ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน1ส�วนตนและไม�มีผลประโยชน1ทับซ)อน 
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต)อง เป'นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให)บริการแก�ประชาชนด)วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
6) การให)ข)อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ)วน ถูกต)อง และไม�บิดเบือนข)อเท็จจริง 
7) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได) 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย1ทรงเป'นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค1กร 

 

 



๑๕ 

 

๓. การวิเคราะห�สภาพแวดล3อมด3านคุณธรรม จริยธรรม ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๓.๑ การวิเคราะหสภาพแวดล�อมภายใน (Internal Environment) 
 : ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมประจํา สป.มท. ได)พิจารณาเห็นว�ายุทธศาสตร1การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2554 – 
2558) จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนั้น เพื่อให)การดําเนินงานด)านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความต�อเนื่อง จึงให)เริ่มดําเนินการ
จัดทํายุทธศาสตร1ฯ ดังกล�าว และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได)มีคําสั่งที่ 158/2558 แต�งตั้งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร1การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2559 - 2563) แล)วนั้น 

 ในการนี้ เพื่อให)มีข)อมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตร1การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปU พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ครบถ)วนและ
สะท)อนถึงสภาพที่แท)จริงขององค1กร ศปท. ในฐานะเลขานุการคณะทํางาน ได)สํารวจข)อมูลปFจจัยภายในซึ่งจะสะท)อนถึงจุดแข็งจุดอ�อนของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย         
จาก สํานัก/กอง และหน�วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส�วนกลาง) ตามองค1ประกอบของแนวคิด McKinsey/s 7 S ซึ่งแนวคิดนี้เสนอว�าประสิทธิภาพขององค1กร
เกิดจากความสัมพันธ1ของปFจจัยต�าง ๆ 7 ประการ ประกอบด)วย 

1) Structure (โครงสร)างองค1กร) 
2) Strategy (กลยุทธ1ขององค1กร) 
3) Systems (ระบบในการดําเนินงานขององค1กร) 
4) Style (ลักษณะแบบแผนพฤติกรรมในการบริหารของผู)นํา) 
5) Staff (สมาชิกในองค1กร) 
6) Skill (ทักษะความรู)ความสามารถขององค1กร) 
7) Share Value (ค�านิยมร�วมกันของสมาชิกในองค1กร) 

 ทั้งนี้ ศปท. ได)รับแบบสํารวจข)อมูลของหน�วยงานในสังกัด สป.มท. ทุกสํานัก/กอง รวม 39 ชุด ได)ผลคะแนน ดังนี้ 

รายการ ค�าคะแนน สิ่งที่ควรปฏิบัติ  (Weighted Scored) ความสามารถ (Evaluation Scored) 
Structure (4) 8 16 4.00 

Strategy (9) 18 34 3.78 

Systems (7) 14 27 3.86 

Style (6) 12 24 4.00 



๑๖ 

 

รายการ ค�าคะแนน สิ่งที่ควรปฏิบัติ  (Weighted Scored) ความสามารถ (Evaluation Scored) 
Staff (10) 20 38 3.80 

Skill (9) 18 36 4.00 

Share Value (5) 10 20 4.00 

Total Weight (50) 100 28 3.90 

สรุปแผนภาพ Inside vs. Outside Analysis 

แสดงความสามารถของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติงาน (Evaluation Score จาก 7’S) 

 



๑๗ 

 

 จากผลคะแนนสามารถวิเคราะห1ถึงปFจจัยสภาพแวดล)อมภายในขององค1กรและสามารถสรุปเป'นจุดแข็ง (S – Strange) และจุดอ�อน (W – Weakness) ด)าน
คุณธรรม จริยธรรม ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได)ดังนี้ 

การวิเคราะห1สภาพแวดล)อมภายในโดยใช)การวิเคราะห1ตามแนวคิด McKinsey’s 7S สามารถสรุปเป'นจุดแข็ง (S - Strange) และจุดอ�อน (W - Weakness) ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยทุกสํานัก/กองและกลุ�มงาน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส�วนกลาง) ได)ตอบแบบสอบถามรวม ๓๙ ชุด สรุปได)ดังนี้  

๑) จุดแข็ง (Strength)  
๑.๑  Structure : โครงสร)างองค1กร : โครงสร)างในปFจจุบันช�วยให)องค1กรสามารถปรับตัวให)เข)ากับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจได)อย�างรวดเร็ว มีสายการ

บังคับบัญชาช�วยให)การทํางานเป'นไปได)อย�างราบรื่น ลักษณะการจัดกลุ�มงานมีความสอดคล)องกับหน)าที่ความรับผิดชอบ โครงสร)างของสายงานช�วยให)มีความเข)าใจในทํางาน
ได)ดี 

๑.๒  Style : ลักษณะแบบแผนพฤติกรรมในการบริหารของผู)นํา : ผู)นํามีการกําหนดทิศทางองค1กรได)ชัดเจน ให)ความสําคัญกับการสร)างบรรยากาศการทํางาน 
ให)ความใส�ใจกับบุคลากรด)านขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งรับฟFงความคิดเห็นของผู)ใต)บังคับบัญชา 

๑.๓ Skill : ทักษะความรู)ความสามารถขององค1กร : บุคลากรมีความคิดสร)างสรรค1ที่ดี มีความรู)ความชํานาญในหน)าที่ความรับผิดชอบ มีทักษะในการใช)
เทคโนโลยีและทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ สามารถดูแลและจัดการความสัมพันธ1กับผู)รับบริการที่ดี และมีทักษะในการควบคุมต)นทุนในการปฏิบัติงานอยู�ในระดับที่ดี 

๑.๔ Share Value : ค�านิยมร�วมกันของสมาชิกในองค1กร : ความเชื่อมั่นและศรัทธาของบุคลากรต�อองค1กรอยู�ในระดับที่ดี มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและ
มีความผูกพันต�อองค1กร รวมทั้งยังมีค�านิยมร�วมในการมีความรับผิดชอบต�อภารกิจที่ปฏิบัติ  

๒) จุดอ�อน (Weakness)  
๒.๑ Strategy : กลยุทธ1ขององค1กร : มีการกําหนดกลยุทธ1ในการบริหารจัดการที่ยังไม�ชัดเจน บุคลากรยังขาดความเข)าใจกลยุทธ1ของหน�วยงาน ทําให)กลยุทธ1

ไม�สามารถทําให)ภารกิจประสบผลสําเร็จได)อย�างเต็มที่ รวมทั้งการปฏิบัติตามแผนงานและการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติยังไม�มีความสมบูรณ1 
๒.๒ Systems : ระบบในการดําเนินงานขององค1กร : ยังไม�มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) มาใช)ในการปฏิบัติงานเท�าที่ควร มีผลทํา

ให)การสื่อสารและประสานงานยังไม�เป'นระบบ และยังไม�มีระบบการสนับสนุนการทํางานที่เหมาะสม รวมทั้งยังไม�มีระบบการจัดการความรู) (KM) ที่มีประสิทธิภาพ 
๒.๓ Staff : สมาชิกในองค1กร : ปริมาณของบุคลากรไม�มีความสอดคล)องกับปริมาณงานและการหมุนเวียนงานภายในหน�วยงานยังไม�เหมาะสม การสื่อสาร

และปฏิสัมพันธ1ระหว�างบุคคลภายในหน�วยงานและนอกหน�วยงานยังดําเนินการได)ไม�ดี นอกจากนั้นบุคลากรยังไม�มีความพร)อมในการรับความเปลี่ยนแปลงเท�าที่ควร 
2.4 มีวัฒนธรรมการทํางานที่คุ)นเคยกับการปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู)บังคับบัญชามากกว�าการวิเคราะห1และเสนอแนะต�อผู)บังคับบัญชา 
2.5 บุคลากรขาดทักษะการเป'นผู)นําและการทํางานเป'นทีม 
2.6 บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
2.7 บุคลากรบางส�วนมีหนี้สินจํานวนมาก 



๑๘ 

 

 ๓.๒ การวิเคราะหสภาพแวดล�อมภายนอก (External Environment) 
จากการวิเคราะห1สภาพแวดล)อมภายนอกที่เกี่ยวข)องกับการดําเนินงานด)านคุณธรรม จริยธรรม ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถสรุปเป'น

โอกาส (O - Opportunity) และอุปสรรค (T - Threats) ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได)ดังนี้ 
๑) โอกาส (O - Opportunity) 

๑.๑ การเมือง (Political) : การให�ความสําคัญกับการป�องกันและแก�ไขป!ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาล เป,นโอกาสขององค.กรในการกําหนด
และขับเคลื่อนมาตรการในการป�องกันและแก�ไขป!ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การส2งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนาระบบการกํากับดูแลองค.การที่ดีตามหลัก       
ธรรมาภิบาล 

๑.๒ ระเบียบ กฎหมาย (Legal) : ประเทศไทยมีการกําหนดเรื่องการดําเนินการของภาครัฐภายใต�หลักธรรมาภิบาล ความโปร2งใส และหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ไว�ในกฎหมายหลายฉบับ ร2วมทั้งในป!จจุบันได�มีการร2างกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการส2งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของประเทศโดยตรง  

๑.๓  เทคโนโลยี (Technology) :  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช2น คอมพิวเตอร. ระบบอินเตอร.เน็ต สื่อสังคมออนไลน. เป,นต�น ช2วยเอื้อให�องค.กร
สามารถนํามาประยุกต.ใช�ในการบริหารงานให�มีประสิทธิภาพมากขึ้นได� ในขณะเดียวกันก็เอื้อให�ประชาชนสามารถรับทราบข�อมูลข2าวสารและช2วยให�สามารถกํากับติดตามการ
ดําเนินการต2างๆ ของหน2วยงานได�รวดเร็วเช2นเดียวกัน 

๑.๔ เศรษฐกิจ (Economic) : การที่ประเทศไทยเข�าสู2ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปQ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําให�องค.กรต�องเตรียมความพร�อมเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งมีการให�ความสําคัญกับการดําเนินงานที่จะต�องกํากับไว�ด�วยคุณธรรมและความโปร2งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

๑.๕ การต�างประเทศ (International Affair) : การมีกฎ ระเบียบ กติกา ระดับโลกในเรื่องที่เกี่ยวข�องกับ คุณธรรม จริยธรรม และการต2อต�านการทุจริต 
มีผลผูกพันให�ประเทศไทยต�องปฏิบัติตามทําให�องค.กรต�องพัฒนาการดําเนินงานให�สอดคล�องเป,นไปตามมาตรฐานของกฎ ระเบียบ กติกาที่เกี่ยวข�อง 

๒) อุปสรรค (T - Threats) 
๒.๑ เศรษฐกิจ (Economic) : จากการที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู�ในสภาวะตกต่ําอันเนื่องจากปFจจัยหลายอย�าง ส�งผลต�อภาวะค�าครองชีพของ

ประชาชนที่สูงขึ้นอย�างต�อเนื่อง ซึ่งรวมทั้งข)าราชการและบุคลากรภาครัฐ จึงอาจมีผลต�อการประพฤติปฏิบัติตนตามอํานาจหน)าที่ของบุคลากรภาครัฐที่อาจเบี่ยงเบนไปจากการ
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย1สุจริต  

๒.๒  สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) : การที่คนไทยยังมีความเชื่อและค�านิยมในการยกย�องเชิดชูผู)มีอํานาจและมีฐานะร่ํารวย รวมทั้งกระแส
การบริโภคนิยม ทําให)คนไทยยังไม�ตระหนักถึงความร)ายแรงของการทุจริตคอร1รัปชั่นเท�าที่ควร 

๒.๓ การเมือง (Political) : สถานการณ1ทางการเมืองของไทยยังอยู�ในช�วงการดําเนินการปฏิรูปและมีการร�างรัฐธรรมนูญฉบับใหม� เพื่อนําไปสู�การจัดการ
เลือกตั้งในอนาคต ทําให)ทิศทางการดําเนินการด)านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยังถือว�ามีความไม�แน�นอนสูง 

 



๑๙ 

 

ส�วนที่ 2 
การกําหนดยุทธศาสตร� : Strategy Formulation 

ยุทธศาสตร�การส�งเสริมคณุธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

1. วิสัยทัศน�การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง” 

2. ยุทธศาสตร� 
   ยุทธศาสตร1ที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ในองค1กร เพื่อให)เกิดการเรียนรู)และปฏิบัติตาม 
    ยุทธศาสตร1ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เอื้อต�อการหล�อหลอมให)ข)าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม 
    ยุทธศาสตร1ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให)เอื้อต�อการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    ยุทธศาสตร1ที่ ๔ ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรม ของข)าราชการและองค1กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

3. เปEาประสงค� ตัวชี้วัด ค�าเปEาหมาย 
ยุทธศาสตร� เปEาประสงค� ตัวชี้วัด ค�าเปEาหมาย 

ยุทธศาสตร1ที่ 1 ส�งเสริมและ
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม   
ในองค1กร เพื่อให)เกิดการเรียนรู)
และปฏิบัติตาม 
 

- บุคลากรในองค1กรยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต)อง  
- บุคลากรในองค1กรน)อมนํา     
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู�หัวมาใช)
ในการดํารงชีวิต 

๑) ข)าราชการส�วนกลางถูกร)องเรียน กรณีฝ]าฝ�นจริยธรรมและ
จรรยาข)าราชการ 
๒) ข)าราชการส�วนกลางได)รับการฝ�กอบรมด)านคุณธรรม จริยธรรม 
๓) ข)าราชการส�วนกลางได)รับการฝ�กอบรมภาวะการเป'นผู)นําที่ดี 
4) ข)าราชการส�วนกลางได)รับการส�งเสริมและสนับสนุนให)เรียนรู) 
ฝ�กอบรม ศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู�หัว  

๑) ไม�เกินร)อยละ 3 ต�อปU
ของจํานวนข)าราชการ
ส�วนกลาง 
๒) ไม�น)อยกว�า 3 หลักสูตร/ปU 
3) ไม�น)อยกว�าร)อยละ 10 
ต�อปU 
4) ไม�น)อยกว�าร)อยละ 10 
ต�อปU  

ยุทธศาสตร1ที่ 2 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่เอื้อต�อการหล�อหลอม
ให)ข)าราชการมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ระบบบริหารจัดการขององค1กร
สามารถเสริมสร)างให)บุคลากร
พัฒนาตนเองในด)านคุณธรรม 
จริยธรรม อย�างต�อเนื่อง  

กระบวนงานที่มีแนวทางหรือกระบวนการดําเนินงานที่เอื้อต�อการ
ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค1กร  

ไม�น)อยกว�า ๓ เรื่อง/ปU 

ยุทธศาสตร1ที่ 3 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคลให)เอื้อต�อการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

ระบบการบริหารงานบุคคลมีส�วน
ส�งเสริมให)บุคลากรในหน�วยงานมี
คุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น 

กระบวนงานด)านการบริหารงานบุคคลขององค1กรยึดหลักคุณธรรม 
หลักความรู) ความสามารถ หลักผลงาน หลักการกระจายอํานาจ 
และหลักความสมดุลระหว�างคุณภาพชีวิตและการทํางาน 

ทุกกระบวนงาน 

ยุทธศาสตร1ที่ ๔ ส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรม 
ของข)าราชการและองค1กร 

ประชาชนบุคคลภายนอกมีส�วน
ร�วมในการตรวจสอบ คุณธรรม 
จริยธรรม ของข)าราชการในองค1กร 

มีกลไกหรือช�องทางที่ประชาชนบุคคลภายนอกสามารถเข)ามามีส�วน
ร�วมในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร 

อย�างน)อย ๒ กลไกหรือ
ช�องทาง  
 

 
 



๒๑ 

 

4. มาตรการ แนวทาง 

ยุทธศาสตร� มาตรการ แนวทาง 
ยุทธศาสตร1ที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม ในองค1กร เพื่อให)
เกิดการเรียนรู)และปฏิบัติตาม 
 

ส�งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมแก�ข)าราชการและ
เจ)าหน)าที่อย�างต�อเนื่องและจริงจัง      
 

๑) ยกย�อง เชิดชู บุคลากรที่มี คุณธรรม จริยธรรม ให)เป'นต)นแบบขององค1กร 
๒) สร)างขวัญกําลังใจแก�บุคลากรผู)มี คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมอันดีงาม 
๓) ส�งเสริมให)บุคลากรทุกระดับประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู�หัว 
4) บุคลากรได)รับการพัฒนาในด)านภาวะการเป'นผู)นําที่ดีขององค1กร 

ยุทธศาสตร1ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เอื้อต�อ
การหล�อหลอมให)ข)าราชการมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการให)เอื้อต�อการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
 

๑) กําหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐาน การทํางานของข)าราชการ เพื่อลดการใช)ดุลยพินิจ
และลดช�องทางการแสวงหาผลประโยชน1 มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและ
คุณภาพของงาน 
๒) พัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการทํางานของข)าราชการ เพื่อสร)าง
ความตระหนักในการทํางานอย�างมีมโนสุจริต ให)บริการแก�ประชาชนด)วยความเป'นธรรม 
โปร�งใส และไม�เลือกปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร1ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารงานบุคคลให)เอื้อต�อ
การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคลให)เอื้อต�อการ
ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

๑) กําหนดหลักเกณฑ1และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน เป̂ดเผย โปร�งใสและตรวจสอบได)  
๒) จัดให)มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข)าราชการทุกระดับที่เป'นธรรม ควบคู�กับ
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม  
๓) จัดให)มีช�องทางสําหรับข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐได)ร)องเรียน ร)องทุกข1 ปFญหา
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักประกันความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร1ที่ ๔ ส�งเสริมการมีส�วนร�วม
ของประชาชนในการตรวจสอบ 
คุณธรรม จริยธรรม ของข)าราชการและ
องค1กร 
 

ส�งเสริมให)ประชาชน บุคคลภายนอก 
มีช�องทาง กลไก และการมีส�วนร�วม
ในการสอดส�อง ดูแล ให)ข)อคิดเห็น 
ด)านคุณธรรม จริยธรรม ของ
ข)าราชการ 

๑) เป̂ดช�องทางให)ประชาชนบุคคลภายนอกได)เข)ามามีส�วนร�วมในการสอดส�อง ดูแล 
ตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรม ของข)าราชการและเจ)าหน)าที่ 
๒) เป̂ดโอกาสให)ประชาชนบุคคลภายนอกร�วมเป'นเครือข�ายกับองค1กรในการส�งเสริมและ
พัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการขององค1กร 

 



๒๒ 

 

ส�วนที่ 3 
การแปลงยุทธศาสตร�ไปสู�การปฏิบัต ิ: Strategy Implementation Or Execution 

ยุทธศาสตร�การส�งเสริมคณุธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

 ยุทธศาสตร�ที่ 1 : ส�งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในองค�กรเพื่อให3เกิดการเรียนรู3และปฏิบัติตาม 
 มาตรการที่ 1  : ส�งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก�ข3าราชการและเจ3าหน3าที่อย�างต�อเนื่องและจริงจัง 

(1) เปEาประสงค� (2) ตัวชี้วัด 
(3) ค�าเปEาหมายตัวชี้วัด 

(4) แนวทางปฏิบัติ 
(5) โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. บุคลากรในองค1กร
ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมยืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต)อง 

1. ข)าราชการส�วนกลาง ถูกร)องเรียนกรณี
ฝ]าฝ�นจริยธรรมและจรรยาข)าราชการ 
 
2. ข)าราชการส�วนกลางได)รับการฝ�กอบรม
ด)านคุณธรรมจริยธรรม 
3. ข)าราชการส�วนกลางได)รับการฝ�กอบรม
ภาวะการเป'นผู)นําที่ดี 

ไม�เกิน
ร)อยละ 

3 
200 
คน 
3 

หลักสตูร 

ไม�เกิน
ร)อยละ 

3 
200 
คน 
3 

หลักสตูร 

ไม�เกิน
ร)อยละ 

3 
200 
คน 
3 

หลักสตูร 

ไม�เกิน
ร)อยละ 

3 
200 
คน 
3 

หลักสตูร 

ไม�เกิน
ร)อยละ  

3 
200  
คน 
3 

หลักสูตร 

1. ยกย�องเชิดชูบุคลากรที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม ให)เป'น
ต)นแบบขององค1กร 
2. สร)างขวัญกําลังใจแก�
บุคลากร ผู)มีคุณธรรม 
จริยธรรม และพฤติกรรม 
อันดีงาม 
3. พัฒนาบุคลากรให)มีภาวะ
ผู)นําที่ด ี

1. โครงการเสริมสร)างคุณงาม
ความดีของข)าราชการและ
เจ)าหน)าที่ในสังกัด มท. 
2. พิธีถวายสัตย1ปฏญิาณเพื่อ
เป'นข)าราชการที่ดีและพลังของ
แผ�นดิน 

3. พิธีเจรญิพระพุทธมนต1เฉลมิ
พระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจ)าอยู�หัวและสมเด็จพระนางเจ)า
ฯ พระบรมราชินีนาถ 

4. กิจกรรมการบริจาคโลหิต
ของเจ)าหน)าที่
กระทรวงมหาดไทย 
5. ประชาสัมพันธ1เพื่อส�งเสรมิ
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
แก�ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยผ�าน  เสียงตามสาย
รายการ “เสยีงมหาดไทย” 
6. ปลูกจิตสํานึก จริยธรรมและ



๒๓ 

 

(1) เปEาประสงค� (2) ตัวชี้วัด 
(3) ค�าเปEาหมายตัวชี้วัด 

(4) แนวทางปฏิบัติ 
(5) โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 2563 
คุณธรรมให)กับบุคลากรภาครัฐ 
กระทรวงมหาดไทย 
7. ฝ�กอบรมบุคลากรด)าน
กฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อการมี
ส�วนร�วมกับทุกภาคส�วนใน 
การป องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย�างยั่งยืน 

2. บุคลากรในองค1กร
น)อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ)าอยู�หัว มาใช)ใน 
การดํารงชีวิต 

1. ข)าราชการส�วนกลางได)รบัการส�งเสริม
และสนับสนุนให)เรียนรู) ฝ�กอบรม ศึกษา     
ดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู�หัว 

200 
คน 

200 
คน 

200 
คน 

200 
คน 

200 คน 1. ส�งเสริมให)บุคลากรทุก
ระดับ ประพฤติปฏบิัติตนตาม
รอยพระยุคลบาทและ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ)าอยู�หัว 

1. จัดบอร1ดประชาสัมพันธ1ให)
ความรู) เ กี่ยวกับหลักปรัชญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู�หัว 
2. กิจกรรมบ�มเพาะ แปลงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ห ลั ก ท ร ง ง า น ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู�หัว 
ไปสู�การปฏิบัติ 
3. กิจกรรมบําเพ็ญ 
ประโยชน1“เนื่องในวันพ�อและวัน
แม�แห�งชาติ” 
4. โครงการศึกษาดูงานไร�สิงห1
สราญรมย1 (1 ไร� 1 แสน) 
5. โครงการศึกษา ดูงานศูนย1
พั ฒ น า ห) ว ย ฮ� อ ง ไ ค ร) อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
6.โ ค ร ง ก า ร เ จ) า ห น) า ที่ ศู น ย1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ



๒๔ 

 

(1) เปEาประสงค� (2) ตัวชี้วัด 
(3) ค�าเปEาหมายตัวชี้วัด 

(4) แนวทางปฏิบัติ 
(5) โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 2563 
สื่ อ ส า ร เ ข ต  1 2  ( ส ง ข ล า )  
ตามรอยเท)าพ�อ 
7. กิจกรรมส�งเสริมให)บุคลากร
ในสังกัดกลุ�มงานอํานวยการ
ป ลั ด  เ ข) า ร� ว ม แ ผ น ง า น /
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข)องกับ
การส�งเสริมการดําเนินชีวิตและ
การ พัฒนาตนเองตามหลั ก
ปรั ชญา เ ศ รษฐ กิ จพอ เ พี ย ง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล 
8. กิจกรรมจัดมุมหนังสือ/การ
เผยแพร�องค1ความรู) ที่เกี่ยวข)อง
กับการส�งเสริมการดําเนินชีวิต
และการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปรั ชญา เ ศ รษฐ กิ จพอ เ พี ย ง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล 
9. กิจกรรมเผยแพร�องค1ความรู)
ข�าวสาร/ความรู) เ กี่ยวกับการ
ส�งเสริมการดําเนินชีวิตและการ
พัฒนาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมา- 
ภิบาล บนเว็บไซต1ของ กอป. 
สป. 
10..เ ส ริ ม ส ร) า ง คุ ณ ธ ร ร ม



๒๕ 

 

(1) เปEาประสงค� (2) ตัวชี้วัด 
(3) ค�าเปEาหมายตัวชี้วัด 

(4) แนวทางปฏิบัติ 
(5) โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 2563 
จริยธรรม น)อมนําหลักปรัชญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง
ข) า ร า ช ก า ร สํ า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  

 ยุทธศาสตร�ที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เอื้อต�อการหล�อหลอมให3ข3าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม 
 มาตรการที่ 1  : พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการให3เอื้อต�อการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เปEาประสงค� (2) ตัวชี้วัด 
(3) ค�าเปEาหมายตัวชี้วัด 

(4) แนวทางปฏิบัติ 
(5) โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. ระบบบริหารจัดการ
ขององค1กร สามารถ
เสรมิสร)างให)บุคลากร
พัฒนาตนเองในด)าน
คุณธรรม จรยิธรรม 
อย�างต�อเนื่อง 

1. มีกระบวนงานที่มีแนวทางหรือ
กระบวนการดําเนินการที่เอื้อต�อการ
ส�งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในองค1กร 
 
 

3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 1. กําหนดกฎ กติกา หรือ
มาตรฐานการทํางานของ
ข)าราชการ เพื่อลดการใช)ดุลย-   
พินิจและลดช�องทางการ
แสวงหาผลประโยชน1 มุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษา
มาตรฐานและคุณภาพของ
งาน 
2. พัฒนาระบบการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลการทํางาน
ของขาราชการ เพื่อสร)างความ
ตระหนักในการทํางานอย�างมี
มโนสุจริตให)การบริการแก�
ประชาชนด)วยความเป'นธรรม 
โปร�งใส และไม�เลือกปฏิบัต ิ
 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค1การของ 
กระทรวงมหาดไทย ให) เ กิ ด 
ธรรมาภิบาล 
2. สร)างเสริมองค1ความรู)ในการ
ป อง กันและปราบปรามการ
ทุจริตสําหรับผู)ตรวจสอบภายใน 
กระทรวงมหาดไทย 
3. อบรมพัฒนาเ พิ่ม ทักษะ
ความรู)  ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรม สํ าหรับ
ผู)ปฏิบัติงานรับเรื่องร)องเรียน
ของศูนย1ดํารงธรรมส�วนกลาง 
จังหวัดและอําเภอ 
4.  ประชาสัมพันธ1การป องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
5.  เพิ่มพูนองค1ความรู)เกี่ยวกับ



๒๖ 

 

(1) เปEาประสงค� (2) ตัวชี้วัด 
(3) ค�าเปEาหมายตัวชี้วัด 

(4) แนวทางปฏิบัติ 
(5) โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 2563 
ระเบียบ ข)อกฎหมาย เพื่อลด
ความเสี่ยงของการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สป. 
มท. 

  
 ยุทธศาสตร�ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให3เอื้อต�อการหล�อหลอมให3ข3าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม 
 มาตรการที่ 1  : พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให3เอื้อต�อการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เปEาประสงค� (2) ตัวชี้วัด 
(3) ค�าเปEาหมายตัวชี้วัด 

(4) แนวทางปฏิบัติ 
(5) โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. ระบบบริหารงาน
บุคคลมสี�วนส�งเสรมิให)
บุคลากรในหน�วยงานมี
คุณธรรม จรยิธรรม
เพิ่มขึ้น 

1. กระบวนงานด)านการบริหารงานบุคคล
ขององค1กรยึดหลักคุณธรรม หลักความรู)
ความสามารถ หลักผลงาน หลักการ-
กระจายอํานาจ และหลักความสมดุล
ระหว�างคุณภาพชีวิตและการทํางาน 
 
 

ทุก
กระบวน 

งาน 

ทุก
กระบวน 

งาน 

ทุก
กระบวน 

งาน 

ทุก
กระบวน 

งาน 

ทุก
กระบวน 

งาน 

1. กําหนดหลักเกณฑ1 และวิธี 
การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน 
เป̂ดเผย โปร�งใส และ
ตรวจสอบได) 
2. จัดให)มีระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข)าราชการทุก
ระดับที่เป'นธรรม ควบคู�กับการ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม  
3. จัดให)มีช�องทางสําหรับ
ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของ
รัฐได)ร)องเรียน ร)องทุกข1 
ปFญหาคุณธรรม จริยธรรม 
โดยมีหลักประกันความ
ปลอดภัย 

1. อบรมรณรงค1ให)ข)าราชการ
ตระหนักรู)เรื่องผลประโยชน1ทับ
ซ) อ น ห รื อ ค ว า ม ขั ด แ ย) ง กั น
ระหว�างผลประโยชน1ส�วนตน
และผลประ โยชน1 ส� ว น ร� ว ม 
(conflict of interest) พ.ศ. 
2560 
2. การพิจารณาคัดเลือกเพื่อ
เลื่อนข)าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต� งตั้ ง ให) ดํ า ร งตํ าแหน� ง
ประเภทอํานวยการระดับสูง 
กระทรวงมหาดไทย 
3. การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข)าราชการสังกัด
สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
มหาดไทย 

  

  



๒๗ 

 

 ยุทธศาสตร�ที่ 4 : ส�งเสริมการมีส�วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ของข3าราชการ และองค�กร 
 มาตรการที่ 1  : ส�งเสริมให3ประชาชน บุคคลภายนอกมีช�องทาง กลไก และการมีส�วนร�วมในการสอดส�องดูแลให3ข3อคิดเห็นด3านคุณธรรม จริยธรรม ของข3าราชการ 
     และองค�กร 

(1) เปEาประสงค� (2) ตัวชี้วัด 
(3) ค�าเปEาหมายตัวชี้วัด 

(4) แนวทางปฏิบัติ 
(5) โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. ประชาชน บุคลากร
ภายนอก มีส�วนร�วมใน
การตรวจสอบคุณธรรม 
จริยธรรมของ
ข)าราชการในองค1กร 

1. มีกลไกหรือช�องทางที่ประชาชน 
บุคคลภายนอกสามารถเข)ามามสี�วนร�วม
ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร 
 
 

2 
กลไก/
ช�องทาง 

2 
กลไก/

ช�องทาง 

2 
กลไก/
ช�องทาง 

2 
กลไก/

ช�องทาง 

2 กลไก/
ช�องทาง 

1. เป̂ดช�องทางให)ประชาชน 
บุคคลภายนอก ได)เข)ามามี
ส�วนร�วมในการสอดส�อง ดูแล 
ตรวจสอบ คุณธรรม จรยิธรรม
ของข)าราชการและเจ)าหน)าที่ 
2. เป̂ดโอกาสให)ข)าราชการ 
บุคคลภายนอก ร�วมเป'น
เครือข�ายกับองค1กรในการ
ส�งเสริมและพัฒนาระบบ
คุณธรรม จรยิธรรมในการ
ปฏิบัติราชการขององค1กร  

1 . . กิ จกรรม เผยแพร� ข) อมู ล
ข�าวสารตาม พ.ร .บ .  ข)อมูล
ข�าวสารของราชการน พ.ศ . 
2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข)อง 
2..มี ก ล ไ ก ห รื อ ช� อ ง ท า ง ที่
ป ร ะ ช า ชน บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก
สามารถเข)ามามีส�วนร�วมในการ
ตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากร 2 กลไก/ช�องทาง 

 


