๑

สวนที่ 1
กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๑. นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวข3อง
๑.๑ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน : “สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรวมปองกันและปราบปรามการทุจริต เป'นที่ยอมรับในระดับสากล”
พันธกิจที่ ๑ สร)างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกการตอต)านการทุจริตโดยเน)นการปรับ เปลี่ยนฐานความคิดเพื่อเห็นแกประโยชน1สวนรวมของประเทศ
ให)แกทุกภาคสวนใน สังคมไทย โดยเฉพาะกลุมนักการเมืองและเจ)าหน)าที่รัฐ
วัตถุประสงคหลักที่ ๑ เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในประโยชน1ของทุกภาคสวนโดยเฉพาะอยางยิ่งนักการเมืองและบุคลากรในหนวยงานตอต)านการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอต)านการทุจริตเน)นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชน1สาธารณะ
มาตรการ/แนวทาง
๑. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สงเสริมการใช)และกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแกทุกภาคสวน
๓. การใช)การศึกษาและศาสนาเป'นเครื่องมือการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด
๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได)ของเจ)าหน)าที่ของรัฐและข)าราชการ
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาความรวมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทํางานระหวางเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคสวนและ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการบูรณาการและการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในและระหวางประเทศ
วัตถุประสงคหลักที่ ๒ เพื่อพัฒนาระบบบริหารการตอต)านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีบูรณาการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร1ชาติกับแผนยุทธศาสตร1ระดับ
องค1กรของหนวยงานตอต)านการทุจริต รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลที่ชัดเจน
ยุทธศาสตรที่ ๒ บูรณาการทํางานของหนวยงานในการตอต)านการทุจริตและพัฒนาเครือขายในประเทศ
มาตรการ/แนวทาง
๑. ประสานการทํางานและการบริหารระหวางองค1กรตามรัฐธรรมนูญ
๒. สร)างความเข)มแข็งการบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีเครือขายหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการตอต)านการทุจริต

๒
๓. พัฒนาระบบฐานข)อมูลกลาง
๔. ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช)กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ1 ข)อบังคับในแตละหนวยงานหลักในการตอต)านการทุจริตให)สอดคล)องกัน
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาความรวมมือกับองค1กรตอต)านการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ
มาตรการ/แนวทาง
๑. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องค1กรตอต)านการทุจริตและองค1กรเอกชนในระดับนานาชาติ
๒. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให)สอดคล)องกับอนุสัญญาระหวางประเทศ
๓. สร)างความรวมมือโดยการเข)ารวมปฏิญญาและการทําบันทึกความเข)าใจระหวางประเทศ
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่เปาหมายโดยเป'นนวัตกรรมที่เป'นประโยชน1ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงคหลักที่ ๓ เพื่อพัฒนาระบบกลไกและมาตรการที่สนับสนุนให)สาธารณะและภาคประชาชนเข)ามามีสวนรวมตอต)านการทุจริต เกิดความไว)วางใจ
และเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทาง
๑. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการและเครื่องเมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๒. สร)างเสริมระบบแจ)งเบาะแสและการคุ)มครองพยาน การเสริมสร)างศักยภาพและการมีสวนรวมในการแก)ไขปFญหาทุจริตให)กับภาคีเครือขายภาคประชาสังคม
และประชาชนเพื่อให)เกิดความเชื่อมั่น
๓. สร)างเสริมระบบรับเรื่องร)องเรียนให)กับองค1กรตามรัฐธรรมนูญที่ตอต)านการทุจริต
พันธกิจที่ ๔ สนับสนุนให)ภาคีทุกภาคสวนสร)างองค1ความรู) (Knowledge Body) เพื่อให)รู)เทาทันและรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงคหลักที่ ๔ เพื่อยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหนวยงานตอต)านการทุจริตในด)านการตอต)านให)เทาทันสถานการณ1และได)มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสร)างองค1ความรู)ด)านการตอต)านการทุจริตให)กับบุคลากรทุกภาคสวน
มาตรการ/แนวทาง
๑. สร)างองค1ความรู)ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและพัฒนา
๒. พัฒนาระบบการจัดการองค1ความรู)
๓. สร)างบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรายสาขา

๓
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุงให3
“คนเป=นศูนยกลางของการพัฒนา” และ “สร3างสมดุล การพัฒนา” ในทุกมิติ แตการประยุกต1ใช)แนวคิดดังกลาว และสร)างความมั่นใจวาการพัฒนาจะเป'นไปในแนวทางที่
ยั่งยืนและสร)างความสุขให)กับคนไทย จําเป'นต)องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศอยางรอบด)านและวางจุดยืนการพัฒนาในระยะยาว ภายใต)วิสัยทัศน1
ประเทศไทย ปU พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ วิสัยทัศน1แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) คือ “สังคม
อยูรวมกันอยางมีความสุข ด3วยความเสมอภาคเป=นธรรมและมีภูมิคุ3มกันตอการเปลี่ยนแปลง” โดยประกอบด)วยยุทธศาสตร1การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร1 ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การสร3างความเป=นธรรมในสังคม มุงสร)างภูมิคุ)มกันตั้งแตระดับปFจเจก ครอบครัวและชุมชน เพื่อให)เป'นสังคมที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
เข)ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได)อยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู3ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงเตรียมคน ให)พร)อมรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรที่ ๓ ความเข3มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงานให)ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป'นฐานการผลิต
ภาคเกษตรให)เข)มแข็งและสามารถใช)ประโยชน1ได)อยางยั่งยืน เพื่อให)ภาคเกษตรเป'นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๔ การปรับโครงสร3างเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ให)ความสําคัญกับการปรับโครงสร)างเศรษฐกิจ โดยใช)วิทยาศาสตร1
เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร)างสรรค1 ตลอดจนภูมิปFญญาท)องถิ่นเป'นพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ การสร3างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มุงเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
ประเทศกับมิติของความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและมีภูมิคุ)มกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
ยุทธศาสตรที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมอยางยั่งยืน มุงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมให)เพียงพอตอการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช)ประโยชน1 ควบคูไปกับการเตรียมความพร)อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให)สังคมมีภูมิคุ)มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแลยกระดับคุณภาพชีวิตให)คนในสังคมไทย
๑.๓ นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ1 จันทร1โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดินด)านตางๆ รวม 11 ด)าน โดยด)านที่เกี่ยวข)องการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข)อที่ ๑๐ สรุปได)ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชกาแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปEองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดําเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐให)เหมาะสมและเป'นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดี เพื่อสร)างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต)นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว)ในระบบราชการ
โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหน)าไปตามลําดับความจําเป'นและตามที่กฎหมายเอื้อให)สามารถดําเนินการได)ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให)ประชาชนสามารถเข)าถึง

๔
การบริหารสาธารณะได)รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให)เจ)าหน)าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช)อํานาจโดยมิชอบกอให)เกิดการทุจริต หรือสร)างความเสียหายแก
ประชาชนโดยเฉพาะ นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน)าจะเน)นการปรับปรุงหนวยงานให)บริการด)านการทําธุรกิจ การลงทุน และด)านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป'นสําคัญ
เสริมสร)างระบบคุณธรรม ในการแตงตั้งและโยกย)ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมให)มีการนาระบบพิทักษ1คุณธรรมมาใช)ใน
การบริหารงานบุคคลของเจ)าหน)าที่ฝ]ายตางๆ ปรับปรุงและจัดให)มีกฎหมายเพื่อให)ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน1ทับซ)อนในภาครัฐทุกระดับ
โดยถือวาเรื่องนี้เป'นวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเป'นเรื่องที่ต)องแทรกอยูในการปฏิรูปทุกด)าน ทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผู)กระทําการทุจริตทั้งในด)านวินัยและคดี รวมทั้ง
ให)ผู)ใช)บริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานรัฐและเป^ดเผยผลการประเมินตอประชาชน อีกทั้งจะทํากรณีศึกษาที่เคยเป'นปFญหา เชน การจัดซื้อจัดจ)าง
การรวมทุน การใช)จายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได)มีคําวินิจฉัยขององค1กรตางๆ มาเป'นบทเรียนให)ความรู)แกเจ)าหน)าที่ของรัฐและประมวลเป'นกฎระเบียบหรือคูมือในการ
ปฏิบัติราชการ
๑.๔ แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
๑) วิสัยทัศน (Vision) : “เป'นองค1กรที่มีสมรรถนะสูงในการอํานวยการและสนับสนุนการดําเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุมจังหวัดให)บรรลุผลสัมฤทธิ์”
๒) พันธกิจ (Mission) :
(๑) จัดทําแผนนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร1การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป'นแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให)เกิดการประหยัด คุ)มคา และสมประโยชน1
(๒) สงเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ดําเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร1ระดับชาติเพื่อใช)เป'นกรอบในการ
จัดทํายุทธศาสตร1 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และงบประมาณ ติดตามประเมินผลการบริหารและพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด รวมทั้งประสาน สนับสนุนการขับ เคลื่อน
ความรวมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก)ไขปFญหาเศรษฐกิจ
(๓) สงเสริมการอํานวยความเป'นธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร)อยในระดับพื้นที่ งานการขาวกรองของกระทรวง การเสริมสร)าง
ความสัมพันธ1อันดีกับตางประเทศและประเทศเพื่อนบ)าน และการเตรียมความพร)อมในการเข)าสูประชาคมอาเซียน
(๔) พัฒนาระบบการอํานวยการ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารงานบุคคลสวนท)องถิ่น ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและระเบียบ กฎหมายในความรับผิดชอบ เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๓) ประเด็นยุทธศาสตร :
(๑) ประเด็นยุทธศาสตร1ที่ ๑ การเตรียมความพร)อมเข)าสูประชาคมอาเซียน
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร1ที่ ๒ การสงเสริมการดําเนินงานด)านความมั่นคงภายใน
(๓) ประเด็นยุทธศาสตร1ที่ ๓ การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบายยุทธศาสตร1 เพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ

๕
(๔) ประเด็นยุทธศาสตร1ที่ ๔ การบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดี
(๕) ประเด็นยุทธศาสตร1ที่ ๕ การสงเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
๑.๕ ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาครัฐ ( สํานักงาน ก.พ.)
1) วิสัยทัศน : สงเสริมให)ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐทุกระดับเป'นคนดีมีคุณธรรม พร)อมรับตอการเปลี่ยนแปลง โดยใช)หลักทศพิธราชธรรม คุณธรรม
และธรรมาภิบาล เพื่อสงมอบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและสงประโยชน1ตอประชาชน
2) เปEาประสงค :
(1) เพื่อสงเสริมให)ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐทุกระดับ มีคุณภาพ คุณธรรม เป'นผู)นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
(2) เพื่ อสงเสริมให)ข)าราชการและเจ)าหน) าที่ของรั ฐทุ กระดับ มีส มรรถนะและขี ดความสามารถในการพัฒ นาตน พั ฒนางาน เพื่อประโยชน1 สุ ขของ
ประชาชนและเป'นแบบอยางที่ดีของการเป'นผู)มีคุณธรรมจริยธรรม
(3) เพื่อยกยองเชิดชูข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐทุกระดับที่เป'นแบบอยางที่ดีของการเป'นผู)มีคุณธรรมจริยธรรม
(4) เพื่อรวมพลังสร)างสรรค1สังคมราชการไทยและเครือขายทุกภาคสวนให)ตระหนักถึงคุณธรรม ศีลธรรม กฎหมาย และกฎแหงกรรม
3) ยุทธศาสตร :
ยุทธศาสตร1ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่เอื้อตอการหลอหลอมให)ข)าราชการมโนสุจริต
ยุทธศาสตร1ที่ ๒ การปรับกรุงระบบบริหารงานบุคคลให)เอื้อตอการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร1ที่ ๓ การกําหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐ
ยุทธศาสตร1ที่ ๔ การสงเสริมคุณธรรมในองค1กรเพื่อเป'นต)นแบบให)ข)าราชการได)เรียนรู)และปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร1ที่ ๕ การสร)างการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข)าราชการและหนวยงานของรัฐ
๑.๖ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ผู)ตรวจการแผนดินได)กําหนดหลักคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย ๕ ประการ ไว)เป'นหลักเบื้องต)นที่ทุกคนต)องพึงปฏิบัติ ดังนี้
๑) ซื่อตรง : หมายถึง ความประพฤติที่จริงใจ ไมเอนเอียง ไมคดโกง ไมโกหกหลอกลวงใคร ไมทําผิดทั้งตอหน)าและลับหลัง ไมแสวงหาผลประโยชน1โดยมิชอบ
๒) มีวินัย : หมายถึง การยึดมั่นที่จะปฏิบัติตนในกรอบของขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กฎหมาย ระเบียบแบบแผน ข)อบังคับ และข)อพึงปฏิบัติ
๓) เสียสละเพื่อสวนรวม : หมายถึง การยินยอมและเต็มใจที่จะกระทําการใดๆ ที่เป'นประโยชน1ให)แกสาธารณะโดยไมหวังผลตอบแทน
๔) พอเพียง : หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยูหัวซึ่งมีความหมายวา การดําเนินชีวิตนั้น ต)องตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไมประมาท
๕) รักษสิ่งแวดล3อม : หมายถึง การอนุรักษ1สิ่งแวดล)อมและการใช)ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุ)มคา กอให)เกิดประโยชน1สูงสุด

๖
๑.7 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1) กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล)อมและบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอให)เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเป^ดเศรษฐกิจเสรี ความท)าทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเข)าสูสังคมผู)สูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ1ด)านตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมของประเทศในปFจจุบันที่ยังคงประสบปFญหาในหลายด)าน
เชน ปF ญหาผลิ ตภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณ ภาพการศึก ษา ความเหลื่อ มล้ํา ทางสัง คม เป'น ต)น ทํา ให)ก ารพัฒ นาในชวงแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12
จึงจําเป'นต)องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (1) การน)อมนําและประยุกต1ใช)ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป'นศูนย1กลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให)สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
2) สถานะของประเทศ
2.4 ด)านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
2.4.1 ดานธรรมาภิบาล
(1) ประเทศไทยจะต3องให3 ความสํ าคั ญกับเรื่ องธรรมาภิ บาลอยางเรงดวน จากการประเมิ นผานดั ชนี ความอยูเย็ นเป'นสุ ขรวมกั นใน
สังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเป'นสุขรวมกันอยูในระดับปานกลางในปU 2556 แตองค1ประกอบด)านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ต)อง
เรงแก)ไข สถานการณ1ดังกลาว ถือเป'นความจําเป'นของประเทศไทยที่จะต)องให)ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจากสถานการณ1วิกฤตคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลของสังคมไทย ขณะนี้ได)มีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ได)แก ภาคการเมืองทั้งระดับชาติ และระดับท)องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริต
เพื่อให)ได)รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน1สวนตนทับซ)อนกับผลประโยชน1รัฐ หนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมเป'นธรรมาภิบาล มีการใช)อํานาจหน)าที่โดยมิชอบ
หาผลประโยชน1ให)ตนเองและพวกพ)อง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและข)าราชการ กระทําการทุจริตเพื่อให)ได)งานจากภาครัฐ ป^ดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาด
ธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผู)บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน)มยอมรับการทุจริตตาง ๆ ที่ตนเองได)รับประโยชน1มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติ
ผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปFญหากับการบริหารจัดการทรัพย1สินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยให)คนบางกลุมใช)ศาสนาเป'นเครื่องมือแสวงหาประโยชน1
สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเป'นกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอต)านการทุจริตหรือปกป^ดข)อเท็จจริง รับผลประโยชน1จากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถ
รักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได)
(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตปR 2544 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute
Directors : IOD) ได)สํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย1แหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยูที่ 72% ในปU 2557 ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับปU 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปU 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่

๗
77% แสดงให)เห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ให)ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสร)างความเชื่อมั่นแกผู)ลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล
2.4.2 ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ได)จัดระเบียบการ
บริหารราชการแผนดินแบงออกเป'น 3 สวน ได)แก บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนท)องถิ่นที่ใช)หลักการกระจายอํานาจที่
สวนกลางได)มอบอํานาจระดับหนึ่งให)ประชาชนในท)องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน)าที่รับผิดชอบราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อให)ข)าราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางัดเจนในโครงสร)างของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการกําหนดสวนราชการไว)เป'น 20 กระทรวง
และสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด3านแตยังมีปUญหาที่ต3องแก3ไข การกระจายอํานาจให)แก อปท. ในระยะที่ผานมาได)ดําเนินการ
ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอํานาจให)แกองค1กรปกครองสวนท)องถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แกองค1กรปกครองสวนท)องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช)งบประมาณเป'นตัวกระตุ)นให)เกิดการถายโอนภารกิจ หน)าที่ และ
เพิ่มรายได)ในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปUงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดสวนของรายได)ของท)องถิ่นตอรายได)รัฐบาลคิดเป'นร)อยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเป'นร)อยละ 25.17
ในปUงบประมาณ 2550 และร)อยละ 28.21 ในปUงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถายโอนภารกิจไปแล)วตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก อปท.
ฉบับที่ 1 จํานวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต)องถายโอน 245 ภารกิจ และถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จํานวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/
กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางให) อปท. จํานวน 9,850 คน แบงเป' นข)าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข)าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจําอยูที่สถานีอนามัย จํานวน 79 คน และลูกจ)างประจํา 3,098 คน อยางไรก็ตาม ยังมีปFญหาที่ต)องการการแก)ไข เชน การทับซ)อนของอํานาจหน)าที่และ
เขตพื้นที่ระหวางองค1การบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล หรือองค1การบริหารสวนตําบล ทําให)การจัดบริการสาธารณะให)กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปFญหาการซื้อเสียง
ทําให)การเลือกตั้งระดับท)องถิ่นขาดความชอบธรรม และปFญหาการขาดแคลนรายได)ของ อปท. ซึ่งรายได)ที่ท)องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงร)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 สงผลให) อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเป'นแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค)า การบริการ การเป'นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขั้นของประชากรแฝงและแรงงานตางด)าวได)อยางมี
ขอบเขตจํากัด
2.4.3 ด3านการทุจริตคอรรัชัน ไทยกําลับประสบปFญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน1ทับซ)อนเป'นอยางมาก พัฒนาการของการทุจริต
คอร1รัปชันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ)าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได) เนื่องจากมีความซับซ)อนไม
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มากเทากับการทุจริตคอร1รัปชันในปFจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร1รัปชันขนาดใหญที่สูงเป'นแสนล)านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน1ทับซ)อนซึ่งเป'นรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงที่รัฐเข)ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน1จากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซ)อนเพิ่มขึ้น
และในปFจจุบันประเทศไทยประสบปFญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน1ทับซ)อนเป'นอยางมาก ไมวาจะเป'นองค1กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตาง ๆ
ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค1กรตาง ๆ ยังไมสามารถที่จะเข)าไปแก)ไขปFญหาเหลานี้ได) ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ1คอร1รัปชัน
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค1กรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทยได) 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับที่
85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได)วาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน)อยเทียบกับปU 2556 ที่ได) 35 คะแนน อยูอันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุมอาเซียน พบวาประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟ^ลิปป^นส1 สวนประเทศสิงคโปร1สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได) 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมี
คอร1รัปชันน)อย)
3) บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
3.1 บริบทภายใน
3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ
(1) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด3านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราสําคัญ ๆ ที่จะชวยสนับสนุนให)การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ มาตรา 69
หนวยงานของรัฐ องค1การเอกชน หรือองค1กรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใช)เงินแผนดิน มีหน)าที่ต)องเป^ดเผยข)อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพื่อให)พลเมืองได)
ติดตามและตรวจสอบ มาตรา 82 รัฐต)องดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และต)องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ให)เป'นไปตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและสร)างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร)างความเป'นธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน)าที่ และขอบเขตความรับผิดอบที่ชัดเจนระหวาง
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนท)องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89
รัฐต)องดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช)จายเงินแผนดินอยางคุ)มคา จัดให)มีระบบ
การเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป'นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน1สูงสุดตอประชาชน และสอดคล)องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) ภาคประชาสังคมให3ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ สถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัย
ตาง ๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห1 สังเคราะห1 เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร1รัปชันทั้งการคอร1รัปชันขนาดใหญและคอร1รัปชันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อรายงานข)อค)นพบและข)อเสนอแนะสูสาธารณะ
เป'นแรงกดดันให)ผู)มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทํางานตาง ๆ ให)เหมาะสมมากขึ้น
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3.2 บริบทภายนอก
3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ
การจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal – SDGs) ในชวงเวลา 15 ปU โดยสหประชาชาติให)การรับรองแล)วเมื่อวันที่
10 กันยายน 2557 ประกอบด)วยเปาประสงค1 (Goal) จํานวน 17 ข)อ และเปาหมาย (Target) จํานวน 169 ข)อ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ที่ต)องเน)นขจัดความยากจนให)หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบ
โครงสร)างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความ
พร)อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมให)
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรม และสงเสริมความเป'นหุ)นสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน
4) กรอบวิสัยทัศนและเปEาหมาย
4.1) กรอบวิสัยทัศน1แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําให)การกําหนดวิสัยทัศน1แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมี
ความตอเนื่องจากวิสัยทัศน1แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น)อมนําและประยุกต1ใช)หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป'นศูนย1กลางของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน1ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต)องให)ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสู
การเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได)ปานกลางไปสูประเทศที่มีรายได)สูง มีการกระจายรายได)และการพัฒนาอยางเทาเทียม มีระบบนิเวศน1ที่ดี สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน1ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
4.2) การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร1ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป'นการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร1ของประเทศที่
สอดคล)องกับยุทธศาสตร1ชาติที่ สศช. ได)จัดทําขึ้น
ประเทศไทยเป'นประเทศรายได)สูงที่มีการกระจายรายได)อยางเป'นธรรม เป'นศูนย1กลางด)านการขนสงและโลจิสติกส1ของภูมิภาคสูความเป'นชาติการค)า
และบริการ (Trading and Service Nation) เป'นแหลงผลิตสินค)าเกษตรกรรมยั่งยืน แหลงอุตสาหกรรมสร)างสรรค1และมีนวัตกรรมสูงที่เป'นมิตรตอสิ่งแวดล)อม
4.3) เปาหมาย
การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เป'นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(2) ขจัดการทุจริตคอร1รัปชัน
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม

๑๐
5) แนวทางการพัฒนา
5.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพ)นกับดักรายได)ปานกลางสูรายได)สูง
5.1.1 การสงเสริมด3านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล)อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด)านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด)านบุคลากร
วิจัย ด)านโครงสร)างพื้นฐาน และด)านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให)ผู)ประกอบการมีบทบาทหลักด)านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาให)ใช)ประโยชน1อยางแท)จริงทั้งเชิงพาณิชย1และสาธารณะโดยให)ความคุ)มครองทรัพย1สินทางปFญญา
5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
5.2 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การสร3างความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให)มีชองทางให)ทุกภาคสวนสามารถเข)าถึง เข)าตรวจสอบข)อมูลของภาคราชการ
และร)องเรียนได) เชน ข)อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ)าง โครงการของทางราชการ ข)อมูลการประมูลโครงการ ผู)ชนะการประมูลและราคาป^ดประมูล ข)อมูลความก)าวหน)า
ตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร1รัปชันและคดีที่ประชาชนให)ความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ
(2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให)มีความเป'นมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให)ระบบราชการเล็กกะทัดรัด แตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง
(3) การสร3างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให3เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด)านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล)อม รวมทั้งเป'นแกนหลัก
ในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตาง ๆ ในระดับพื้นที่ได)อยางมีประสิทธิภาพ
(4) การสร3างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร)างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และนาเชื่อถือ สามารถเป'นเครื่องมือ
ให)กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได) โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ ๆ ที่มีการใช)จายงบประมาณเป'นจํานวนมาก และเป'น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว)าง

๑๑

๒. กฎหมายที่เกี่ยวข3อง
๒.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 74 บุคคลผู)เป'นข)าราชการ พนักงาน ลูกจ)างของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ)าหน)าที่ของรัฐ มีหน)าที่ดําเนินการ
ให)เป'นไปตามกฎหมาย ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดี
๒.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา 3/1 การบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ต)องเป'นไปเพื่อประโยชน1สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ)มคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบหนวยงานที่ไมจําเป'น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให)แกท)องถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต)องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู)รับผิดชอบตอผลงาน
๒.3 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดี ได)แก การบริหรราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
1) เกิดประโยชน1สุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ)มคาในเชิงภารกิจของรัฐ
4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป'น
5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการให)ทันตอสถานการณ1
6) ประชาชนได)รับการอํานวยความสะดวกและได)รับการตอบสนองความต)องการ
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
๒.4 รางพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. .... โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
๑. ให)ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย1คุณธรรม (องค1การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ให)มีองค1กรและคณะบุคคลตามรางพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมฯ ประกอบด)วย
๒.๑ คณะกรรมการสรรหา ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ประกอบด)วยประธานสภาผู)แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี ผู)นําฝ]ายค)านในสภาผู)แทนราษฎร
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย นายกสมาคมข)าราชการพลเรือน ประธานสภาหอการค)าแหงประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารแหงประเทศไทย และ

๑๒
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค1กรพัฒนาเอกชน เพื่อเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได)รับความเห็นชอบเป'นคณะมนตรี จํานวน ๕ คน ตอประธานวุฒิสภาเพื่อเสนอตอ
วุฒิสภาเพื่อให)ความเห็นชอบ
๒.๒ คณะมนตรีสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ตามมาตรา ๖ จํานวน ๕ คน ซึ่งพระมหากษัตริย1ทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
๑) ประธานคณะมนตรี โดยให)ผู)ดํารงตําแหนงมนตรีเลือกกันเองหนึ่งคน เป'นประธานคณะมนตรี
๒) คณะมนตรีมีอํานาจหน)าที่ ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ เชน
(๑) กําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลผู)ดํารงตําแหนงทางการเมือง ผู)ดํารงตําแหนงระดับสูงหรือผู)บริหารระดับสูงตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาด)วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกรรมการหรือผู)บริหารขององค1กรเอกชนที่ทําธุรกรรมกับภาครัฐ
(๒) กําหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลของหนวยงานของรัฐทุกประเภทองค1กรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานเอกชนที่เป'นคูสัญญากับภาครัฐ
(๓) กําหนดหลักเกณฑ1และวิธีการไตสวนหรือสอบทานการฝ]าฝ†นหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของบุคคลและ
หนวยงาน
(๔) วินิจฉัยผลการไตสวนหรือสอบทานการฝ]าฝ†นหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของบุคคลหรือหนวยงาน และ
เป^ดเผยผลการวินิจฉัยไตสวนหรือสอบทานนั้น รวมทั้งรายงานความคืบหน)าในการดําเนินการให)เป'นไปตามผลการวินิจฉัยดังกลาวตอสาธารณะ
(๕) สั่งหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดชี้แจงข)อเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวข)องเพื่อประกอบการพิจารณา
๓) วาระการดํารงตําแหนง ตามมาตรา ๑๑ คราวละ ๖ ปU นับแตวันที่แตงตั้งและจะดํารงตําแหนงติดตอกันสองวาระไมได)
๒.๓ สมัชชาคุณธรรม ตามมาตรา ๒๐ ประกอบด)วยประธานคนหนึ่งและสมาชิกไมเกิน ๕๐ คน โดยคณะมนตรีคัดเลือกและแตงตั้งจากบุคคลผู)ซึ่งเป'นที่
ยอมรับนับถือของประชาชนวาเป'นผู)ทรงไว)ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในสาขาอาชีพตางๆ
๑) ประธานสมัชชาคุณธรรม มาจากคณะมนตรีคนหนึ่งที่ได)รับมอบหมายจากคณะมนตรีให)เป'นประธานสมัชชาคุณธรรม และให)ที่ประชุมสมัชชา
คุณธรรมเลือกสมาชิกสมัชชาคุณธรรมเป'นรองประธานจํานวนไมเกินสองคน
๒) อํานาจหน)าที่ ตามมาตรา ๓๑ เชน
(๑) ให)ความเห็นและข)อเสนอแนะตอคณะมนตรีในการกําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลผู)ดํารงตําแหนงทางการเมือง ผู)ดํารง
ตําแหนงระดับสูงหรือผู)บริหารระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด)วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต กรรมการหรือผู)บริหารขององค1กรเอกชนที่ทําธุรกรรมกับ
ภาครัฐ และกําหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลของหนวยงานของรัฐทุกประเภทองค1กรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานเอกชนที่เป'นคูสัญญากับภาครัฐ
(๒) ให)ความเห็นและข)อเสนอแนะตอคณะมนตรีเพื่อเสริมสร)างความเข)มแข็งด)านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และการอื่นที่เกี่ยวข)อง
(๓) ไตสวนหรือสอบทานการฝ]าฝ†นหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมหรือธรรมาภิบาลของบุคคลและหนวยงาน เมื่อปรากฏตอ
สมัชชาวามีหรืออาจมีกรณีดังกลาว หรือเมื่อได)รับการร)องเรียนจากประชาชนวามีหรืออาจมีกรณีดังกลาว และเป^ดเผยสรุปผลการไตสวน หรือสอบทานนั้นตอสาธารณะ

๑๓
๒.๔ สํานักงานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแหงชาติ ตามมาตรา ๓๓
๑) โครงสร)าง เป'นหนวยงานของรัฐที่เป'นอิสระและมีฐานะเป'นนิติบุคคล
๒) หน)าที่ความรับผิดชอบ ตามมาตรา ๓๔ เชน
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะมนตรีและสมัชชา
(๒) ศึกษา วิจัย รวบรวม วิเคราะห1ข)อมูลและสนับสนุนให)มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะมนตรีและสมัชชา
(๓) เผยแพรและให)ความรู)แกประชาชนในรูปแบบตางๆ เกี่ยวกับอํานาจหน)าที่ของคณะมนตรีและสมัชชา มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู)ดํารงตําแหนงทางการเมือง ข)าราชการหรือเจ)าหน)าที่ของรัฐ กรรมการหรือผู)บริหารขององค1กรเอกชนที่ทําธุรกรรมกับภาครัฐ และมาตรฐานธรรมาภิบาลของหนวยงานของรัฐทุก
ประเภท องค1กรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานเอกชนที่เป'นคูสัญญากับภาครัฐ รวมทั้งหลักเกณฑ1และวิธีการและผลการวินิจฉัยไตสวนหรือสอบทานการฝ]าฝ†นหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล
(๔) ชวยเหลือ สนับสนุนและประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค1กรบริหารท)องถิ่น องค1กรอื่น และประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมหรือธรรมาภิบาล
๓) การกํ ากั บดู แลสํ านั กงาน ตามมาตรา ๓๕ ให) คณะมนตรี แตงตั้ งคณะกรรมการบริ หารประกอบด) วย ประธานคณะกรรมการบริ หาร ๑ คน และ
กรรมการบริหารไมเกิน ๙ คน
๔) การปฏิบัติงาน ตามาตรา ๓๗ ให)สํานักงานมีเลขาธิการหนึ่งคน โดยคณะมนตรีแตงตั้งเป'นผู)บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ)างของสํานักงานและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน
๒.5 รางแนวทางการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสําหรับคัดเลือกผูบริหารโดยสํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ. อยูในระหวางการพิจารณาแนวทางการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู)ที่ได)รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข)าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแตงตั้งให)ดํารงตําแหนงประเภทบริหารและอํานวยการโดยมีองค1ประกอบสําหรับใช)ในการคัดเลือก รวม ๕ องค1ประกอบ ได)แก
๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานอันเป'นที่ประจักษ1ในความสามารถ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการย)อนหลังไมน)อยกวาสามปU
๒) สมรรถนะสําหรับผู)ดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่ ก.พ. กําหนด
๓) ประวัติการรับราชการ ความรู) ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
๔) วิสัยทัศน1และเปาหมายสัมฤทธิ์ของการบริหารงาน
๕) พฤติกรรมทางจริยธรรม

๑๔
ทั้งนี้ ในองค1ประกอบข)อที่ ๕ พฤติกรรมทางจริยธรรม ประกอบด)วยตัวชี้วัด ๘ หมวด ได)แก
หมวดที่ ๑ ความพร)อมรับผิดชอบในการตัดสินใจ การปฏิบัติหน)าที่และการดําเนินงานของหนวยงาน
หมวดที่ ๒ การเคารพตอหลักนิติธรรม
หมวดที่ ๓ การเคารพตอสิทธิมนุษยชน
หมวดที่ ๔ ความโปรงใส
หมวดที่ ๕ การปฏิบัติหน)าที่อยางมีจริยธรรม
หมวดที่ ๖ การให)ความสําคัญตอประโยชน1ของผู)รับบริการและผู)มีสวนได)สวนเสีย
หมวดที่ ๗ การให)ความสําคัญตอการปฏิบัติตามแนวสากล
หมวดที่ ๘ การมีจริยธรรมในการเป'นผู)บริหารที่ดี
๒.6 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
คําปรารภ... บุคคลผู)ดํารงตําแหนงข)าราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหน)าที่ดําเนินการให)เป'นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน1สวนรวมและประเทศชาติ มี
ความเป'นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให)บริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต)องยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู)ดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจ)าหน)าที่ของรัฐ 9 ประการของสํานักงานผู)ตรวจการแผนดิน ดังนี้
1) การยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย1 สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน1ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน1สวนตนและไมมีผลประโยชน1ทับซ)อน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต)อง เป'นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให)บริการแกประชาชนด)วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การให)ข)อมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถ)วน ถูกต)อง และไมบิดเบือนข)อเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได)
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย1ทรงเป'นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค1กร

๑๕

๓. การวิเคราะหสภาพแวดล3อมด3านคุณธรรม จริยธรรม ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓.๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment)
: ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมประจํา สป.มท. ได)พิจารณาเห็นวายุทธศาสตร1การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2554 –
2558) จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนั้น เพื่อให)การดําเนินงานด)านการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความตอเนื่อง จึงให)เริ่มดําเนินการ
จัดทํายุ ทธศาสตร1ฯ ดังกลาว และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได)มีคําสั่งที่ 158/2558 แตงตั้ งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร1 การสงเสริมคุณธรรม จริ ยธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2559 - 2563) แล)วนั้น
ในการนี้ เพื่อให)มีข)อมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตร1การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปU พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ครบถ)วนและ
สะท)อนถึงสภาพที่แท)จริงขององค1กร ศปท. ในฐานะเลขานุการคณะทํางาน ได)สํ ารวจข)อมูลปFจจัยภายในซึ่งจะสะท)อนถึงจุดแข็งจุ ดออนของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จาก สํานัก/กอง และหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สวนกลาง) ตามองค1ประกอบของแนวคิด McKinsey/s 7 S ซึ่งแนวคิดนี้เสนอวาประสิทธิภาพขององค1กร
เกิดจากความสัมพันธ1ของปFจจัยตาง 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 (คานิยมรวมกันของสมาชิกในองค1กร)
ทั้งนี้ ศปท. ได)รับแบบสํารวจข)อมูลของหนวยงานในสังกัด สป.มท. ทุกสํานัก/กอง รวม 39 ชุด ได)ผลคะแนน ดังนี้
รายการ
Structure (4)
Strategy (9)
Systems (7)
Style (6)

คาคะแนน
8
18
14
12

สิ่งที่ควรปฏิบัติ (Weighted Scored)
16
34
27
24

ความสามารถ (Evaluation Scored)
4.00
3.78
3.86
4.00

๑๖
รายการ
Staff (10)
Skill (9)
Share Value (5)
Total Weight (50)

คาคะแนน
20
18
10
100

สิ่งที่ควรปฏิบัติ (Weighted Scored)
38
36
20
28

ความสามารถ (Evaluation Scored)
3.80
4.00
4.00
3.90

สรุปแผนภาพ Inside vs. Outside Analysis
แสดงความสามารถของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติงาน (Evaluation Score จาก 7’S)

๑๗
จากผลคะแนนสามารถวิเคราะห1ถึงปFจจัยสภาพแวดล)อมภายในขององค1กรและสามารถสรุปเป'นจุดแข็ง (S – Strange) และจุดออน (W – Weakness) ด)าน
คุณธรรม จริยธรรม ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได)ดังนี้
การวิเคราะห1สภาพแวดล)อมภายในโดยใช)การวิเคราะห1ตามแนวคิด McKinsey’s 7S สามารถสรุปเป'นจุดแข็ง (S - Strange) และจุดออน (W - Weakness) ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยทุกสํานัก/กองและกลุมงาน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สวนกลาง) ได)ตอบแบบสอบถามรวม ๓๙ ชุด สรุปได)ดังนี้
๑) จุดแข็ง (Strength)
๑.๑ Structure : โครงสร)างองค1กร : โครงสร)างในปFจจุบันชวยให)องค1กรสามารถปรับตัวให)เข)ากับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจได)อยางรวดเร็ว มีสายการ
บังคับบัญชาชวยให)การทํางานเป'นไปได)อยางราบรื่น ลักษณะการจัดกลุมงานมีความสอดคล)องกับหน)าที่ความรับผิดชอบ โครงสร)างของสายงานชวยให)มีความเข)าใจในทํางาน
ได)ดี
๑.๒ Style : ลักษณะแบบแผนพฤติกรรมในการบริหารของผู)นํา : ผู)นํามีการกําหนดทิศทางองค1กรได)ชัดเจน ให)ความสําคัญกับการสร)างบรรยากาศการทํางาน
ให)ความใสใจกับบุคลากรด)านขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งรับฟFงความคิดเห็นของผู)ใต)บังคับบัญชา
๑.๓ Skill : ทักษะความรู)ความสามารถขององค1กร : บุคลากรมีความคิดสร)างสรรค1ที่ดี มีความรู)ความชํานาญในหน)าที่ความรับผิดชอบ มีทักษะในการใช)
เทคโนโลยีและทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ สามารถดูแลและจัดการความสัมพันธ1กับผู)รับบริการที่ดี และมีทักษะในการควบคุมต)นทุนในการปฏิบัติงานอยูในระดับที่ดี
๑.๔ Share Value : คานิยมรวมกันของสมาชิกในองค1กร : ความเชื่อมั่นและศรัทธาของบุคลากรตอองค1กรอยูในระดับที่ดี มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและ
มีความผูกพันตอองค1กร รวมทั้งยังมีคานิยมรวมในการมีความรับผิดชอบตอภารกิจที่ปฏิบัติ
๒) จุดออน (Weakness)
๒.๑ Strategy : กลยุทธ1ขององค1กร : มีการกําหนดกลยุทธ1ในการบริหารจัดการที่ยังไมชัดเจน บุคลากรยังขาดความเข)าใจกลยุทธ1ของหนวยงาน ทําให)กลยุทธ1
ไมสามารถทําให)ภารกิจประสบผลสําเร็จได)อยางเต็มที่ รวมทั้งการปฏิบัติตามแผนงานและการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติยังไมมีความสมบูรณ1
๒.๒ Systems : ระบบในการดําเนินงานขององค1กร : ยังไมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) มาใช)ในการปฏิบัติงานเทาที่ควร มีผลทํา
ให)การสื่อสารและประสานงานยังไมเป'นระบบ และยังไมมีระบบการสนับสนุนการทํางานที่เหมาะสม รวมทั้งยังไมมีระบบการจัดการความรู) (KM) ที่มีประสิทธิภาพ
๒.๓ Staff : สมาชิกในองค1กร : ปริมาณของบุคลากรไมมีความสอดคล)องกับปริมาณงานและการหมุนเวียนงานภายในหนวยงานยังไมเหมาะสม การสื่อสาร
และปฏิสัมพันธ1ระหวางบุคคลภายในหนวยงานและนอกหนวยงานยังดําเนินการได)ไมดี นอกจากนั้นบุคลากรยังไมมีความพร)อมในการรับความเปลี่ยนแปลงเทาที่ควร
2.4 มีวัฒนธรรมการทํางานที่คุ)นเคยกับการปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู)บังคับบัญชามากกวาการวิเคราะห1และเสนอแนะตอผู)บังคับบัญชา
2.5 บุคลากรขาดทักษะการเป'นผู)นําและการทํางานเป'นทีม
2.6 บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
2.7 บุคลากรบางสวนมีหนี้สินจํานวนมาก

๑๘
๓.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (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) : การใหความสําคัญกับการปองกันและแกไขป!ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาล เป,นโอกาสขององค.กรในการกําหนด
และขับเคลื่อนมาตรการในการปองกันและแกไขป!ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การส2งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนาระบบการกํากับดูแลองค.การที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๑.๒ ระเบียบ กฎหมาย (Legal) : ประเทศไทยมีการกําหนดเรื่องการดําเนินการของภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล ความโปร2งใส และหลักคุณธรรม
จริยธรรม ไวในกฎหมายหลายฉบับ ร2วมทั้งในป!จจุบันไดมีการร2างกฎหมายที่เกี่ยวของกับการส2งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของประเทศโดยตรง
๑.๓ เทคโนโลยี (Technology) : นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช2น คอมพิวเตอร. ระบบอินเตอร.เน็ต สื่อสังคมออนไลน. เป,นตน ช2วยเอื้อใหองค.กร
สามารถนํามาประยุกต.ใชในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได ในขณะเดียวกันก็เอื้อใหประชาชนสามารถรับทราบขอมูลข2าวสารและช2วยใหสามารถกํากับติดตามการ
ดําเนินการต2างๆ ของหน2วยงานไดรวดเร็วเช2นเดียวกัน
๑.๔ เศรษฐกิจ (Economic) : การที่ประเทศไทยเขาสู2ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปQ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําใหองค.กรตองเตรียมความพรอมเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานดานเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งมีการใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่จะตองกํากับไวดวยคุณธรรมและความโปร2งใสตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ การตางประเทศ (International Affair) : การมีกฎ ระเบียบ กติกา ระดับโลกในเรื่องที่เกี่ยวของกับ คุณธรรม จริยธรรม และการต2อตานการทุจริต
มีผลผูกพันใหประเทศไทยตองปฏิบัติตามทําใหองค.กรตองพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองเป,นไปตามมาตรฐานของกฎ ระเบียบ กติกาที่เกี่ยวของ
๒) อุปสรรค (T - Threats)
๒.๑ เศรษฐกิจ (Economic) : จากการที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศอยูในสภาวะตกต่ําอันเนื่องจากปFจจัยหลายอยาง สงผลตอภาวะคาครองชีพของ
ประชาชนที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมทั้งข)าราชการและบุคลากรภาครัฐ จึงอาจมีผลตอการประพฤติปฏิบัติตนตามอํานาจหน)าที่ของบุคลากรภาครัฐที่อาจเบี่ยงเบนไปจากการ
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย1สุจริต
๒.๒ สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) : การที่คนไทยยังมีความเชื่อและคานิยมในการยกยองเชิดชูผู)มีอํานาจและมีฐานะร่ํารวย รวมทั้งกระแส
การบริโภคนิยม ทําให)คนไทยยังไมตระหนักถึงความร)ายแรงของการทุจริตคอร1รัปชั่นเทาที่ควร
๒.๓ การเมือง (Political) : สถานการณ1ทางการเมืองของไทยยังอยูในชวงการดําเนินการปฏิรูปและมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อนําไปสูการจัดการ
เลือกตั้งในอนาคต ทําให)ทิศทางการดําเนินการด)านการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยังถือวามีความไมแนนอนสูง

๑๙

สวนที่ 2
การกําหนดยุทธศาสตร : Strategy Formulation
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
1. วิสัยทัศนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง”
2. ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร1ที่ 1 สงเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ในองค1กร เพื่อให)เกิดการเรียนรู)และปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร1ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เอื้อตอการหลอหลอมให)ข)าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร1ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให)เอื้อตอการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร1ที่ ๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรม ของข)าราชการและองค1กร

๒๐
3. เปEาประสงค ตัวชี้วัด คาเปEาหมาย
ยุทธศาสตร
เปEาประสงค
ยุทธศาสตร1ที่ 1 สงเสริมและ
- บุคลากรในองค1กรยึดมั่นใน
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่
ในองค1กร เพื่อให)เกิดการเรียนรู) ถูกต)อง
และปฏิบัติตาม
- บุคลากรในองค1กรน)อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยูหัวมาใช)
ในการดํารงชีวิต
ยุทธศาสตร1ที่ 2 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่เอื้อตอการหลอหลอม
ให)ข)าราชการมีคุณธรรม
จริยธรรม
ยุทธศาสตร1ที่ 3 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคลให)เอื้อตอการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร1ที่ ๔ สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรม
ของข)าราชการและองค1กร

ตัวชี้วัด
๑) ข)าราชการสวนกลางถูกร)องเรียน กรณีฝ]าฝ†นจริยธรรมและ
จรรยาข)าราชการ
๒) ข)าราชการสวนกลางได)รับการฝ•กอบรมด)านคุณธรรม จริยธรรม
๓) ข)าราชการสวนกลางได)รับการฝ•กอบรมภาวะการเป'นผู)นําที่ดี
4) ข)าราชการสวนกลางได)รับการสงเสริมและสนับสนุนให)เรียนรู)
ฝ•กอบรม ศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยูหัว

ระบบบริหารจัดการขององค1กร
สามารถเสริมสร)างให)บุคลากร
พัฒนาตนเองในด)านคุณธรรม
จริยธรรม อยางตอเนื่อง

กระบวนงานที่มีแนวทางหรือกระบวนการดําเนินงานที่เอื้อตอการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค1กร

ระบบการบริหารงานบุคคลมีสวน
สงเสริมให)บุคลากรในหนวยงานมี
คุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น

กระบวนงานด)านการบริหารงานบุคคลขององค1กรยึดหลักคุณธรรม
หลักความรู) ความสามารถ หลักผลงาน หลักการกระจายอํานาจ
และหลักความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตและการทํางาน

คาเปEาหมาย
๑) ไมเกินร)อยละ 3 ตอปU
ของจํานวนข)าราชการ
สวนกลาง
๒) ไมน)อยกวา 3 หลักสูตร/ปU
3) ไมน)อยกวาร)อยละ 10
ตอปU
4) ไมน)อยกวาร)อยละ 10
ตอปU
ไมน)อยกวา ๓ เรื่อง/ปU

ทุกกระบวนงาน

ประชาชนบุคคลภายนอกมีสวน มีกลไกหรือชองทางที่ประชาชนบุคคลภายนอกสามารถเข)ามามีสวน อยางน)อย ๒ กลไกหรือ
รวมในการตรวจสอบ คุณธรรม
รวมในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร
ชองทาง
จริยธรรม ของข)าราชการในองค1กร

๒๑
4. มาตรการ แนวทาง
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร1ที่ 1 สงเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ในองค1กร เพื่อให)
เกิดการเรียนรู)และปฏิบัติตาม

มาตรการ
สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแกข)าราชการและ
เจ)าหน)าที่อยางตอเนื่องและจริงจัง

ยุทธศาสตร1ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เอื้อตอ
จัดการให)เอื้อตอการสงเสริม
การหลอหลอมให)ข)าราชการมีคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรม

ยุทธศาสตร1ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารงานบุคคลให)เอื้อตอ
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคลให)เอื้อตอการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ยุทธศาสตร1ที่ ๔ สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบ
คุณธรรม จริยธรรม ของข)าราชการและ
องค1กร

สงเสริมให)ประชาชน บุคคลภายนอก
มีชองทาง กลไก และการมีสวนรวม
ในการสอดสอง ดูแล ให)ข)อคิดเห็น
ด)านคุณธรรม จริยธรรม ของ
ข)าราชการ

แนวทาง
๑) ยกยอง เชิดชู บุคลากรที่มี คุณธรรม จริยธรรม ให)เป'นต)นแบบขององค1กร
๒) สร)างขวัญกําลังใจแกบุคลากรผู)มี คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมอันดีงาม
๓) สงเสริมให)บุคลากรทุกระดับประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยูหัว
4) บุคลากรได)รับการพัฒนาในด)านภาวะการเป'นผู)นําที่ดีขององค1กร
๑) กําหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐาน การทํางานของข)าราชการ เพื่อลดการใช)ดุลยพินิจ
และลดชองทางการแสวงหาผลประโยชน1 มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและ
คุณภาพของงาน
๒) พัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการทํางานของข)าราชการ เพื่อสร)าง
ความตระหนักในการทํางานอยางมีมโนสุจริต ให)บริการแกประชาชนด)วยความเป'นธรรม
โปรงใส และไมเลือกปฏิบัติ
๑) กําหนดหลักเกณฑ1และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน เป^ดเผย โปรงใสและตรวจสอบได)
๒) จัดให)มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข)าราชการทุกระดับที่เป'นธรรม ควบคูกับ
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
๓) จัดให)มีชองทางสําหรับข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐได)ร)องเรียน ร)องทุกข1 ปFญหา
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักประกันความปลอดภัย
๑) เป^ดชองทางให)ประชาชนบุคคลภายนอกได)เข)ามามีสวนรวมในการสอดสอง ดูแล
ตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรม ของข)าราชการและเจ)าหน)าที่
๒) เป^ดโอกาสให)ประชาชนบุคคลภายนอกรวมเป'นเครือขายกับองค1กรในการสงเสริมและ
พัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการขององค1กร

๒๒

สวนที่ 3
การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ : Strategy Implementation Or Execution
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในองคกรเพื่อให3เกิดการเรียนรู3และปฏิบัติตาม
มาตรการที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แกข3าราชการและเจ3าหน3าที่อยางตอเนื่องและจริงจัง
(1) เปEาประสงค
1. บุคลากรในองค1กร
ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมยืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต)อง

(3) คาเปEาหมายตัวชี้วัด
2559 2560 2561 2562
1. ข)าราชการสวนกลาง ถูกร)องเรียนกรณี ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน
ฝ]าฝ†นจริยธรรมและจรรยาข)าราชการ
ร)อยละ ร)อยละ ร)อยละ ร)อยละ
3
3
3
3
2. ข)าราชการสวนกลางได)รับการฝ•กอบรม 200
200
200
200
ด)านคุณธรรมจริยธรรม
คน
คน
คน
คน
3. ข)าราชการสวนกลางได)รับการฝ•กอบรม
3
3
3
3
ภาวะการเป'นผู)นําที่ดี
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
(2) ตัวชี้วัด

2563
ไมเกิน
ร)อยละ
3
200
คน
3
หลักสูตร

(4) แนวทางปฏิบัติ
1. ยกยองเชิดชูบุคลากรที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ให)เป'น
ต)นแบบขององค1กร
2. สร)างขวัญกําลังใจแก
บุคลากร ผู)มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และพฤติกรรม
อันดีงาม
3. พัฒนาบุคลากรให)มีภาวะ
ผู)นําที่ดี

(5) โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเสริมสร)างคุณงาม
ความดีของข)าราชการและ
เจ)าหน)าที่ในสังกัด มท.
2. พิธีถวายสัตย1ปฏิญาณเพื่อ
เป'นข)าราชการที่ดีและพลังของ
แผนดิน
3. พิธีเจริญพระพุทธมนต1เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ)าอยูหัวและสมเด็จพระนางเจ)า
ฯ พระบรมราชินีนาถ
4. กิจกรรมการบริจาคโลหิต
ของเจ)าหน)าที่
กระทรวงมหาดไทย
5. ประชาสัมพันธ1เพื่อสงเสริม
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
แกข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยผาน เสียงตามสาย
รายการ “เสียงมหาดไทย”
6. ปลูกจิตสํานึก จริยธรรมและ

๒๓

(1) เปEาประสงค

2. บุคลากรในองค1กร
น)อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ)าอยูหัว มาใช)ใน
การดํารงชีวิต

(2) ตัวชี้วัด

1. ข)าราชการสวนกลางได)รบั การสงเสริม
และสนับสนุนให)เรียนรู) ฝ•กอบรม ศึกษา
ดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยูหัว

2559

200
คน

(3) คาเปEาหมายตัวชี้วัด
2560 2561 2562

200
คน

200
คน

200
คน

2563

(4) แนวทางปฏิบัติ

(5) โครงการ/กิจกรรม

คุณธรรมให)กับบุคลากรภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
7. ฝ•กอบรมบุคลากรด)าน
กฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อการมี
สวนรวมกับทุกภาคสวนใน
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางยั่งยืน
200 คน 1. สงเสริมให)บคุ ลากรทุก
1. จั ด บอร1 ด ประชาสั ม พั น ธ1 ใ ห)
ระดับ ประพฤติปฏิบัติตนตาม ความรู) เ กี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญา
รอยพระยุคลบาทและ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยูหัว
ของพระบาทสมเด็จพระ
2. กิจกรรมบมเพาะ แปลงหลัก
เจ)าอยูหัว
ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงและ
ห ลั ก ท ร ง ง า น ข อ ง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ) า อยู หั ว
ไปสูการปฏิบัติ
3. กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน1“เนื่องในวันพอและวัน
แมแหงชาติ”
4. โครงการศึกษาดูงานไรสิงห1
สราญรมย1 (1 ไร 1 แสน)
5. โครงการศึ ก ษา ดู ง านศู น ย1
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
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ

๒๔

(1) เปEาประสงค

(2) ตัวชี้วัด

2559

(3) คาเปEาหมายตัวชี้วัด
2560 2561 2562

2563

(4) แนวทางปฏิบัติ

(5) โครงการ/กิจกรรม
สื่ อ ส า ร เ ข ต 1 2 ( ส ง ข ล า )
ตามรอยเท)าพอ
7. กิจกรรมสงเสริมให)บุคลากร
ในสั ง กั ด กลุ มงานอํ า นวยการ
ป ลั ด เ ข) า ร ว ม แ ผ น ง า น /
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข)องกับ
การสงเสริมการดําเนินชีวิตและ
การพั ฒ นาตนเองตามหลั ก
ป รั ชญ า เ ศ ร ษฐ กิ จ พอเ พี ย ง
รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล
8. กิจกรรมจัดมุมหนังสือ/การ
เผยแพรองค1ความรู) ที่เกี่ย วข)อ ง
กับการสงเสริม การดํา เนิน ชีวิ ต
และการพัฒนาตนเองตามหลัก
ป รั ชญ า เ ศ ร ษฐ กิ จ พอเ พี ย ง
รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล
9. กิจกรรมเผยแพรองค1ความรู)
ขาวสาร/ความรู) เ กี่ ย วกั บ การ
สงเสริมการดําเนินชีวิตและการ
พัฒ นาตนเองตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ธรรมาภิ บ าล บนเว็ บ ไซต1 ข อง กอป.
สป.
10..เ ส ริ ม ส ร) า ง คุ ณ ธ ร ร ม

๒๕

(1) เปEาประสงค

(2) ตัวชี้วัด

2559

(3) คาเปEาหมายตัวชี้วัด
2560 2561 2562

2563

(4) แนวทางปฏิบัติ

(5) โครงการ/กิจกรรม
จริยธรรม น)อ มนําหลั กปรัชญา
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

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เอื้อตอการหลอหลอมให3ข3าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการให3เอื้อตอการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(1) เปEาประสงค
1. ระบบบริหารจัดการ
ขององค1กร สามารถ
เสริมสร)างให)บุคลากร
พัฒนาตนเองในด)าน
คุณธรรม จริยธรรม
อยางตอเนื่อง

(2) ตัวชี้วัด
1. มีกระบวนงานที่มีแนวทางหรือ
กระบวนการดําเนินการที่เอื้อตอการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค1กร

2559
3 เรื่อง

(3) คาเปEาหมายตัวชี้วัด
2560 2561 2562
3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง

2563
3 เรื่อง

(4) แนวทางปฏิบัติ
1. กําหนดกฎ กติกา หรือ
มาตรฐานการทํางานของ
ข)าราชการ เพื่อลดการใช)ดุลยพินิจและลดชองทางการ
แสวงหาผลประโยชน1 มุง
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษา
มาตรฐานและคุณภาพของ
งาน
2. พัฒนาระบบการตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลการทํางาน
ของขาราชการ เพื่อสร)างความ
ตระหนักในการทํางานอยางมี
มโนสุจริตให)การบริการแก
ประชาชนด)วยความเป'นธรรม
โปรงใส และไมเลือกปฏิบัติ

(5) โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการองค1การของ
กระทรวงมหาดไทยให) เ กิ ด
ธรรมาภิบาล
2. สร)างเสริมองค1ความรู)ในการ
ป องกั น และปราบปรามการ
ทุจริตสําหรับผู)ตรวจสอบภายใน
กระทรวงมหาดไทย
3. อบรมพั ฒ นาเพิ่ ม ทั ก ษะ
ความรู) ความสามารถและ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สํ า หรั บ
ผู) ป ฏิ บั ติ ง านรั บ เรื่ อ งร) อ งเรี ย น
ของศู น ย1 ดํ า รงธรรมสวนกลาง
จังหวัดและอําเภอ
4. ประชาสั ม พั น ธ1 ก ารป องกั น
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
5. เพิ่ ม พู น องค1 ค วามรู) เ กี่ ย วกั บ

๒๖

(1) เปEาประสงค

(2) ตัวชี้วัด

2559

(3) คาเปEาหมายตัวชี้วัด
2560 2561 2562

2563

(4) แนวทางปฏิบัติ

(5) โครงการ/กิจกรรม
ระเบี ย บ ข) อ กฎหมาย เพื่ อ ลด
ความเสี่ยงของการทุจริตในการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร สป.
มท.

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให3เอื้อตอการหลอหลอมให3ข3าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให3เอื้อตอการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(1) เปEาประสงค
1. ระบบบริหารงาน
บุคคลมีสวนสงเสริมให)
บุคลากรในหนวยงานมี
คุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มขึ้น

(3) คาเปEาหมายตัวชี้วัด
2559 2560 2561 2562
1. กระบวนงานด)านการบริหารงานบุคคล
ทุก
ทุก
ทุก
ทุก
ขององค1กรยึดหลักคุณธรรม หลักความรู) กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน
ความสามารถ หลักผลงาน หลักการงาน
งาน
งาน
งาน
กระจายอํานาจ และหลักความสมดุล
ระหวางคุณภาพชีวิตและการทํางาน
(2) ตัวชี้วัด

2563
ทุก
กระบวน
งาน

(4) แนวทางปฏิบัติ
1. กําหนดหลักเกณฑ1 และวิธี
การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน
เป^ดเผย โปรงใส และ
ตรวจสอบได)
2. จัดให)มีระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข)าราชการทุก
ระดับที่เป'นธรรม ควบคูกับการ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม
3. จัดให)มีชองทางสําหรับ
ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของ
รัฐได)ร)องเรียน ร)องทุกข1
ปFญหาคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีหลักประกันความ
ปลอดภัย

(5) โครงการ/กิจกรรม
1. อบรมรณรงค1ให)ข)าราชการ
ตระหนักรู)เรื่องผลประโยชน1ทับ
ซ) อ น ห รื อ ค ว า ม ขั ด แ ย) ง กั น
ระหวางผลประโยชน1 ส วนตน
แล ะ ผ ลป ร ะ โย ชน1 สว น ร ว ม
(conflict of interest) พ.ศ.
2560
2. การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเพื่ อ
เลื่อนข)าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้ น แตงตั้ ง ให) ดํ า รงตํ า แหนง
ประเภทอํ า นวยการระดั บ สู ง
กระทรวงมหาดไทย
3. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของข) า ราชการสั ง กั ด
สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
มหาดไทย

๒๗
ยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ของข3าราชการ และองคกร
มาตรการที่ 1 : สงเสริมให3ประชาชน บุคคลภายนอกมีชองทาง กลไก และการมีสวนรวมในการสอดสองดูแลให3ข3อคิดเห็นด3านคุณธรรม จริยธรรม ของข3าราชการ
และองคกร
(1) เปEาประสงค

(2) ตัวชี้วัด

1. ประชาชน บุคลากร
ภายนอก มีสวนรวมใน
การตรวจสอบคุณธรรม
จริยธรรมของ
ข)าราชการในองค1กร

1. มีกลไกหรือชองทางที่ประชาชน
บุคคลภายนอกสามารถเข)ามามีสวนรวม
ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร

(3) คาเปEาหมายตัวชี้วัด
2559 2560 2561 2562
2
2
2
2
กลไก/ กลไก/ กลไก/ กลไก/
ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง

(4) แนวทางปฏิบัติ

2563
2 กลไก/ 1. เป^ดชองทางให)ประชาชน
ชองทาง บุคคลภายนอก ได)เข)ามามี
สวนรวมในการสอดสอง ดูแล
ตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรม
ของข)าราชการและเจ)าหน)าที่
2. เป^ดโอกาสให)ข)าราชการ
บุคคลภายนอก รวมเป'น
เครือขายกับองค1กรในการ
สงเสริมและพัฒนาระบบ
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการขององค1กร

(5) โครงการ/กิจกรรม
1..กิ จ กรรมเผยแพรข) อ มู ล
ขาวสารตาม พ.ร.บ. ข) อ มู ล
ขาวสารของราชการน 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 ช น บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก
สามารถเข)ามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ของบุคลากร 2 กลไก/ชองทาง

