
ธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการภาครฐั

หลกัสูตรนกัยทุธศาสตร ์รุ่นที่ ๑๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วนัพฤหสับดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐

โดย

พลอากาศเอก วรีวทิ คงศกัด์ิ
กรรมการปฏรูิปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ/กรรมการขา้ราชการรฐัสภา

อดีตสมาชิกวฒุสิภา สรรหา ภาควชิาชีพ

อดีตรองผูบ้ญัชาการทหารสูงสดุ (สายงานก าลงัพล การศึกษา และธุรการ)

อดีตประธานอนุกรรมการศูนยส์ง่เสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคณุธรรม สบร.



พลอากาศเอก วรีวทิ  คงศกัด์ิ
กรรมการปฏรูิปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตประพฤตมิิชอบ

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการขา้ราชการรฐัสภา (ก.ร.)

 มธัยมสาธิต วทิยาลยัวชิาการศึกษา ปทมุวนั รุ่นที่ 7

 นักเรยีนเตรยีมทหาร รุ่นที่ 6

 นักเรยีนนายเรอือากาศ รุ่นที่ 13 (สือ่สาร)

 หลกัสูตรนักบินประจ ากอง (ไอพน่) รุ่น น.41

 ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน (วปรอ.4010)

 การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ (ปรม.2)

 การเมืองการปกครองส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.11)

 เศรษฐกจิสาธารณะส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ (ปศส.9)

 กรรมการบรษิทัไทย (DCP. 37) สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD.)



พลอากาศเอก วรีวทิ  คงศกัด์ิ

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการขา้ราชการรฐัสภา(ก.ร.)

อดีตสมาชิกสภานิตบิญัญตัิ(๔๙), อดีตสมาชิกวฒุสิภาสรรหา ภาควชิาชีพ

 ผูบ้งัคบัฝูงบนิ 403 กองบนิ 4 ตาคล ี(F-5 E/F)

 ผูบ้งัคบัการกองบนิ 1 นครราชสมีา (F-5 E/F, F-16 A/B)

 ผูช่้วยทูตทหารอากาศไทย/โตเกยีว รรก.ผชท.ทอ.ไทย/โซล

 รองเจา้กรมข่าวทหารอากาศ

 ผูบ้ญัชาการวทิยาลยัการทพัอากาศ

 ผูช่้วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายก าลงัพล

 รองผูบ้ญัชาการกองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

 เจา้กรมก าลงัพลทหาร

 ที่ปรกึษาสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ

 รองผูบ้ญัชาการทหารสูงสดุ

 ปราบปรามการก่อการรา้ย/ร่มเกลา้

 ปฏบิตักิารทางอากาศ Red Flag, USA

 ปฏบิตักิาร Cope Thunder, Philippine

 นตต.สหประชาชาต ิสงครามเกาหลี

 กรรมการขา้ราชการทหาร(กขท.)

 ตลุาการศาลทหารสูงสดุ

 ประธานศูนยส์ง่เสรมิพลงัแผ่นดินฯ



พลอากาศเอก วรีวทิ  คงศกัด์ิ

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ

 งานที่ท า : สง่เสรมิคณุธรรมและธรรมาภบิาล ต่อตา้นทจุรติ

 ประธานมูลนิธิสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

 อดีตสมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ/อดีตสมาชิกวฒุสิภา สรรหาภาควชิาชีพ (๒ วาระ)

 อดีตเลขานุการคณะกรรมการจรยิธรรมวฒุสิภา (3 สมยั)

 อดีตประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทจุรติและเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล 

 อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการสทิธิชมุชน สทิธิเสรภีาพ และคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 อดีตคอลมันีสต ์“หุน้สว่นประเทศไทย” หนังสอืพมิพ ์“โพสตทู์เดย”์ (10 ปี)

 อดีตผูด้ าเนินรายการ “สรา้งชาติโปร่งใส สรา้งไทยซ่ือตรง” สถานี TNN.2 (6 ปี)

 ผูด้ าเนินรายการ “โตะ๊กรองข่าว” ทางสถานีวทิย ุ101 ทกุวนัอาทิตยเ์วลา 0730-0900



วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขต
ศูนยศึ์กษายุทธศาสตร ์สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ

เพื่อเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจในเรื่องเกี่ยวกบัหลกัการและแนวคิด

ต่าง ๆ ของธรรมาภบิาล        รวมถงึ การด าเนินการใหเ้กดิธรรมาภบิาลใน

การบรหิารจดัการภาครฐั

ขอบเขต - หลกัการและแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกบัหลกัธรรมาภบิาล

- ความส าคญัและความจ าเป็นของการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลให ้

เกดิข้ึนในองคก์ร

- ปจัจยัและองคป์ระกอบส าคญัส าหรบัการบรหิารจดัการตามหลกั

ธรรมาภบิาล

- ขอ้เสนอแนะในการบรหิารจดัการใหเ้กดิธรรมาภบิาลในองคก์ร



หวัขอ้การบรรยาย

 การพฒันาทรพัยากรมนุษย์

 การบรหิารเชิงกลยทุธ์

 ธรรมาภบิาล

 การสรา้งธรรมาภบิาล

 การป้องกนัทจุรติประพฤติมิชอบ

พล.อ.อ. วรีวทิ  คงศกัด์ิ





องคก์ร/องคก์าร (Organization)

 มีบคุคลตัง้แต่ ๒ คนข้ึนไปมาร่วมกนัท างาน

 มี “วตัถปุระสงค”์ บางอย่างร่วมกนั

 มี “ปฏสิมัพนัธ”์ ระหว่างกนั

 มี “ทรพัยากรและเทคโนโลยี” ที่ท าใหง้านส าเรจ็

Kast & Rosenzweig

เสรจ็X



งาน

คน

☺ วตัถปุระสงค์

☺ การบรหิาร

☺ ผลผลติ

☺ ความสมัพนัธ ์

☺ การสือ่สาร

☺ ผูน้ า-ผูต้าม

กฎ-ระเบียบ/การจูงใจ

ความรู/้ทกัษะ/ค่านิยม
องคก์าร

ความส าเรจ็

เจรญิกา้วหนา้

วธิีการท างาน/แผนงาน

ปรชัญา/มาตรฐานงาน

วฒันธรรม/คณุค่าของคน

Core Competencies

Core Values

Strategy

Code of Conduct

ทรพัยากร



ววิฒันาการทางดา้นการบรหิาร

ยคุกอ่นศึกษาเชิงศาสตร ์

แนวคดิ Classic

แนวคดิ Neo-Classic

แนววทิยาการจดัการ - เชิงปรมิาณ, Operations Research.

แนวคดิเชิงระบบ (System Approach)

 เชิงวทิยาศาสตร ์

 ทฤษฎกีารบรหิาร

 ระบบราชการ

แนวคดิเชิงสถานการณ์ (Contingency Management)

แนวคดิเชิงคณุภาพ (Quality Management)

1930

1940

1950

1970

1980

< 19

1990แนวคดิบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human Resources Management)

1910



ยคุดัง้เดิม (ศตวรรษ ๑๙ - WW.I)

“ประสทิธิภาพข้ึนกบักระบวนการ” (Process)

• การแบ่งงานกนัท า - ผูช้ านาญงานเฉพาะดา้น

• หนทางปฏบิตัมิีเพยีงหนทางเดียว

• จูงใจดว้ยค่าจา้ง - “Piece rate system”

“แนวคดิเกี่ยวกบัทฤษฎกีารบรหิาร”

“การบรหิารระบบราชการ” - Top Down

ยคุพฤติกรรม (1927 - 1940) ยคุดัง้เดิมแนวใหม่ (1940 - 1960)

สมยัใหม่ (1970 - ปจัจุบนั)

“คน คือ เครื่องจกัร”

“การบรหิารตอ้งยอมรบัความซบัซอ้นของมนุษย”์

• คนมีความตอ้งการทางจติใจ นอกจาก “เงนิ”

• สรา้งสภาวะแวดลอ้มในการประสานงาน

• ผูป้ฏบิตังิาน “พอใจ” ผลผลติจะสูงข้ึน

“ความส าเรจ็ของงานอยู่ที่การสรา้งแรงจูงใจ”

“สรา้งคณุค่าใหส้งัคม > คณุค่าของงาน”

“สรา้งความพอใจใหค้นมากกว่าสรา้งงาน”

“ศึกษาวจิยัทฤษฎยีุคดัง้เดิมในเชิงประจกัษ”์
• การก าหนดโครงสรา้งที่เป็นทางการ

• การก าหนดความสมัพนัธ ์ผูน้ า - ผูต้าม

• ยอมรบัขอ้จ ากดัในการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร

“การบรหิารงานในทฤษฎรีะบบ” (ระบบปิด)

“Input - Process - Output” - (Outcome)

“ประสทิธิภาพ = ก าลงัใจ + เทคนิคบรหิาร”

“องคก์ารไม่สามารถอยู่ไดอ้ย่างโดดเด่ียว

“การบรหิารงานตามสถานการณ์” - องคก์ารเปิด

• กระบวนการปรบัตวัขององคก์ารตามสถานการณ์

• ความเหมาะสมระหว่างกลไกภายในกบัภายนอก

“การบรหิารระบบคณุภาพ” (มาตรฐานที่ตอ้งการ) 

“วสิยัทศัน์” - ยุทธศาสตร ์- แผนงาน - โครงการ 

“สรา้งคณุค่าใหก้บัคน (HR.) เพื่อผลของงาน”



การต่อสูก้บั “คน”

 ความคิดและกเิลสภายในตวัของตวัผูน้ า

 ลูกนอ้ง คนในองคก์ร “พลงัในการท างาน”

 ผูม้ีสว่นไดเ้สยีจากภารกจิ สภาพ/สิง่แวดลอ้ม

 คู่แข่งขนัหรอืศตัรู

 คนใกลชิ้ด (จงรกัภกัดี V.S. ผลประโยชน)์

พล.อ.อ. วรีวทิ คงศกัดิ์



• แย่งชิง “อ านาจและเงนิตรา”

• ใชอ้ านาจโดยมิชอบ/ทจุรติ

• ฉอ้ราษฎรบงัหลวง/เบยีดบงั

• โลกยีสขุ (ทกุข)์

• โมหะจรติ โทสะจรติ

• บรโิภคนิยม : โลภะจรติ

• ทนุนิยมในกระแสโลกาภวิตัน์

หลกัพระพทุธศาสนา



จุดอนัตรายของแม่ทพั
The Art of War : Sun Tzu

➢ ผูท้ี่เอาแต่ความกลา้หาญเขา้ต่อสูโ้ดยไม่ไตร่ตรอง

➢ ผูท้ี่กลวัคอยแต่จะเอาตวัรอด

➢ ผูท้ี่หนุหนัพลนัแลน่ เอาแต่อารมณ์

➢ ผูท้ี่ถอือดุมคตยิดึมัน่ในเกยีรตยิศ

➢ ผูท้ี่รกัประชาชน มีคุณธรรมเกนิไป

กเิลส อตัตา

ปญัญา

โลภ

รกั

โกรธ

หลง

กลวั



นายพล...จ าเป็นตอ้งหาความรูใ้สต่วั

อา่นหนงัสอือยู่เสมอมิไดข้าด

นายพล...ตอ้งมีความอดทน 

นายพนั...ตอ้งมีความคดิ และรอบรู ้

นายรอ้ย...ตอ้งมีความกลา้หาญ

พลทหาร...ตอ้งมีความร่าเรงิ
จอมพลสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ

เจา้ฟ้าจกัรพงษภ์วูนาถ

กรมหลวงพษิณุโลกประชานาถ





คณุธรรม - จรยิธรรม

 เป็นสภาพคณุงามความดีงามของบคุคลในสงัคมที่ก่อใหเ้กิด

ประโยชน์สขุแกส่งัคมและผูอ้ืน่

 เป็นสิง่ที่เกดิจากเน้ือในตนซ่ึงสรา้งสมมาตัง้แต่เยาวว์ยัจนเกดิพลงั

 สามารถสรา้งข้ึนไดด้ว้ยการกลอ่มเกลาทางสงัคมและแบบอย่างที่ดี

 เกดิจากค าสอนของคนที่ไดร้บัความเช่ือถอืหรอืยกย่องเป็นศาสดา

 สิง่แวดลอ้มอาจท าใหเ้บี่ยงเบนตอ้งหาวธิคีวบคุมกเิลส/ความตอ้งการ

 “คณุธรรม” : ควบคมุจติใจตนเองได ้ โดยไม่ตอ้งมีผูใ้ดตกัเตอืน

 “จรยิธรรม” : ควบคมุไดแ้ต่พฤตกิรรม โดยมีการแนะน า/ตกัเตอืน

 ค าแนะน า : จากหลกัศาสนา ค าสอนผูท้ี่นับถอื วฒันธรรมประเพณี

พล.อ.อ. วรีวทิ  คงศกัดิ์



ครอบครัว

การศกึษา

ศาสนา

ชมุชน

กลุม่อาชีพ

สื่อมวลชน

ความรู้
คา่นิยม
ทศันคติ

บคุลิกภาพ

ประสบการณ์

บคุคล : เด็ก/วยัรุ่น/ผู้ ใหญ่

สื่อกลาง (Agents) ฉากการรับรู้

กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของ Rush & Athoff

“การกลอ่มเกลาทางสงัคม” 

(Socialization)

ทกัษะ

ก
ระบ

วน
ท
ศั
น
ต์
รงก

นั

 วฒันธรรมใดควรคงไว ้

 วฒันธรรมใดควรปฏรูิป

 วฒันธรรมใดควรสรา้งข้ึน

เม่ือสภาวะแวดลอ้มเปลี่ยน : หา

ท
นุ
ท
าง
สงั
ค
ม

ท
นุ
ท
าง
วฒั

น
ธร
รม



วฒันธรรม
(Culture)

บรรทดัฐาน
(Norm)

กระบวนทศัน์
(Paradigm)

ความเช่ือ
(Belief)

รูป ความสมัพนัธร์ะหว่าง “คน” กบั “สงัคม”

คา่นิยม
(Value)

• สิง่ที่ยดึถอื ยดึมัน่อยา่ง
ยนืยงในการปฏบิตัทิี่

น ามาซ่ึงพฤตกิรรม

• เป็นความเช่ือ
• มีลกัษณะเปรียบเทยีบ

• บางต าราเรียก “คณุคา่”

ค่านิยมคนไทย(แผนสง่เสรมิฯ)

 พอเพยีง

 วนิัย

 สจุรติ(ซ่ือตรง)

 จติอาสา

ความรบัผิดชอบ





ประมวลความประพฤต ิ(Code of Conduct)

“ค าแนะน าความประพฤตทิี่สงัคมนั้นก าหนดว่า เป็นสิง่ดี

ที่ควรท า และสิง่ไม่ดีที่ไม่ควรท า” (Do & Don’t)

Australian Code of Conduct

สิง่ที่ควรจดัท า – “แนวทางการปฏบิตัติามประมวลจริยธรรม”(UK.)

 “Must Do/not Do”  = ปฏบิตัติามที่กฎหมายก าหนด(Law)

 “Have to Do” =  ปฏบิตัติามนโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิคู่มือ(Policy)

 “Should Do”  =  มาตรฐานสากลที่น ามาประยกุตใ์ช(้Universal)

 “Ought to Do” =  เหน็พอ้งตอ้งกนัว่า “ดี ถกูตอ้ง เป็นธรรม”(Self)



 เป็นผูด้ ารงต าแหน่งอนัน่าเช่ือถอืซ่ึงบ่งบอกถงึหนา้ที่ในการปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์สาธารณชน ดงันั้น 

ความซ่ือตรง(Integrity)อนัเป็นที่สดุของเจา้หนา้ที่ของรฐั ไดแ้ก่ ความซ่ือตรงต่อผลประโยชน์

สาธารณชนของชาติ ดงัที่แสดงออกผ่านทางสถาบนัประชาธิปไตยต่างๆ ของรฐั

 พงึประกนัว่า ตนจะปฏบิตัติามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ดว้ยความซ่ือสตัย์

สจุรติ ตามกฎหมายหรอืนโยบายการบรหิาร และพงึกระท าเป็นนิจเพือ่ประกนัว่า ทรพัยากร

สาธารณะซ่ึงตนมีหนา้ที่รบัผิดชอบจะไดร้บัการบรหิารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล

มากที่สดุ

 พงึเอาใจใส ่มีความเป็นธรรม และปราศจากความล าเอยีงในการปฏบิตังิานตามหนา้ที่ โดยเฉพาะใน

ความสมัพนัธก์บัสาธารณชน ไม่พงึใหก้ารปฏบิตัเิป็นพเิศษต่อกลุ่มหรอืบคุคลใดโดยไม่สมควร 

รวมท ัง้ไม่พงึใชอ้ านาจหนา้ที่ที่มีของตนในทางมิชอบโดยเด็ดขาด

มาตรฐานจรยิธรรมสากลเจา้หนา้ที่ของรฐั
มติสหประชาชาติ, ๒๕๓๙



ขอ้ก าหนดที่ส าคญั

 การขดักนัแหง่ผลประโยชน์และการขาดคณุสมบตัิ

 การแสดงทรพัยส์นิของตน คู่สมรส และผูอ้ยู่ในอปุการะ

 การรบัของขวญัและของก านลัต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการปฏบิตัิ

หนา้ที่ การด าเนินการตามหนา้ที่ และการวนิิจฉยั

 ปกปิดขอ้มูลที่เป็นความลบัที่อยู่ในครอบครอง แมพ้น้จาก

ต าแหน่งแลว้กต็าม

 ความเป็นกลางทางการเมือง ปราศจากความล าเอยีง

มาตรฐานจรยิธรรมสากลเจา้หนา้ที่ของรฐั
มติสหประชาชาติ, ๒๕๓๙



คณุธรรมของผูน้ าในทศันะของนกัปราชญ์

• ปญัญา

• สจัจะ • กลา้หาญ

• เมตตา • เขม้งวด

กษตัรยิน์กัปราชญ ์ 

(Philosophy King)

• ปรชีาญาณ

• พอประมาณ

• สปัปรุสิธรรม ๗ (คนสมบูรณ์แบบ) :  

รูเ้หต ุรูผ้ล รูต้น  รูก้าล รูป้ระมาณ      

รูช้มุชน รูบ้คุคล

• อรยิสจัจ ์๔ : ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค

• กลา้หาญ

• ยตุิธรรม



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย,์ ป.อ.ปยฺตุโต







 ครองตน

 ครองคน

 ครองงาน

สมรรถนะของผูน้ าในสงัคม
หลกัพระพทุธศาสนา











การปกครองคน









จาก…เตา๋แหง่การเมือง

โดย..สุพฒัก ์ชุมช่วย

งาน

ศาสตร์

คน

ศิลป์

• การใชศ้าสตรแ์ละ
ศิลป์ในการจดั

ด าเนินงานใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงค์

• การสรา้งและใช้
ศกัยภาพที่

เหนือกว่าดว้ยการ

เลอืกใชก้ลยทุธท์ี่

ถูกจงัหวะและเวลา

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

น ายุทธศาสตร์

ไปสูก่ารปฏบิตัิ



ระบวุสิยัทศัน์/พนัธกจิ

วตัถปุระสงค์

ปรบัยุทธศาสตร์

วเิคราะห์

สภาวะแวดลอ้ม

ก าหนด

โอกาส - อปุสรรค

วเิคราะหท์รพัยากร

และความสามารถ

ก าหนด

จุดออ่น - จุดแข็ง

ก าหนด

กลยุทธ์

น ากลยุทธ์

ไปสูก่ารปฏบิตัิ

ประเมินผล

ปรบักลยุทธ์

• ก าหนดเป้าหมาย + มาตรฐาน (KPI.)

• วางแผนปฏบิตักิาร

• การสนบัสนุนกลยทุธ ์

การบรหิารภาครฐัแนวใหม่

ประเมินภายนอก

ประเมินภายใน

อดีต – ปจัจุบนั – อนาคต

หลกันิยม

Best Practices

Knowledge Management – KM.

Tacit Knowledge

Explicit Knowledge

Learning Organization

Decision Making

• การบริหารความเสีย่ง

• การบริหารการเปลี่ยนแปลง (BFC.)

ประเมินสถานการณ์ทางยทุธศาสตร ์



 กรธีาทพัตอ้งตรงสถานการณ์และใจคน

 ปกครองใหด้ี ป้องกนัใหพ้รอ้ม

 สนใจคณุภาพกองทพั เนน้การปกครองกองทพัใหด้ี

 สามคัคี ๔ ระดบั : ชาติ กองทพั ยทุธบรเิวณ ยทุธวธิี

 สนัทดัการกมุโอกาสใชย้ทุธวธิทีี่ “ยดืหยุ่นพลกิแพลง”

มาตรฐานที่ตอ้งการ



“STRATEGY”
มาจากภาษากรกี 2 ค า

“Stratos” = กองทพั
“legein” = การน าหรอืผูน้ า
“Strategy” = (ปรชัญาของ) การน ากองทพั หรอืผูน้ ากองทพั

Generalship ; the science or art of combining and 

employing the means of war in planning and directing large 

military movements and operations. (American Dictionary)

การน าทพั ; ศาสตรห์รอืศิลป์ในการเตรยีมและใชเ้ครื่องมือการท าสงครามดว้ยการ

วางแผน อ านวยการเคลื่อนยา้ย และการปฏบิตัิการของหน่วยทหารขนาดใหญ่ ยทุธศาสตร์



“STRATEGY”
 Skillful management in getting better of an adversary 

or attaining an end.

การบรหิารจดัการอย่างเช่ียวชาญเพื่อท าใหเ้หนือกว่าคู่ต่อสูห้รอืบรรลจุุดหมาย

สดุทา้ย (ชยัชนะ)

 The methods of conducting operations, especially by 

aid of maneuvering or stratagems. 

วิธีการควบคมุดูแลปฏบิตัิการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชก้ลอบุาย (แผนการ

อบุาย เลห่เ์หลี่ยม เลห่เ์พทบุาย เสแสรง้ พลกิแพลง และกลโกง)

“กลยทุธ”์ เป็นเรื่องของการวางยทุธศาสตรบ์ญัชาการรบเพื่อน ากองทพัเขา้

ท าลายลา้งศตัรู  โดยการใชส้รรพก าลงัและอบุายเลห่เ์หลี่ยมอนัชาญฉลาดให ้

เกดิประสทิธิภาพและประสทิธิผลสูงสดุ (ทศพร ศิรสิมัพนัธ,์ การจดัการเชิงกลยุทธแ์ละการ

วางแผนเชิงกลยุทธ,์ ปรม.2 สถาบนัพระปกเกลา้)

กลยทุธ ์

“Superiority”



โอวาทของบพุการทีหารอากาศ

ท าทกุสิง่ทกุอย่างจะผ่านพน้ดว้ยดี กด็ว้ย                                 

“การตกลงใจ” ที่ถกู  

และชยัชนะสว่นใหญ่นั้น  ข้ึนอยู่กบั

“การตดัสนิใจ” ที่เด็ดขาด  

เมื่อท่านจะท าอะไรอย่างหน่ึง กจ็ง

** ท าเมื่อควรท า       ** เสีย่งเมื่อควรเสีย่ง 

** สูเ้มื่อควรสู ้         ** ฆ่าเมื่อควรฆ่า

** ตายเมื่อควรตาย     

อย่าใหเ้สยีททีี่เกดิมาเป็นลูกผูช้าย
พล.อ.ท. พระยาเฉลมิอากาศ

(สณีุ  สวุรรณประทีป)

WAY

MEAN

END

Value

“ยุทธศาสตร”์

“กลยทุธ”์



ขอ้จ ากดัของผูต้ดัสนิใจ

• รูปแบบการตดัสนิใจ

• การควบคมุอารมณ์

• ความตอ้งการช่ือเสยีง

ขอ้จ ากดัดา้นบคุคล

• เวลา/ขอ้มูล

• ความรู/้ทกัษะ

• ทรพัยากร

ขอ้จ ากดัดา้นการจดัองคก์ร

• จรยิธรรม

• โครงสรา้ง/การสนับสนุน

• ความร่วมมือ/ขอ้ตกลง

การตดัสนิใจเลอืก

หนทางปฏบิตัิ

ที่ดีที่สดุ

ทฤษฎกีารตดัสนิใจของ Richard L. Daft

ปจัจยัจาก

ผูใ้กลชิ้ด

กรอบความคิด

การกลอ่มเกลา
ผูน้ ายคุใหม่

•ใชด้ลุยพนิิจตดัสนิใจเองนอ้ยลง

•มีหลกัวชิา/เหตผุลมากข้ึน

ทฤษฎลีกัษณะผูน้ า
พฤตกิรรมผูน้ า

ผูน้ าเชิงสถานการณ์

นักยุทธศาสตร ์(Strategist)

ผูน้ าเปลี่ยนแปลงสภาพ





ธรรมาภบิาล/การบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี

ในการบรหิารราชการแผ่นดิน

♥ วกิฤตเิศรษฐกจิ ๒๕๔๐ : การทจุรติต่อหนา้ที่ของผูบ้รหิาร
♥ ธรรมาภบิาลในภาคธุรกจิ (Corporate Governance)

♥ ระบบการตรวจสอบ-ถว่งดลุ “การใชอ้ านาจของผูบ้รหิาร”

♥ “Enterprise with Integrity”

♥ ภาครฐั : การบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี (Good

Governance) ระเบียบส านกันายกรฐัมนตร ี2542 / พ.ร.ฎ. 2546

♥ เป้าหมาย “ประโยชน์สขุของประชาชน” 

♥ ค่านิยมของขา้ราชการ “I am Ready” (ก.พ.ร./2546)







Integrity

• Integrity is a concept of consistency of actions, 

values, methods, measures, principles, 

expectations, and outcomes. 

• In ethics, integrity is regarded as the honesty 

and truthfulness or accuracy of one's actions.

• Integrity can be regarded as the opposite of 

hypocrisy, in that integrity regards internal 

consistency as a virtue, and suggests that parties 

holding apparently conflicting values should 

account for the discrepancy or alter their beliefs.

Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Consistency
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Truthfulness
http://en.wikipedia.org/wiki/Accuracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypocrisy


ธรรมของกษตัรยิ ์“ทศพธิราชธรรม”

➢ ทาน - ใหป้นัสิง่ที่มี

➢ ศีล - รกัษาความสจุรติ

➢ บรจิาค - เสยีสละ

➢ อาชวะ - ซ่ือตรง

➢ มทัวะ - มีความออ่นโยน

เขา้ถงึคน

➢ ตบะ - พน้มวัเมาเผากเิลส

➢ อกัโกธะ - ถอืเหตไุม่โกรธ

➢ อวหิงิสา - น าความรม่เยน็

➢ ขนัต ิ- มีความอดทน

➢ อวโิรธนะ – ไม่ปฏบิตัทิี่คลาด

จากธรรม (รูว้่าผิด – ไม่ท า)



หลกัราชการ

 ความสามารถ

 ความเพยีร

 ความไหวพรบิ

 ความรูเ้ทา่ถงึการณ์

 ความซ่ือตรงตอ่หนา้ที่

 ซ่ือตรงตอ่คนทัว่ไป

 ความรูจ้กันิสยัคน

 ความรูจ้กัผ่อนผนั

 ความมีหลกัฐาน

 ความจงรกัภกัดี

พระราชนิพนธ ์ร.6



“หลกัราชการ”

พระราชนิพนธ ์พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั

“ความซ่ือตรงต่อหนา้ที่  คอื ต ัง้ใจกระท ากจิการซ่ึงไดร้บั

มอบหมายเป็นหนา้ที่ของตนโดยซ่ือสตัยสุ์จริต ใชค้วามอุตสาหวริิย

ภาพเต็มสตกิ าลงัของตน ดว้ยความมุ่งหมายใหก้จิกรรมนัน้ๆ บรรลุซ่ึง

ความส าเร็จโดยอาการอนังดงามที่สุดที่พึงมหีนทางปฏบิตัไิด”้

“ความซ่ือตรงต่อบุคคลทัว่ไป คอื ประพฤตซ่ืิอตรงต่อคนทัว่ไป 

รกัษาตนใหเ้ป็นคนควรเขาทัง้หลายจะเช่ือถือได ้ โดยรกัษาวาจาสตัย ์

พูดอะไรเป็นม ัน่ ไม่เหยีนหนัเปลีย่นแปลง ค าพูดไปเพื่อความสะดวก

เฉพาะครัง้ ๑ คราว ๑”



ค่านิยมหลกัขา้ราชการไทย

 ซ่ือสตัย ์สจุรติ

 วริยิะอตุสาหะ

 ท างานใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายอย่างงดงาม

 รกัษาค ามัน่สญัญาวาจาสตัย์

 ท าตนใหเ้ป็นที่น่าเช่ือถอืศรทัธา







USAF., Core Values

➢ Integrity First.

➢ Service Before Self.

➢ Excellence in All We Do.

“Quality Air Force, 1991

“ซ่ือตรง เป็นล าดบัแรก”

“ราชการมากอ่นสว่นตวั”

“ท างานสดุฝีมือ”



“I AM READY”

ค่านิยมขา้ราชการไทยยคุใหม่

I = Integrity มีศกัดิ์ศร ี(ยดึมัน่ในความถกูตอ้ง สจุรติ เที่ยงธรรม)

A = Activeness ขยนัตัง้ใจท างาน (บรกิาร/แกไ้ขปญัหา ปชช.)

M = Morality มีศีลธรรม คณุธรรม จรยิธรรม

R = Relevance รูท้นัโลก ปรบัตวัทนัโลก ตรงกบัสงัคม 

E = Efficiency มุ่งเนน้ประสทิธิภาพ (คณุภาพ ดชันี ประเมินผล)

A = Accountability รบัผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน

D = Democracy มีใจ/การกระท าเป็น ปชต. (มีสว่นรว่ม โปรง่ใส)

Y = Yield มีผลงาน มุ่งเนน้ผลงาน เพื่อ“ประโยชนส์ขุ”ของประชาชน

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, ๒๕๔๖











การบรหิารเชิงกลยทุธ ์

 เป็นการบรหิารงานที่ต่อสูก้บัความคิดและพฤติกรรมของคน

 ผูน้ าตอ้งมีความสามารถในการบรหิารสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเรว็

 ตอ้งมีการคดิและพฒันาเพือ่เตรยีมการต่อสูไ้วล้ว่งหนา้

 การประเมินสถานการณ์ทางยุทธศาสตร ์: “สรา้งความเป็นมนุษย”์

 จดัท าแผนพฒันาคนและระบบงาน แผนปกป้อง แผนป้องกนั

 การจดัท าและฝึกซอ้ม “แผนเผชิญเหต”ุ (Constituency Plan)

 จดัท าและส ัง่สอน (KM.) : “หลกันิยม” หรอื Best Practices

 การใช ้“ดุลยพนิิจ” ในการตดัสนิใจเลอืกหนทางปฏบิตัิที่ดีที่สดุ

 สรา้งพนัธมิตรและเครอืข่ายเพือ่ช่วยแกไ้ขหรอืบรรเทาสถานการณ์

พล.อ.อ. วรีวทิ คงศกัด์ิ



เกณฑค์ณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั

6. การจดัการ
กระบวนการ

5. การมุ่งเนน้
ทรพัยากรบุคคล

4. การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

3. การใหค้วามส าคญั
กบัผูร้บับริการและ
ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

1. การน า
องคก์ร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

ลกัษณะส าคญัขององคก์ร                                     

สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย

7. ผลลพัธ์
การด าเนินการ

Knowledge 
Management e-government MIS

การปรบั
กระบวนทศัน ์       
(I am Ready)

แผนแม่บท
ดา้นทรพัยากร
บุคคล 3-5 ปี
(Competency)

การลดขั้นตอน
และระยะเวลา
การปฏิบตังิาน

Blueprint for 

Change

Capacity Building

Redesign Process

ระบบควบคุม

ภายใน

Vision 

Mission 

Strategic

เป้าประสงค์

แผนปฏิบตัริาชการ
4 ปี (แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน) ประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล

คณุภาพ

ค ารบัรองการ
ปฏิบตัริาชการ

พฒันา
องคก์ร

พ.ร.ฏ.หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิาร

กจิการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ.2546





“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุ์ขแห่งมหาชนชาวสยาม”

๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓



Lord Acton’s Quote
“Power trends to corrupt, 

absolute power corrupt 
absolutely ”

 Separation of Power

 Check & Balance

 Good Governance



บทเรยีนจากพฤติกรรมของมนุษยชาติ

“บคุคลทกุคนเม่ือมีอ านาจ  มีแนวโนม้ที่จะมวั

เมาในอ านาจ และใชอ้ านาจเกนิเลยอยู่เสมอ”
หลกัการใชอ้ านาจอย่างพอเหมาะ พอควร

➢ อ านาจหน่ึง หยดุอ านาจหน่ึง (Balance of Power)

➢ การแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Powers)

อ านาจบรหิาร  อ านาจนิตบิญัญตั ิ อ านาจตลุาการ

ฝ่ายบรหิาร  ฝ่ายปฏบิตั ิ ฝ่ายตรวจสอบ



ความหมายของ “ธรรมาภบิาล”

• มาจาก “Good Governance”

• หมายถงึ “การปกครองที่ดี”

• เพือ่ความเจรญิรุ่งเรอืง สนัตสิขุ มีเสถยีรภาพ

• ราชการใช ้“การบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี”

• ภาคธุรกจิใช ้“Corporate Governance”

• การก ากบัดูแลกจิการที่ดี, บรรษทัภบิาล



ธรรมาภบิาล (Good Governance)

“ธรรมาภบิาล”  = ธรรมะ + อภบิาล

“Good Governance” = การปกครองที่ดี 

= ปกครองดว้ยคณุธรรมความดี

= ซื่อตรงต่อกนั (Integrity)
= มัน่คงในสญัญาที่มีต่อกนั

= การบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี

= สญัญา (กฎ กตกิา มารยาท) ที่

ร่วมกนัท า เป็นธรรม โปร่งใส รบัผิดชอบในสิง่ที่ท า  



“รฐัต ารวจ”(Police State)

“ในการปฏบิตัหินา้ที่เพือ่ธ ารงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สว่นรวม 

หรอืผลประโยชน์สาธารณะ  องคก์รผูใ้ชอ้ านาจมดีลุยพนิิจอย่าง

กวา้งขวางในอนัที่จะส ัง่ใหร้าษฎรกระท าการ หรอืละเวน้ไม่ให ้

กระท าการต่าง ๆ”

แนวคดิในการใหค้วามเป็นธรรม

➢ ใหร้าษฎรมีสว่นรว่มในการเสนอความเหน็กอ่นตรากฎหมาย

➢ จ ากดั “ดลุยพนิิจ” ของ จนท.ของรฐัไวใ้นกฎหมาย

➢ มีอ านาจกระท าหรอืละเวน้การกระท าเท่าที่กฎหมายก าหนด

รศ.ดร.วรพจน ์วศิรุตพชิญ,์สถาบนัพระปกเกลา้



แนวคดิของ “ธรรมาภบิาล”

❖ รว่มกนัสรา้ง “กฎเกณฑ”์ (Norms) เป็นบรรทดั

ฐานในสงัคม ที่มีระบบถว่งดลุการใชอ้ านาจของบุคคล 

โดยเฉพาะชนชัน้ปกครอง ที่มกัใชอ้ านาจที่มีอยู่เพือ่เอื้อ

ประโยชน์ใหก้บัตนเองและพวกพอ้ง

❖ จ ากดัดลุยพนิิจในการใชอ้ านาจของ “ผูน้ า”

❖ ป้องกนัการท าตาม “อ าเภอใจ”

❖ เพือ่อยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิขุ มัน่คง พฒันาอย่างย ัง่ยนื



หลกัการของ “ธรรมาภบิาล”

การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ (Participatory)

ความโปร่งใสในการตดัสนิตกลงใจ (Transparency)

ความรบัผิดชอบในผลการกระท า (Accountability)

การค านึงถงึผูม้ีสว่นไดเ้สยี (Stakeholders)

บรหิารจดัการอย่างมีประสทิธภิาพ/ประสทิธผิล

การใหค้วามเป็นธรรม (Fairness)



หลกั “ธรรมาภบิาล” ภาคธุรกจิ

➢ ความรบัผิดชอบในผลการปฏบิตั ิ(Accountability)

➢ ความรบัผิดชอบในหนา้ที่ (Responsiveness)

➢ ความเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment)

➢ ความโปร่งใสในการปฏบิตัหินา้ที่ (Transparency)

➢ วสิยัทศัน์สรา้งสรรคค์ณุค่าในระยะยาว (Vision to 

Create Long-Term Values)

➢ จรยิธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics)



หลกัธรรมาภบิาล (Good Governance)

❖ ซื่อตรง (Integrity)

❖ โปร่งใส (Transparency)

❖ ความรบัผิดชอบ (Responsiveness)

❖ การรบัผิดชอบในผลงาน (Accountability)

❖ เป็นธรรม/เสมอภาค (Fairness/Equity)

❖ การมีสว่นร่วม (Participatory)

❖ ประสทิธภิาพ/ประสทิธผิล (Effectiveness)

❖ เป็นไปตามกฎ (Follow the Rule of Law)

คน

งาน

แนวคดิของ ESCAP



หลกั “ธรรมาภบิาล” ภาครฐั

➢ หลกันิตธิรรม (Ruled by Laws)

➢ หลกัคณุธรรม (Merit Systems)

➢ หลกัความโปร่งใส (Transparency)

➢ หลกัการมีสว่นรว่ม (Participatory)

➢ หลกัความรบัผิดชอบ (Responsive)

➢ หลกัความคุม้ค่า (Cost Effectiveness)



ธรรมาภบิาล - การบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี

 การสละอ านาจการตดัสนิใจของผูน้ า เพือ่ใหเ้กดิพลงัความเหน็

รว่มกนั ซึ่งจะท าใหง้านส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคท์ี่รว่มกนัวางไว ้

 เป็นการบรหิารงานเชิงยทุธศาสตร ์: ศาสตร ์+ ศิลป์

 รว่มคิด – รว่มวางแผน – รว่มปฏบิตัิ – รว่มรบัผิดชอบความส าเรจ็

 ตอ้งรว่มกนัสรา้ง “ค่านิยมรว่ม” และ “ความสามารถรว่ม”

 สรา้งความส านึกรบัผิดชอบในหนา้ที่/การกระท า(Accountability)

 คุณธรรมของผูน้ า : ซ่ือตรง เสยีสละ เหน็ประโยชน์สว่นรวม

 ปฏบิตัิงาน/ตดัสนิใจ : ตามแนวทางและขอ้ตกลงที่เหน็พอ้งตอ้งกนั

 มีความโปร่งใส “อธบิายได ้ตรวจสอบได”้ ทกุขัน้ตอน

พล.อ.อ. วีรวิท คงศกัด์ิ



ธรรมาภบิาล/การบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี

 สรา้งข้ึนเพือ่ “ประโยชน์สขุ” ของประชาชน/คนในสงัคม

 ลดการกระท าตาม “อ าเภอใจ” ของผูน้ า/ชนชัน้ปกครอง (Elite)

 เกดิจากกระบวนการมีสว่นรว่มของคนในสงัคมท าใหเ้ช่ือถอื/ยอมรบั

 รว่มกนัก าหนด “กฎ กตกิา มารยาท” ของคนในสงัคม

 “คณุค่า”/“มาตรฐานทางจรยิธรรม” ของคนในสงัคม (Integrity)

 มีกระบวนการกลอ่มเกลาทางสงัคมเพือ่ใหเ้กดิพลงัทางสงัคม

 ชนชัน้ปกครองตอ้งเป็น “แบบอย่าง” ตามทฤษฎ ี“กระจกเงา”

 มีระบบพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พือ่สรา้ง “คุณค่า”/มืออาชีพ

 เกดิจากข้ึนไดเ้ม่ือ : “ผูน้ า” ยอมสละอ านาจของตนใหก้บัปวงชน





การบรหิารแบบธรรมาภบิาลตามพระราชด าริ(๑)

 บรหิารเพือ่ความมัน่คงของชาติ

 บรหิารดว้ยความสามคัคี

 บรหิารดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ

 ตอ้งเป็นการบรหิารที่ถกูตอ้ง

 บรหิารงานที่มีเอกภาพ ประสานงาน ประสานประโยชน์

 บรหิารงานดว้ยความเพยีร

 ผูบ้รหิารจะตอ้งไม่หวาดกลวัต่ออทิธพิลใดๆ

ปาฐกถา พล.อ. เปรม ติณสูรานนท์



การบรหิารแบบธรรมาภบิาลตามพระราชด าริ(๒)

 ตอ้งศึกษาหาความรูอ้ย่างจรงิจงั ลกึซึ้ ง กวา้งขวาง

 มีความส านึกในความรบัผิดชอบ เหน็ความส าคญัของงาน

 ใชท้รพัยากรอย่างประหยดัและฉลาด ถกูตอ้ง เหมาะสม

 ผูบ้รหิารตอ้งมีสติ มีปญัญา

 ตอ้งแน่วแน่ที่จะแกไ้ขในสิง่ผิด

 บรหิารงานแบบ “ปิดทองหลงัองคพ์ระปฏมิา”

 ประพฤตปิฏบิตัตินใหเ้ป็นตวัอย่างที่ดีแกผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา



มิติในการสรา้งธรรมาภบิาลในองคก์ร

 โครงสรา้งและกระบวนการ 

 จรยิธรรมและความซื่อตรง(Integrity)ของคนในองคก์ร

 ความสามารถและภมูิปญัญา(Wisdom)ของ “ผูน้ า”

- ความสามารถในการน าความรู ้ทกัษะ ความช านาญที่

พอเพยีง และความเช่ียวชาญ

- ภมูิปญัญาในการคดิคน้ คดัเลอืก และปฏบิตัไิดอ้ย่าง

ชาญฉลาด



ขัน้ตอนในการสรา้งธรรมาภบิาล

 สรา้งความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง 

 สรา้งความคดิที่ถกูตอ้ง : โครงสรา้ง กระบวนการ 

จรยิธรรม ความซื่อตรง ความสามารถ ภมูิปญัญา

 ความทุ่มเทที่ถกูตอ้ง

 การกระท าที่ถกูตอ้ง

 การก ากบัและควบคมุที่ถกูตอ้ง

 การประเมินผลและปรบัแกท้ี่ถกูตอ้ง



พฒันาการของ

National Integrity Plan of Malaysia

1971 2000 2010 20201980 1990

The National Development Policy

The Vision Development PolicyThe New Economics Policy

1970

1991

Vision 2020/9 strategies : Unity in Country.

1998

The Integrity of Management(1998-2003)/6 Values

• Honesty

• Trustworthiness

• Wisdom

• Fairness

• Transparency

• Gratitude

2003

The National Integrity Plan (2003-2008)/Whole Country

• Integrity deterioration

• Development Strategies



ขอ้บกพร่องใน

เรื่องความซ่ือตรง

ตวับคุคล

• จุดออ่นในตนเอง

• ดอ้ยการศึกษา/ค่านิยมต า่

• ขาดจรยิธรรมในการท างาน

• ความโลภ

• ไม่ยอมรบัจุดออ่นในตนเอง

• มีความตอ้งการในชีวติมาก

วฒันธรรม

• ไม่ใหค้วามส าคญักบั “ซ่ือตรง”

• มีการต าหนิคนบกพร่องน้อย

• ทศันคตทิี่ปล่อยปละละเลย

• กลวัผลของการต าหนิ

• มีมมุมองที่แตกตางกนั

• ไม่ยอมเป็น Whistleblower

• มองคนในแงด่ีเกนิไป

ผูน้ า

• ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี

• ไม่สนใจในเรื่องน้ี

• สอนใหฝ่้าฝืนระเบยีบ

• ไม่ท าตามที่พดู

ระบบและวธิีปฏบิตัิ

• ไม่โปร่งใส

• ระบบและวธิีปฏบิตัไิม่ดี

• การบงัคบัใชร้ะเบยีบไม่ดี

• การเลอืกปฏบิตัิ

• ขาดการเฝ้าระวงั

• มีทรพัยากรจ ากดั

• กฎหมายล่าสมยั/ขดักนัเอง

โครงสรา้งและสถาบนั

• ขอบเขตกา้วก่ายกนั

• ขาดการประสานงาน

• โครงสรา้ง(ทางสงัคม)

• ไม่เหมาะสม

• ไม่ใหค้วามส าคญั

• เป้าหมายไม่ชดัเจน/ขาดเหตผุล

• โครงสรา้งลา้สมยั/ไม่สนองปญัหา

• สถาบนั(ทางสงัคม)

• วตัถปุระสงคข์ดักนั

* จากการศึกษาของมาเลเซีย



❖ มนุษยม์ีเหตผุลและมีจติใจ

❖ “มนุษย”์ จะจดจ าพฤตกิรรมผ่านกระจกเงา

ในสมองของ “คน”

❖ กระจกเงาในสมองของมนุษยจ์ะเกดิจาก

กระจกเงาของสงัคม

ทฤษฎกีระจกเงา



➢ ซ่ือสตัย ์(Honesty)
➢ น่าไวว้างใจ (Trustworthiness)
➢ สขุุม เยอืกเยน็ (Wisdom)
➢ เป็นธรรม (Fairness)
➢ โปรง่ใส (Transparency)
➢ กตญัญู (Gratitude)

ค่านิยมของคนมาเลเซีย

แผนสรา้งความซื่อตรงในการบรหิารจดัการภาครฐั (1998)



การสรา้งสงัคม Integrity ของมาเลเซีย

 มอบใหผู้เ้ช่ียวชาญสงัคมศาสตร ์๕ คนวิจยั

 จดัท า National Integrity Plan ปี 2003
 นายกรฐัมนตรเีป็นประธานบรหิารแผน

 ตัง้ Institute of Integrity of Malaysia
 ขยายจากภาครฐัสูเ่อกชน ภาคสว่นอืน่ 2008

 แต่งตัง้ Integrity Minister รบัผิดชอบ



ปัจเจกบุคคล
- ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่
- ขาดความรับผดิชอบ
- ขาดวนิัย
- ขาดความรู้
- ขาดการปลูกฝังกล่อมเกลาทางจิตใจ
- ทศันคตไิม่สอดคล้องกบัการสร้างความซ่ือตรง
- ไม่เคารพกตกิาสังคม

ความบกพรอ่ง

ของสงัคมไทย

ในเร ือ่งความซือ่ตรง

ผู้น ำ
- ขาดแบบอย่างหรือต้นแบบทีด่ี
- บริหารงานไม่ซ่ือตรง การผูกขาดอ านาจ และมอี านาจ
ดุลพินิจ โดยปราศจากการตรวจสอบและความรับผดิชอบ
(C = M+D-A)

- ขาดความตระหนักและ ยืนหยดัในส่ิงทีถู่กต้อง
- ขาดการยกย่องคนดี

ระบบและกระบวนกำร
- ขาดการบูรณาการระบบ กระบวนการกลไกและเคร่ืองมือ กฎหมาย จารีตประเพณ ี
หลกัธรรมทางศาสนา จรรยาบรรณ ฯลฯ 

- ระบบการศึกษาไม่เอื้ออ านวยในการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
- ขาดระบบและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมความซ่ือตรงทีม่ปีระสิทธิภาพ
- ขาดการถอดบทเรียนคนต้นแบบหรือองค์กรต้นแบบเพ่ือขยายผลในวงกว้าง 
- โครงสร้างของระบบราชการทีไ่ม่เอื้ออ านวย และขาดการบูรณาการ
- ระบบป้องกนัและปราบปรามทุจริตไม่เข็มแข็ง
- ระบบการเมืองทีข่าดความซ่ือตรง
- ขาดบุคลากรทีม่ศัีกยภาพในการถ่ายทอดหรืออบรมขัดเกลา 
- สังคมไม่ให้คุณค่ากบั “ความซ่ือตรง” 
- ขาด “ระบบและกระบวนการยกย่องเชิดชูดูแล” และการลงโทษอย่างจริงจงั 

โครงสร้ำง/สถำบัน
สถาบันครอบครัว หน่วยงานของรัฐ
- ขาดแบบอย่างทีด่ี - ขาดต้นแบบ 
- ขาดการกล่อมเกลาทีด่ี - ขาดการตรวจสอบ
สถาบันการศึกษา - กฎหมายไม่มปีระสิทธิผล
- ขาดแบบอย่างทีด่ี ส่ือมวลชน
- ระบบการสอนทีไ่ม่เน้นสร้างความซ่ือตรง - ไม่เน้นการยกย่องคนดี และตแีผ่ความไม่ดี คนไม่ดี
- รูปแบบวธิีการอบรมส่ังสอนขัดเกลาหรือปลูกฝังไม่เหมาะสม - มุ่งตอบสนองต่อธุรกจิและการเมือง
- ขาดการส่ือสารกบัสังคมเพ่ือให้การเรียนรู้ในคุณธรรม ความซ่ือตรง
ศาสนาและวฒันธรรม
- ไม่ท าหน้าทีข่ัดเกลาสังคม 
- วฒันธรรมไม่เอื้อ เช่นระบบอุปถัมภ์
- ขาดผู้สอนทีด่ีงามเป็นแบบอย่าง

วิชำชีพ
- จรรยาบรรณวชิาชีพขาดความเข้มแข็งในการ
ควบคุมก ากบัดูแลสมาชิก

ภำคธุรกิจเอกชน
- ไม่ได้เข้าร่วมการเสริมสร้างความซ่ือตรงใน
สังคม 



ปัจเจกบุคคล: 
เร่ิมแก้ไขทีต่นเอง ขยายสู่คนรอบข้างในครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาต,ิ ปรับทศันคตแิละจิตส านึกโดยใช้
หลกัธรรมทางศาสนาเป็นเคร่ืองยดึเหนี่ยวจิตใจ, ปฏบิัตติาม
หลกัความพอเพียงและแนวพระราชด าริ  ปฏบิัตติามกฎหมาย 
กฎระเบียบ กตกิาสังคม, ดึงพลงัทางบวกมาใช้, สร้าง
ภูมคุ้ิมกนัเพ่ือด ารงตนเป็นคนดี

แนวทางเสริมสร้าง
ความซ่ือตรง
ในสังคมไทย

ผู้น ำ:
ผู้น าทุกระดับ  โดยเฉพาะผู้น าประเทศควรเป็นแบบอย่างทีด่ี  
ทั้งในการด ารงชีวติส่วนตวั และการปฏบิัตหิน้าที่การงาน  
- ควบคุมก ากบัดูแลผู้ใต้บังคบับัญชา หรือตกัเตือนเม่ือพบว่ามี
การกระท าผดิหรือไม่ถูกต้อง
- ให้การยกย่องเชิดชูคนดีทีซ่ื่อตรง เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจและ
สร้างแรงจูงใจในการท าดี  
- สร้างระบบการตรวจสอบผู้น าด้วยกฎทางสังคม ควบคู่กบั
กฎหมาย จารีตประเพณ ีและศีลธรรมจรรยา 

ระบบและกระบวนกำร: 
บูรณาการระบบ โครงสร้าง และกลไกทั้งหมดไปสู่ทศิทางเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรง โดยทุก
ภาคส่วนมส่ีวนร่วมและรับผดิชอบตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องตน,รณรงค์ให้มกีารน าหลกัความ
พอเพียงมาใช้ในชีวติประจ าวนัและการปฏบิัตหิน้าที่, พัฒนาระบบการศึกษาและระบบการเรียนรู้  
โดยมเีป้าหมายเพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม, สร้างระบบและกระบวนการยกย่อง เชิดชู ดูแลคนซ่ือตรง 
และการลงโทษผู้ทีไ่ม่ซ่ือตรง , มแีผนพัฒนาความซ่ือตรงโดยมหีน่วยงานรับผดิชอบการประสาน
ผลกัดันการปฏบิัตติามแผนพัฒนาความซ่ือตรง, กระบวนการปลูกฝังกล่อมเกลาในและนอกระบบ  
โดยใช้แบบอย่างทีด่ีและกจิกรรม โดยมเีครือข่ายความซ่ือตรงหรือกลุ่มคุณธรรมความซ่ือตรง, พัฒนา
ปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม และบังคบัใช้กฎหมายจริงจัง, แนวทางการพัฒนา
ประเทศทีใ่ห้ความส าคญักบัการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือตรง เป้าหมายคือความสุขของ
สมาชิกในสังคม  

โครงสร้ำง/สถำบัน
ครอบครัว: ผู้น าเป็นแบบอย่างทีด่ี  อบรมส่ังสอนขดัเกลา พร้อมยกตวัอย่างและมี
กจิกรรมร่วมในครอบครัว , ปลูกฝังระเบียบวนิัย ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย์ซ่ือตรง 
โดยใช้หลกัธรรมทางศาสนา , การสร้างครอบครัวเข้มแขง็และครอบครัวอบอุ่น
สถาบันการศึกษา: ปฏรูิประบบการศึกษาและระบบการเรียนรู้เพ่ือพฒันา “ความรู้คู่
คุณธรรม” โดยใช้หลกัธรรมทางศาสนา, สร้างครูต้นแบบ, หลกัสูตรการศึกษาและการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ และกจิกรรมเสริมสร้างความซ่ือตรง ระเบียบวนิัย ความ
รับผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละยดึประโยชน์สาธารณะ , ยกระดับกระบวนการเรียนรู้และการ
ปฏบิัตติามกรอบคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ซ่ือตรง  กฎหมาย กฎเกณฑ์ กตกิา 
มารยาทของสังคม 
ศาสนาและวฒันธรรม: เพิม่บทบาทสถาบันศาสนาในการพฒันาจิตใจด้วยหลกัธรรม
ทางศาสนา เพ่ือปลูกฝังกล่อมเกลาจิตใจ และมกีารปฏบิัตติาม
ในชีวติประจ าวนั  ส่งเสริมการเรียนรู้และน ากรอบวฒันธรรมอนัดีมาใช้  ประสานและ
เช่ือมโยงการท างานกบัครอบครัวและสถาบันการศึกษา

วิชำชีพ: 
ปฏบิัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพอย่างเคร่งครัด

ภำคธุรกิจเอกชน: ด าเนินธุรกจิตามหลกั
บรรษัทภบิาล ด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม, 
เข้ามาร่วมสนับสนุนเพ่ือการเสริมสร้างความ
ซ่ือตรงในสังคม 
ภำคประชำสังคม : มส่ีวนร่วมเสริมสร้าง
สังคมแห่งความซ่ือตรง

หน่วยงานของรัฐ : รัฐบาลเป็นเจ้าภาพการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือตรงโดยผ่านนโยบาย
สาธารณะ, ผลกัดันวาระแห่งชาตแิละประชาชน 
รณรงค์ส่งเสริมความซ่ือตรงในทุกภาคส่วน เร่ิมโดย
หน่วยงานของรัฐและขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาสังคม และส่ือมวลชน, 
ค้นหาองค์กรต้นแบบและบุคคลต้นแบบ  บูรณาการและ
พฒันาศักยภาพองค์กรตรวจสอบ
ส่ือมวลชน: ปฏรูิปส่ือให้เป็นส่ือสร้างสรรค์ท าหน้าที่
ส่ือสารกบัสาธารณะเพ่ือการสร้างสังคมคุณธรรมความ
ซ่ือตรง , มุ่งเน้นน าเสนอข้อมูลความรู้ และการยกย่อง
เชิดชูคนดีทีซ่ื่อตรงส่ือทุกประเภททุกระดับรณรงค์
ปลูกฝังจิตส านึกความซ่ือตรงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การ
เรียนรู้ต่อสังคม , ท าหน้าทีส่ื่อสารกบัสังคมโดยปฏบิัติ
ตามจรรยาบรรณส่ืออย่างเคร่งรัด



บทสรปุผลการศึกษา

ความ

ซ่ือตรง

ต้นแบบ

สถาบนัส่งเสริม
และกล่อมเกลา

กระบวนการ
กล่อมเกลา

ภาคประชาสงัคม 
ภาคธรุกิจเอกชน 

สือ่มวลชน

ผูน้ าทุกระดบั
(ครอบครวั ชมุชน 
สงัคม หน่วยงาน
ประเทศชาติ) 

สถำบันครอบครัว

สถำบันศำสนำ

สถำบันกำรศึกษำ

หลกัธรรม
ทำงศำสนำ

ระบบการยกย่องเชิดชูดูแล และการลงโทษ

ภาคีเครือข่าย

ภาคีเครือข่าย



แนวคิดในการสรา้งธรรมาภบิาลในองคก์ร

 สรา้งค่านิยม “Integrity” : ความซ่ือตรง ใหเ้ป็น “วฒันธรรม”

พลอากาศเอก วีรวิท คงศกัด์ิ

 ซ่ือตรงต่อหนา้ที่ : ซ่ือสตัยส์จุรติ วริยิะอตุสาหะ ท างานใหส้ าเรจ็

 ซ่ือตรงต่อบคุคลทัว่ไป : รกัษาค ามัน่สญัญา ท าตนใหน่้าเช่ือถอื

 กระบวนการกลอ่มเกลาทางสงัคม : ทนุสงัคม ทนุวฒันธรรม

 ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ : ผูน้ าเป็นแบบอย่าง “กระจกเงาที่ด”ี



องคก์รตน้แบบความซ่ือตรง 

เป้าหมาย - ซื่อตรงต่อหนา้ที่ ต่อบคุคลทัว่ไป(ประชาชน)

♥ ผูน้ าเป็นแบบอย่างของความซ่ือตรงเป็นที่ประจกัษ์

♥ สรา้งค่านิยมรว่ม “ซ่ือตรง” ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร

♥ ยทุธศาสตรก์ารมีสว่นรว่มของคนในองคก์ร/ผูเ้กีย่วขอ้ง

ค่านิยมร่วม “ความซื่อตรง” ของทหาร

“เราจะ...ไม่โกหก ไม่โกง ไม่ขโมย และจะ...

ไม่ยอมใหผู้ใ้ดท าเช่นนัน้”



องคก์รตน้แบบความซ่ือตรง

♥ สว่นราชการเสนอช่ือบคุคลและองคก์รที่เขา้โครงการ

♥ กรอบความคดิ - พระราชนิพนธ ์“หลกัราชการ” ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั และพระราชด ารสั

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั : ซ่ือสตัย ์รบัผิดชอบ พอเพยีง
♥ ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดินเป็น “เจา้ภาพ”

♥ จดัเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู/้น าไปทดลองปฏบิตัิ ๓ คร ัง้

♥ การถอดบทเรยีนเพือ่จดัท าคู่มือการพฒันาองคก์ร

♥ ระยะเวลาโครงการ : ตลุาคม ๕๓ ถงึ พฤษภาคม ๕๔
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มนุษย์บ่มเพาะเมลด็พนัธ์ุแห่ง
ความดด้ีวยการเรียนรู้ ที่มสีต ิ
รู้จักยบัยั้งช่ังใจ และความคุม
วถิีประพฤตไิม่ให้ไปท าความ
เดือดร้อน แก่ตนเองและผู้ อ่ืน

ธรรมชาตสิร้างมนุษย์ให้มคีวามรัก
ให้แก่ลูก แก่ครอบครัว มนุษย์ก็

สามารถเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความรัก
ให้แก่คนอ่ืนๆ ด้วยความเห็นใจเมตตา

เอื้ออาทรได้เช่นกนั

ทุกคนทุกครอบครัวมปีระสบการณ์
ในตวัเอง หากมเีง่ือนไขให้เขา
เรียนรู้ ได้เห็นปัญหา ได้เข้าใจ

สาเหตุของปัญหา ย่อมมศัีกยภาพ
ลุกขึน้มาแก้ไขปัญหาของตนได้

เมล็ดพนัธ์ุแห่งความดี

เมล็ดพนัธ์ุแห่งการเรียนรู้

เมล็ดพนัธ์ุแห่งความรัก



?







Outside Inside 





 การทจุรติในภาครฐั ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนิตบิญัญตั ิและตลุาการ เกี่ยวกบัสนิบน 

การขดักนัระหว่างประโยชน์สว่นบคุคลกบัสว่นรวมมีมากนอ้ยเพยีงใด





รูปแบบของคอรร์ปัชัน่สากล

 การคอรร์ปัชัน่ขนาดใหญ่ (Grand Corruption)
องคก์รความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI.)

 การคอรร์ปัชัน่ขนาดเลก็ (Pity Corruption)

 การรบัสนิบน (Bribery)
 การยกัยอก (Embezzlement)

 การอปุถมัภ ์(Patronage)

 การเลอืกที่รกัมกัที่ชงั (Nepotism)

 การขดักนัแหง่ผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

ระบบพวกพอ้ง (Crony-ism)



รูปแบบของประโยชน์ทบัซอ้นสากล

 การรบัผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits)
โครงการเรียนรูต้ามรอยพระยคุลบาท, มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

 การท าธุรกจิกบัตวัเอง (Self-dealing) หรอืการเป็นคู่สญัญา

 การท างานหลงัเกษียณ (Post-employment)

 การท างานพเิศษ (Outside employment or moonlighting)

 การใชข้อ้มูลภายใน (Inside information)

 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตัง้เพือ่ประโยชน์

ในทางการเมือง (Pork-barreling)



รูปแบบของประโยชน์ทบัซอ้น(ไทย)

 การรบัผลประโยชนต่์างๆ และผลจากการรบัผลประโยชนน์ั้น สง่ผลต่อการ

ตดัสนิใจในการด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่

การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส(ITA.)

 การท าธุรกจิกบัตวัเองหรอืเป็นคู่สญัญา

 การท างานหลงัจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรอืเกษียณ โดยใชอ้ทิธิพล

หรอืความสมัพนัธจ์ากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์

 การท างานพเิศษโดยอาศยัต าแหน่งหนา้ที่ราชการสรา้งความน่าเช่ือถอื

 การรูข้อ้มูลภายในแลว้น าขอ้มูลไปหาประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ืน่

 การใชบ้คุคลหรอืทรพัยส์นิของหน่วยงานเพื่อประโยชนส์ว่นตน

 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตัง้เพื่อประโยชนท์างการเมือง



ขอ้เสนอในการยกระดบั CPI. 

 ไม่แต่งต ัง้คนมีผลประโยชน์มารบัผิดชอบหน่วยงานของรฐั

องคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ, 2019

 ปรบัปรุงและรณรงคด์า้นกฎ ระเบียบดา้นการเงนิอยู่เสมอ

 ตอ้งมัน่ใจว่าการเลอืกตัง้บรสิทุธิ์ ยตุธิรรม ไม่ซ้ือสทิธิขายเสยีง

 สง่เสรมิการมีสว่นรว่มในการตดัสนิใจที่กวา้งขวาง

 มีกลไกการจดัสรรทรพัยากรที่เป็นธรรม ไม่มีระบบอปุถมัภ ์

 ควรใหท้กุภาคสว่นเขา้มาตรวจสอบและเปิดเผยทจุรติ

 สง่เสรมิการแบ่งแยกอ านาจ ใหอ้สิระกบัหน่วยตรวจสอบ









รวม 84 %





สภาพปญัหาการปราบปรามการทจุรติ

 ขาดความรู ้ความเขา้ใจ ท าจนเป็นความเคยชิน “ใครๆ กท็ า”

พล.อ.อ. วีรวิท  คงศกัด์ิ

 ขอ้กฎหมายไม่ชดัเจน องิประมวลกฎหมายอาญา

 ละเลยการอบรม บงัคบัใชก้ฎหมาย ระเบยีบ : หน.หน่วยงาน

 ไม่มีแบบอย่างของความ “ซ่ือตรง” (Integrity)

 ระบบอปุถมัภ/์พวกพอ้งท าใหม้ีการเอาเปรยีบ/เลอืกปฏบิตัิ

 ขีดความสามารถและขอ้จ ากดัในการท างานของ ป.ป.ช.

 คณุภาพของเจา้หนา้ที่ของรฐั : หน่วยตรวจสอบ/ด าเนินคดี



เรื่องอื้อฉาว (Scandal) เกี่ยวกบัเจา้หนา้ที่ของรฐั

 กรณีทรพัยส์นินาฬกิาราคาแพงของรองนายกรฐัมนตรี

 การยมืเงนิเพือ่น 300 ลา้นบาทจากเพือ่นของอดีต ผบ.สตช.

 คดีเรยีกรบัสนิบนน าของข้ึนท่าเรอืเกนิที่กฎหมายก าหนด

 คดีทจุรติเงนิสงเคราะหผู์ย้ากไร ้(พม.)

 คดีทจุรติกองทนุเสมาพฒันาชีวติ (ศธ.)

 คดีทจุรติเงนิทอนวดั (สพศ.)

 คดีการใชย้านพาหนะของทางราชการโดยไม่มีระเบยีบ

“ประเด็นการทจุรติโกงคนเดือดรอ้น”

การศึกษาของศูนยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน)







“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การกระท าที่ไม่ใช่ทจุรติต่อหนา้ที่ แต่เป็น

การปฏบิตัิหรอืละเวน้การปฏบิตัอิย่างใดโดยอาศยัเหตทุี่มีต าแหน่งหรอืหนา้ที่

อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ หรอืมติของ

คณะรฐัมนตร ีที่มุ่งหมายจะควบคมุดูแลการรบั การเกบ็รกัษา หรือการใชเ้งนิ

หรอืทรพัยส์นิของแผ่นดิน

“ทจุรติต่อหนา้ที่” หมายความว่า ทจุรติต่อหนา้ที่ตามพระราชบญัญตัิประกอบ

รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ กฎหมายว่าดว้ย

มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ หรอื

พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายอืน่

การประพฤติมิชอบ
พระราชบญัญตัิจดัต ัง้ศาลอาญาคดีทจุริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙







คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน และภาคีท่ีเกี่ยวข้องของภาคประชาชน ร่วมบูรณาการ  และร่วมกันเป็นแกนกลางในการตรวจสอบ 

ป้องกัน ปัญหาจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีกระทบผลประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นท่ีโดยตรง

1. ส่งเสริมให้ เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมี
บทบาทในการเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมและ
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอ บ โ ดย เ ฉ พ า ะ ใ น ท้ อ ง ท่ี ข อ ง ตน อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และ
มีความซื่อสัตย์สุจริตตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. มีเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน ท่ีด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างน้อย
จังหวัดละ 5 เครือข่าย

2. มีการขยายผลการด าเนินการไปสู่เครือข่ายองค์กรระดับ
ต าบลร้อยละ 20 ทุกปี จนครอบคลุมทุกต าบลท่ัวประเทศ

3. มีคู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมและช่องทางการร้องเรียนของ
ประชาชน

ตัวช้ีวัด

ประชาชนร่วมกันเป็นแกนกลางในการตรวจสอบ ป้องกันปัญหา
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีกระทบผลประโยชน์ของ
ชาวบ้านในพื้นท่ีโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) (องค์กรมหาชน) 

หน่วยงานสนับสนุน
ส านักงาน ป.ป.ช. , ส านักงาน ป.ป.ท., 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์



คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1

ก.ย. 63 ก.ย. 64 ก.ย. 65มี.ค. 64 มี.ค. 65

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี 2564-2565 (พอช.)

ม.ค. 64

โครงการพัฒนาแผนที่พ้ืนที่เส่ียงต่อการทุจริตในประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน
(โครงการต่อเน่ืองจากโครงการปักหมุดพื้นที่เส่ียงต่อการทุจริต) (ส านักงาน ป.ป.ช.)

โครงการเยาวชนไทย "ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ“(ส านักงาน ป.ป.ช.)

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกจิเอกชน (ส านักงาน ป.ป.ช.)

โครงการ STRONG – องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.)

โครงการขับเคล่ือนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส านักงาน ป.ป.ท.)

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือขา่ยภาคประชาสังคมในการตอ่ตา้นการทุจริต 
(ส านักงาน ป.ป.ท.)

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือขา่ยภาคประชาสังคมในการตอ่ตา้นการทุจริต 
(ส านักงาน ป.ป.ท.)

โครงการที่มีการด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 (กระทรวง พ.ม.)

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางศาสนาเพ่ือสร้างแนวทางการต่อต้านการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.)

โครงการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต



คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

รธน. พ.ศ. 2560 (มาตรา 63) ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเข้มงวด 

1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในทาง
ปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก 
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ) 

2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่าง
ครบวงจร

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. มีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากในปี 2564 และ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะในปี 2565
รวม 2 ฉบับ

2. มีระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร
ในปี 2564

ตัวช้ีวัด

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะได้โดย
ไม่ต้องร้องขอ รวมท้ังได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการเป็น
หูเป็นตาไม่ให้มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนมี
การจัดเตรียมช่องทางให้ผู้มีเบาะแส ข้อมูลเชิงลึก สามารถ
แจ้งข้อมูลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ

ส านักงาน ป.ป.ช. / ส านักงาน ป.ป.ท.



คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1

ก.ย. 63 ก.ย. 64 ก.ย. 65มี.ค. 64 มี.ค. 65
ต.ค. 64เม.ย. 64 ธ.ค. 65

โครงการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย (ส านักงาน ป.ป.ช.)

โครงการพัฒนาระบบเปิดเผยและแจ้งผลการตดิตามเร่ืองร้องเรียน (ส านักงาน ป.ป.ช.)

กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากของประเทศไทย  (ส านักงาน ป.ป.ท.)

โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างมาตรการและกลไกในการบังคบัใช้
กฎหมาย การป้องกันการถกูด าเนินคด ีและหลักคิดการจดัท าร่างกฎหมายป้องกัน

การถูกฟ้องคดอีาญา (ส านักงาน ป.ป.ท.)

โครงการจัดท าระบบปกปิดตวัตนที่มีประสิทธิภาพและการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสอย่างครบวรจร (ส านักงาน ป.ป.ช.)

การเผยแพร่ข้อมูลการคุ้มครองพยาน
และผู้แจ้งเบาะแสผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์(ส านักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. 64

จัดการเร่ืองร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal) (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) 

จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) 

โครงการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data) (สพร.) (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) 

โครงการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ



คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม ปลูกจิตส านึกให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่น
ในคุณธรรม และเร่งรัดการปรับปรุงกระบวนการและกลไกในการด าเนินคดีทุจริตของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ความเสมอ
ภาค และความโปร่งใสของกระบวน
การยุติธรรมอย่างมีนัยส าคัญ

2. การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่
เลือกปฏิบัติ

3. เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่
ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา 
เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง

4. นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายได้รับการลงโทษตาม
มาตรฐานสากล

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรม พึงพอใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 20 ทุกปี

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีทุจริตมีการก าหนดขนาดของคดีและระยะเวลา
ในการด าเนินคดีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบของกฎหมาย ภายในปี 2564

3. ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดีทุจริตในขนาดเดียวกันลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
จ านวนคดีคงค้างลดลงร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า

4. จ านวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทาง
วินัย มาตรฐานทางจริยธรรมหรืออาญา เพราะการด าเนินคดีที่ตนรับผิดชอบมีจ านวน
คดีลดลง ร้อยละ 20 ทุกปี

5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษค่าปรับของนิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับประเทศ
ตามมาตรฐานสากลให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔

6. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริงและแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕

ตัวช้ีวัด

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรม  เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรมและ
บังคับใช้กฎหมายปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในคุณธรรม ตลอดจน
กระบวนการและกลไกในการด าเนินคดีทุจริตของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ส านักงาน ป.ป.ช. / ส านักงาน ป.ป.ท.



คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.)

การเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (ส านักงาน ป.ป.ช.)

โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีทุจริต เพื่อรวบรวมข้อมูลการก าหนด
ขนาดของคดี และระยะเวลาในการด าเนินคดี (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

จัดประชุมร่วมกันระหว่างที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและก าหนดมาตรฐานขนาดของคดี 
และระยะเวลาในการด าเนินคดีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

จัดท ากลไกในการผลักดัน โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างาน (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ด าเนินการจัดท า/แก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การก าหนดขนาดของคดีและ
ระยะเวลาในการด าเนินคดีให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบของกฏหมาย (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

โครงการพัฒนาปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูล (ส านักงาน ป.ป.ช.)

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมว่าได้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ประสานหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมที่ยงัไมม่ีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยดึหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีให้ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ (ส านักงาน ป.ป.ช.)

หน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมแจ้งใหส้ านักงาน ป.ป.ช. ทราบว่าได้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยดึหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แล้ว (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ส านักงาน ป.ป.ช. รายงานผลต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (ส านักงาน ป.ป.ช.)

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดีอาญาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูล ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ก.ย. 63 ก.ย. 64 ก.ย. 65มี.ค. 64 มี.ค. 65
ต.ค. 64เม.ย. 64

ธ.ค. 65ม.ค. 64

โครงการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน



คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
จากผลการประเมิน CPI พบว่าการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางส่วน ยังมีการแสวงหาประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ ท าให้รัฐและประชาชนสูญเสีย

ประโยชน์ไปมาก จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ากิจกรรมเพื่อให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับการรับรู้และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศดีขึ้น

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี (No Gift Policy)

2. มีการบริหารบุคคลภาครฐัในระบบคณุธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ 
พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็น
กฎหมาย

3. มีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงาน
อยู่ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน 
และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ผู้กระท าผิด
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการ
กระท า (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของก านัลจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ภายในต้นปี 2564

2. มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมประกอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ภายในปี 2564 และยกระดับเป็นกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ภายในปี 2565

3. มีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ใช้อ านาจรัฐต่อประชาชนต้องด าเนินการภายในใน
ปี 2564 และเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เหลือภายในปี 2565

4. หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า 
(Accountability) มาบังคับใช้ ภายในปี  2564

ตัวช้ีวัด

ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและความยุติธรรม ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐอย่างมีประสิทธิภาพส านักงาน ป.ป.ช. / ส านักงาน ป.ป.ท.



 No Gift Policy : ไม่รบัของขวญัจากการปฏบิตัหินา้ที่

 กฎหมายแต่งต ัง้ในระบบคณุธรรม, ประเมิน “สตับรุุษ”

 จรยิธรรม “ประโยชนท์บัซอ้น” พฒันาเป็นกฎหมาย

 การยื่นบญัชีทรพัยส์นิ หน้ีสนิต่อผูบ้งัคบับญัชา

 การบรหิารความเสีย่งต่อการประพฤตมิิชอบในองคก์ร

 บงัคบัใช ้วนิยั จรยิธรรม กฎหมาย “รวดเรว็-เด็ดขาด-เป็นธรรม”

BR.4 ราชการไทยโปรง่ใส ไรผ้ลประโยชน์
กรรมการปฏรูิปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตฯ



คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1

ก.ย. 63 ก.ย. 64 ก.ย. 65มี.ค. 64 มี.ค. 65 ธ.ค. 65ม.ค. 64 ส.ค. 64 พ.ย. 64

- ประชุมอนุกรรมการ ศปท. 39 หน่วยงาน  เพ่ือพิจารณา
แนวทางการขับเคลื่อน เร่ือง “นโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าท่ี” 

- แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนฯ ผ่าน ศปท. 39 หน่วยงาน
- ติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนฯ ของส่วนราชการ

(ส านักงาน ป.ป.ท.)

ติดตามผลการด าเนินการ รวบรวมผลการด าเนินการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (ส านักงาน ป.ป.ท.)

ชี้แจงการย่ืนบัญชี
ทรัพย์สินและหน้ีสินตาม

มาตรา ๑๓๐ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) 

แจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์หรือ
ช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ ารวย

ผิดปกติ ไปยังส่วนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)

แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐติดตามและส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและให้
มีบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท า

ความผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  (ส านักงาน ป.ป.ท.)

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดการก าหนดวิธีการประเมิน “สัตบุรุษ” และบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นล าดับแรก ภายในปี 2564 (ส านักงาน ป.ป.ช./ป.ป.ท./ก.พ.) 

ส านักงานข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ ป.ป.ช. เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล โดยขั้นตอนให้จัดท าเป็น
มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภายในปี 2564 และเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายยกระดับเป็น พ.ร.บ. ภายในปี 2565 (ส านักงาน ป.ป.ช./ป.ป.ท./ก.พ.) 

โครงการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 



 ไม่รบัของขวญั ของก านัลทกุชนิด

 ไม่เรี่ยไรเงนิเพือ่วตัถปุระสงคต์่าง ๆ

 ไม่รบัหรอืเรยีกรบัประโยชน์จากการ

ใชอ้ านาจรฐั (เงนิใตโ้ตะ๊ ทปิ ฯลฯ)



คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายสามารถด าเนินการได้ท้ังในขั้นตอนการพัฒนานโยบายทางการเมือง  และการน านโยบายไปขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ ซึ่งประการหลังนี้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และหากมีการป้องกันได้ดีจะช่วยลดความสูญเสียอย่างมีนัยส าคัญ 

1. ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตเชิงนโยบายที่ก าหนด (งบประมาณการด าเนินโครงการมากกว่า 
500 ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการ
ดังกล่าว พร้อมทั้งน าเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมย่ืน
ต่อหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัด
จ้าง) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) ผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) ติดตามตรวจสอบทุก
โครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 2565

3. หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
เชิงนโยบาย ในข้ันตอนการด าเนินโครงการ จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในข้ันตอนการด าเนิน
โครงการ จ านวน 1 ฉบับ

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้อง
น าเสนอข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อส านักงบประมาณร้อยละ 100 ภายในปี 2565

2. หน่วยงานตรวจสอบ ด าเนินการติดตาม ก ากับดูแลทุกโครงการที่มี
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ร้อยละ 100
ภายในปี 2565

3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องรายงาน
ผลการด าเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ ผ่านระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ร้อยละ 100 และ คตป. ของหน่วยงานดังกล่าวรายงาน
การประเมินผลโครงการร้อยละ 100 ภายในปี 2565

ตัวช้ีวัด

ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายของประเทศลดลง และมี
งบประมาณในการพัฒนาประเทศมากขึ้นส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงบประมาณ สศช. กรมบัญชีกลาง

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน ก.พ.ร. ผู้ตรวจสอบภายใน



คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1

ก.ย. 63 ก.ย. 64 ก.ย. 65มี.ค. 64 มี.ค. 65
เม.ย. 64

ธ.ค. 65ม.ค. 64
ต.ค. 63 ก.พ. 64 มิ.ย. 64 ส.ค. 64

(8) หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดท าแบบรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตราย
โครงการ และเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง และส าเนาส่ง 
ส านักงาน ป.ป.ท. (ส านักงาน ป.ป.ท. ศปท. กระทรวง คตป. กระทรวง)

(9) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เสนอ 
ศอตช./ครม. และ คกก.ปฏิรูปประเทศ (ส านักงาน ป.ป.ท.)

(7) หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล ลงพื้นที่เพ่ือตรวจ ติดตาม การด าเนินโครงการฯ (ส านักงาน ป.ป.ท. สตง. ค.ต.ป. กระทรวง ศปท. กระทรวง)

(6) หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล วิเคราะห์ ประมวลผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเส่ียงการทุจริตโครงการ
ขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และแจ้งความเห็น/ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ (ส านักงาน ป.ป.ท.
สตง. ค.ต.ป. กระทรวง ศปท. กระทรวง)

(5) ส่วนราชการเจ้าของโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท. (ส านักงาน ป.ป.ท.)

(3) จัดท าคู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ (ส านักงาน ป.ป.ท. สงป.  สศช. ค.ต.ป. สตง. ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) 
และ ป.ป.ช.)

(2) ส านักงาน ป.ป.ท. ประสานกับส านักงบประมาณ เพื่อขอรายละเอียดข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต้ังแต่ 
500 ล้าน ขึ้นไป (ส านักงาน ป.ป.ท. สงป.  สศช. ค.ต.ป. สตง. ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.)

(1) ส านักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือร่วมกับ สงป.  สศช. ค.ต.ป. สตง. ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.  เพื่อก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
เชิงนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม (ส านักงาน ป.ป.ท. สงป.  สศช. ค.ต.ป. สตง. ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.)

(4) ให้ความรู้กับส่วนราชการเก่ียวกับเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และการรายงานผลการด าเนินการในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ (ส านักงาน ป.ป.ท. สงป.  สศช. ค.ต.ป. สตง. ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.)

โครงการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ ่
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ข้อเสนอ ในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
1. การแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๒๕๓

2. การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและรางวัลจากการแจ้งเบาะแส  

4. การปรับปรุงกฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. โดยให้น า
เรื่อง การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ รวมไว้ในกฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท.  

5. การจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดความผิดของนิติ
บุคคล และผู้ร่วมกระท าความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. การปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

8. การเร่งรัดการจัดท า ร่าง พระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. …. 

6. การเร่งรัดการจัดท าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีตนสังกัด

7. การจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลใน
ระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ วรรคสอง 
ให้มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐด้วย
ระบบคุณธรรม

9. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาช่องทางการยื่นขออนุมัติ 
อนุญาต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

10. การปรับปรุงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 




