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วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
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๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙

วาระแหงชาติ
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คําประกาศวาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ขาพเจา พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
ขอประกาศเจตนารมณในอันที่จะมุงมั่นสรางระบบการบริหารราชการแผนดิน
ที่สุจริต เปนธรรม และเปนที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
รวมทั้งขจัดปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยมุงพัฒนาการบริหารราชการแผนดินและกฎระเบียบใหเหมาะสม
สรางระบบราชการใหมีภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตทั้งปวง
จะมุงฟนฟูระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในการบริหารราชการแผนดินอยางเรงดวน
โดยจะใชกลไกของรัฐผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนไปพรอมกันทั้งระบบ
เพื่อกอใหเกิดผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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สารบัญ
•
•

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หนา
๔

วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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๑๖
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ยุทธศาสตรที่ ๔

การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให
เอื้อตอการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

๑๗

•

ยุทธศาสตรที่ ๕

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรที่ ๖

การวัดผลและตรวจสอบดานจริยธรรม

๒๒

•

ยุทธศาสตรที่ ๗

การวางระบบสนับสนุนและ
ปจจัยพื้นฐานดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล
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คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง มีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดํารงชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย โดยตลอดมานานกวา ๓๐ ป เปนการชี้แนะแนวทาง
การดํารงอยูและการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย
สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกและสรรพสิ่งตางๆ ในเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนทางสายกลางที่พอประมาณ ใชหลักวิชาการที่มีเหตุมีผล และ
สรางภูมิคุมกัน เพื่อรอดพนจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้ง
ความรู ความรอบคอบ ระมัดระวัง และ คุณธรรมเปนพื้นฐาน โดยเงื่อนไข คุณธรรมที่จะตอง
เสริมสราง ประกอบดวย
• มีความตระหนักในคุณธรรม
• มีความซื่อสัตยสุจริต
• มีความอดทน
• มีความเพียร
• ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
• ไมโลภ แบงปน และไมตระหนี่
การนํ า ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งมาปรั บ ใช เพื่อ สรา งการบริ ห ารราชการแผ น ดิน ที่
ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา เปนหลักการสําคัญที่จะชวยวางรากฐานการบริหารราชการแผนดินอยาง
สุจริต เปนธรรม และเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง รัฐบาลจึงนําแนวคิดและ
เปาหมายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาว มากําหนดเปน วาระแหงชาติดานจริยธรรม
ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยในสวนของภาครัฐตอง
เรงพัฒนาระบบราชการและสรางพลังของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทั้งระบบในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในภาคราชการ วาระแหงชาตินี้ มีเปาหมายเพื่อปรับใหภาค
ราชการทํางานดวยความตระหนักในหลักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ทํางาน
ดวยความสุจริตโปรงใส ประหยัด ใชหลักความรู หลักเหตุผล เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
๔

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
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มีจิตสํานึกในการทํางานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยในระยะเริ่มตนจะสรางและใช
กลไกของรัฐผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนไปพรอมกันทั้งระบบ เพื่อกอใหเกิดผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล

มีภูมคิ ุมกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรู

เงื่อนไขคุณธรรม

(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน สติปญ
 ญา แบงปน )

นําสู
ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน
ที่มา : “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร”
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พฤศจิกายน ๒๕๔๙, หนา ๑๕.
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วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

รัฐบาลไดประกาศเจตนารมณในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบที่
เกิดขึ้นอยางกวางขวาง รวมถึงปญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน ทําใหมีความ
จําเปนเรงดวนที่จะฟนฟูระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดิน
ตลอดจนเปดให ประชาชนเขามามีสวนรวม และการขับเคลื่อนการบริ หารราชการแผ นดิน ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วาระแหงชาติด านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป องกัน การทุจ ริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐเปนไปเพื่อทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจในการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลและหนวยงานภาคราชการ รวมถึงตัวขาราชการและเจาหนาที่ในทุกระดับ
โดยเฉพาะการใชอํานาจรัฐและการใชจ ายเงินแผนดิน ทั้งนี้ การบริหารราชการแผนดินจะตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ
สํ า หรั บ วาระแห ง ชาติ ด า นจริ ย ธรรม ธรรมาภิ บ าล และการป อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐนี้ มีสาระครอบคลุมยุทธศาสตรและมาตรการตางๆ อยางสมดุล ทั้งใน
สวนของรู ปแบบการผลักดันให มีการปฏิบัติตามกฎหมายและประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณ
อยางจริงจัง (Compliance-based approach) และรูปแบบการเสริมสราง กระตุน ยกระดับ ใหหนวยงาน
ภาคราชการและตัวขาราชการเกิด “ความเขาใจ เขาถึง และพัฒนา” โดยเฉพาะการเตรียมตัว
และการเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถไตรตรองใชเหตุผลอยางรอบคอบ มีการปฏิบัติราชการได
อยางเหมาะสม กลาเผชิญกับสิ่งที่ไดตัดสินใจและกระทําไป ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ดูแลปองกัน
รักษาปกปองไมใหการปฏิบัติราชการ หรือการปฏิบัติตนเกิดความเสียหายหรือเกิดความเสี่ยงตอ
ความไม ดี ง ามใดๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น (Integrity-based
approach) โดยมี เปา ประสงคสํา คัญ ๆ
รวม ๒ ประการ ไดแก

๖

วาระแหงชาติ
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๑. ลดและปดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเพื่อสรางความโปรงใส
ซื่อสัตยสุจริตลดความสูญเสียและขจัดรูรั่วไหล ในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
• ระดับความสําเร็จของกําหนดกฎหมายเพื่อการพัฒนาระบบและมีการดําเนินการ
ตามมาตรการการปองกัน ปราบปรามทุจริต และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
• ระดับคะแนนความโปรงใสของภาครัฐเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติดีขึ้น
• ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่ประชาชนสามารถเขาถึงได
• ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการการเป ด โอกาสให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มใน
การดําเนินการของสวนราชการภาครัฐ
• ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนตอการทํางานของภาคราชการสูงขึ้น
• สัดสวนขาราชการ/ลูกจางที่ถูกลงโทษทางวินัยลดลง
• จํานวนกรณีการกระทําผิดวินัยที่ตรวจพบไดอยางรวดเร็ว
• รอยละของจํานวนเรื่องกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ/จรรยาบรรณวิชาชีพที่พบและ
ไดรับการแกไขภายในเวลาที่กําหนด
๒. สรางจิตสํานึกในการประพฤติชอบ ใหยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม เปนกลาง ไมเลือกปฏิบัติรวมถึง
การปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด เกิดความคุมคา
มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกตอง ตอบสนองความตองการของประชาชน และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม
ตัวชี้วัด
• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในระบบราชการ
• รอ ยละของข า ราชการและเจ า หน า ที่ของรั ฐที่ เข า ใจและประยุก ต หลั กคุ ณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฎิบัติราชการและ
การดําเนินชีวิตเพิ่มสูงขึ้น
• ร อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารต อ การให บ ริ ก ารที่ โ ปร ง ใส
เปนธรรมของภาคราชการเพิ่มสูงขึ้น
๗

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

• ระดับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอความเปนธรรมในการบริหารงานเพิ่มสูงขึ้น
• ระดับผลคะแนนความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆ
เพิ่มสูงขึ้น
ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว จําเปนที่จะตองอาศัยปจจัยองคประกอบ
ดานตางๆ ซึ่งจะตองมีมาตรการผลักดันใหเกิดขึ้นพรอมกันไปอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตในระดับ
ตัวบุคคลขึ้นไปยังในระดับองคการ
การขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติ มิช อบในภาครั ฐดั งกล า วนี้ จํา เปน ที่จ ะตอ งใหค วามสํา คัญ ในปจ จั ยองคประกอบแห ง
ความสําเร็จ ๓ ดาน (ดังภาพตัวแบบการขับเคลื่อนวาระแหงชาติฯ) คือ
๑. การสรางกลุมผูนําและผลักดันใหเกิดองคการแหงสุจริตธรรม มีประสิทธิภาพ และมี
ศักดิ์ศรี (Organizational Integrity) ในทุกระดับ เพื่อเปนแบบอยางของการเรียนรูและขยายผล
๒. การพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลซึ่งเปนระบบยอยตางๆ ที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงสอดคลองกัน ไดแก การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม
การฝกอบรม สรางทักษะ และพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ในรูปแบบตางๆ การจัดใหมีการให
คําปรึกษาแนะนําและการจัดการความรูที่เกี่ยวของ การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ
การคุมครองผูใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ และการผลักดันใหมี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณ ตลอดจนการวางระบบการบริหารจริยธรรมการวัดผล
และการตรวจสอบ
๓. การวางระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ไดแก การออกกฎหมาย การพัฒนาระบบ และจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง
การสื่อสารทําความเขาใจเพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม
และการติดตามสถานการณของบรรดาองคกร/กลุมพลังตาง ๆ ในสังคมรวมถึงการศึกษา วิจัยเชิงลึก
เพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาขั้นตอไป

๘

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ผูนํา/องคการ
ตนแบบ
ปรับ
พัฒนา
ใหคํา แนะนํา
วางระบบ
ระบบ
กระบวนทัศน
ปรึกษา/
บริหาร
บริหารงาน
วัฒนธรรม
จัดการ
จริยธรรม
บุคคล/
คานิยม /
ความรู
ประมวล
พัฒนา
จริยธรรม
จรรยาบรรณ
ขาราชการ

กฎหมาย/
หนวยงาน
หลัก

การสื่อสาร
เพือการ
เปลี่ยนแปลง

การมีสวนรวม
ของประชาชน /
แรงกดดัน
จากสังคม

วัดผล
และ
ตรวจสอบ

การ
ศึกษา วิจัย

ระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณธรรม จริยธรรม

ตัวแบบการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ

๙

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

การขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ สามารถแยกออกมาไดเปน ๓ ระดับ คือ ระดับรัฐบาลที่ขับเคลื่อนใน
ภาพรวมทั้งระบบในภาครัฐ ระดับหนวยงานที่มุงใหในแตละสวนราชการกําหนดกลยุทธ/โครงการ/
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อเสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และระดับบุคคล คือ
ขาราชการแตละคนจะตองมุงเนนการปลูกฝงอุดมการณ คุณธรรม และจริยธรรมใหหยั่งลึกลงไปใน
มโนจิตจนเปนพฤตินิสัย เพื่อเสริมสรางศักดิ์ศรีและคุณคาแหงชีวิตของตน
สําหรับยุทธศาสตรสําคัญในการดําเนินการนั้น ไดแก
• การยกรางพระราชบัญญัติสงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ
โดยมีองคประกอบหลัก ไดแก
๑. การจัดตั้ง “สภาธรรมาภิบาลแหงชาติ” ประกอบดวยผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
จํานวนประมาณ ๒๐ คน เพื่อเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนกระแสคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลของสังคม
๒. การจัด ตั้งองคกรสนับ สนุนการปฏิบัติงานในภาครัฐ ไดแ ก “สํา นักงานสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภาครัฐ” เพื่อรับผิดชอบในการพัฒนา สงเสริม ปองกัน และ
ปราบปราม ตลอดจนจัดทํามาตรฐานจรรยาบรรณสําหรับ
- ขาราชการการเมือง
- ขาราชการประจําและเจาหนาที่ภาครัฐในทุกระดับ
• การสรางกระบวนการเรียนรูในระดับองคการและระดับบุคคลดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิ บ าลในภาคราชการ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให เ กิ ด องค ก ารสุ จ ริ ต ธรรมที่ มี ศั ก ดิ์ ศ รี
(Organizational Integrity) ในภาคราชการทุกระดับในวงกวาง
สําหรับกระบวนการทํางานในกระทรวง กรม ตางๆ ประกอบดวยยุทธศาสตร รวมทั้งสิ้น ๗
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
ยุทธศาสตรที่ ๓
ยุทธศาสตรที่ ๔

การสรางกลุมผูนําและผลักดันใหเกิดองคการแหงสุจริตธรรม
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยม และการ
พัฒนาขาราชการ
การให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และการจั ด การความรู เ พื่ อ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหเอื้อตอการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

๑๐

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ ๕
ยุทธศาสตรที่ ๖
ยุทธศาสตรที่ ๗

การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล
การวัดผลและตรวจสอบดานจริยธรรม
การวางระบบสนับ สนุนและปจจัยพื้นฐานดานจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล

ซึ่งในแตละยุทธศาสตรจะมีกลยุทธหลักตางๆ เพื่อใชในการถายทอดเปนแผนงาน/
โครงการ สําหรับนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลตอไป

๑๑

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่

๑

การสรางกลุมผูนําและผลักดันใหเกิดองคการแหงสุจริตธรรม

องค ก ารที่ มี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละสุ จ ริ ต ธรรม หมายถึ ง สถานที่ ที่ มี บุ ค คลมาอยู ร วมกั น มี
ปฏิสัมพันธตอกันดวยความเอื้ออาทร มีความเคารพในความเปนปจเจกชนของสมาชิกทุกคนเอาใจใส
ดูแลซึ่งกันและกันใชความสามารถในการปฏิบัติงาน ดวยความภาคภูมิใจ รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน
และการตัดสินใจของตนเอง รวมทั้งใหความสําคัญตอสิ่งที่ประชาชนใหความสนใจ ตองการ และ
คาดหวังจากองคการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ภาวะผูนํานับเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางสูงตอการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในองคการ เพราะผูนํามีอิทธิพลอยางสูงตอองคการ การที่ผูนําปฏิบัติตนอยางมีศีลธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม จะเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา
ผูนําในที่นี้หมายถึงผูบริหารในทุกระดับขององคการ เมื่อผูนํามีคานิยม ความเชื่อที่ตนเอง
ยึดมั่นอยางไร ก็มักแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับสิ่งที่ตนเชื่อถือออกมา ไมวาพฤติกรรมนั้นจะดีหรือไม
ยอมมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาอยางมาก และสงผลตอการที่พวกเขายึดถือปฏิบัติตาม ฉะนั้น
เมื่อผูนําในองคการไดแนะนําผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตนอยางไร จําเปนอยางยิ่งที่ตนเองจะตองทําใน
สิ่งที่ตนไดพูดอยางเครงครัด
ดังนั้น ภาคราชการจําเปนตองสรางผูนําเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ในทุกองคการทุก
ระดับ เพื่อเปนแบบอยางที่ดี ใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม
กลยุทธหลัก
๑. การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในทุกองคการและทุกระดับเพื่อเปนแบบอยางที่ดี
สําหรับการเรียนรูและขยายผล
เพื่อเปนการสรางแบบอยางที่ดีของผูนําและขาราชการที่มีคุณลักษณะตรงตามเงื่อนไข
คุณธรรมแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหมายถึงปฏิบัติราชการ โดยตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อการทํางานที่มุงใหเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชน

๑๒

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

๒. การพัฒนาองคการแหงศักดิ์ศรีและสุจริตธรรม
การจะพัฒนาไปสูองคการแหงศักดิ์ศรีและสุจริตธรรม ภาคราชการจําเปนตองสราง
ระบบการบริหาร การกําหนดกติกา และวิธีการดําเนินการ หรือเครื่องมือในการทํางาน
ที่เนนการสรางองคการที่สมาชิกเปยมดวยมโนสุจริต เปนองคการที่สมาชิกยอมรับใน
หลักการที่เกิดขึ้นโดยวิธีการมีสวนรวมคิด รวมทําและอาศัยความรวมมือจากผูบริหาร
และขาราชการทุกระดับ เพื่อหลอหลอมขาราชการและองคการใหมีศักดิ์ศรีและจริยธรรม
อยางเปนรูปธรรม
ในการนี้ ทุกสวนราชการตองเรงดําเนินการไปสูการสรางผูนําเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมฯ
ในทุกองคการทุกระดับ และวางรากฐานองคการแหงศักดิ์ศรีและสุจริตธรรมใน ๓
ลักษณะ คือ
- กําหนดมาตรการและมาตรฐานองคการแหงศักดิ์ศรีและสุจริตธรรมพรอม
สรางผูนําเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม และองคการแหงศักดิ์ศรี
- สงเสริมการพัฒนาระบบและการสรางนวัตกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ของสวนราชการตาง ๆ
- คนหาตัวอยางโครงการนวัตกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
จากสวนราชการตาง ๆ เพื่อประมวลเปนตัวอยางและเผยแพรใหสวนราชการ
อื่นๆ นําไปศึกษาและประยุกตใชตอไป
๓. การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูง
เปนการพัฒนาองคการใหมีรูปแบบของพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของขาราชการที่
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ปรับปรุงการบริการประชาชนโดยเนน
รูปแบบการใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) รวมทั้งการใหประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการใหบริการของสวนราชการภาครัฐ และการเพิ่มน้ําหนัก
ตัวชี้วัดดานการบริการประชาชนในการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ใหมากขึ้น

๑๓

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่

๒

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยม และการพัฒนา
ขาราชการ

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของระบบราชการ นั้น มุงหมาย
ใหขาราชการไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่เหมาะกับระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยยึดหลัก
๔ พ เปนแนวทางในการดําเนินการ อันประกอบดวย
๑. พึ่งตนเอง เปนขาราชการที่สามารถพึ่งตนเองในการทํางานและการใชชีวิต เนนให
การรับราชการมีความเปนมืออาชีพ ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี (Integrity) ขยันตั้งใจทํางาน (Activeness)
๒. พอดี เปนขาราชการที่ตองทํางาน ใชชีวิต และวางตัวอยางพอดี พอควร โดยยึดหลัก
ความเหมาะสม สามารถปรับตัวไดทันโลก (Relevancy) มีจิตใจและการกระทําที่เปนประชาธิปไตย
ยอมรับหลักการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหเกิดความโปรงใส (Democracy)
๓. พอเพียง การทํางานของขาราชการจะตองครอบคลุมหลักความรอบคอบ มีเหตุผล
และมีความเพียงพอทั้งในเรื่องของขอบเขตของงานและความครบถวน โดยรับผิดชอบผลงานตอ
สังคม (Accountability) และมีศีลธรรม และคุณธรรม (Morality)
๔. พอใจ ขาราชการต องพอใจในสถานภาพของตน และเน น ความพึงพอใจของ
ประชาชนจากผลงานของตน (Yield) ที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
ดังนั้น หนวยงานภาคราชการจึงตองมุงมั่นพัฒนาขาราชการในทุกระดับอยางจริงจังและ
ตอเนื่องเพื่อใหขาราชการเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม

๑๔

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กลยุทธหลัก
๑. การน อมนํ าแนวทางการประพฤติ ปฏิ บั ติ ตนเป นข าราชการที่ ดี ตามรอยพระยุ คลบาทสู
การปฏิบัติ
พัฒนาขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรูจากพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร
และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใหแกขาราชการ โดยเนนกระบวนการการมีสวนรวม
ของขาราชการทุกคน ทั้งนี้ จะพัฒนาหลักสูตรเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนหลักสูตรสําหรับการอบรมขาราชการทุกระดับ
๒. การพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
มุงพัฒนาขาราชการทุกระดับ โดยสงเสริมการฝกอบรมดานจริยธรรมอยางเขมขน ผลักดัน
ใหทุกสวนราชการภาครัฐ เรงสงเสริมขาราชการในสังกัดใหมีความรู ความเขาใจใน
เรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถตัดสินใจกระทํา
หรือไมกระทําบางสิ่งบางอยางไดอยางเหมาะสม กลาวคือ
• ใหทุกหนวยงานตองเรงสรางความรูความเขาใจและทักษะ โดยวิธีการตางๆ เชน
การผลิตสื่อ การฝกอบรมเสริมสรางความรูดานคุณธรรม จริยธรรม หรือการวาง
มาตรการที่กระตุนและเสริมสรางการเรียนรูและยอมรับ
• การจั ด กิ จกรรมเพื่ อสรา งความสุ จ ริต โปรงใส หรือดํา เนิ น โครงการถิ่ น ไทย
ใสสะอาด รวมนอมเกลาฯ ถวายในหลวง รวมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ
รวมกับสถาบันการศึกษา องคการพัฒนาภาคเอกชน ภาคเอกชน หรือ องคการตางๆ
๓. การพัฒนาขาราชการรุนใหมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและขีดความสามารถสูงเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
เรงสรา งบุคลากรที่ มีศั ก ยภาพสูงเขา สู ระบบราชการในตํา แหน งผู บ ริ ห าร ทั้งนี้ ก าร
พัฒนาขาราชการรุนใหมดังกลาวมุงสรางคนเกง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
ปอนสูระบบราชการยุคใหม

๑๕

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่

๓

การใหคําปรึกษาแนะนําและการจัดการความรู

การให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ จ ะนํ า ไปใช ใ นการ
เสริมสรางจริยธรรม เพื่อใหขาราชการไดปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอยางที่ไมแนใจวาเปนสิ่งที่ขัดแยง
ตอบรรทัดฐานทางจริยธรรมหรือไม ซึ่งการที่จะพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาแนะนําไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาระบบการจัดการความรูควบคูไปดวย เพื่อเปน
การแลกเปลี่ยนประสบการณการใหคําปรึกษา จัดเก็บเปนระบบฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษาแนะนําตอไป
กลยุทธหลัก
๑. การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาแนะนําดานจริยธรรม
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา แนะนําดานคุณธรรม จริยธรรม แกขาราชการ ทั้งระบบ
ตั้งแต การพัฒนาที่ปรึกษาแนะนําดานจริยธรรม (Ethics Counselor) รวมทั้งเปด
ใหบริการสายดวนจริยธรรม (Ethics Hotline) เพื่อใหคําปรึกษา รับความคิดเห็นและตอบ
ปญหาที่เกี่ยวของกับจริยธรรม
๒. การวางระบบขอมูลและการจัดการความรูดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล
เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด การความรู และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ อั น เป น เลิ ศ (Best
Practices) ในดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้น
ในภาคราชการ

๑๖

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่

๔

การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล
ใหเอื้อตอการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

การบริหารงานบุคคลเปนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนํามาใชประโยชนในการเสริมสราง
คุณธรรม และจริยธรรมในองคการโดยการเชื่อมโยงเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมไวในกระบวนการ
บริ หารทรัพ ยากรบุ ค คลอั น ประกอบด วยการคั ด เลือ กบุ ค ลากร การเลื่ อนตํา แหนง การพั ฒ นา
บุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูการบริหารราชการแบบมืออาชีพ
กลยุทธหลัก
๑. การทดสอบขาราชการเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
เปนการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเปนการทดสอบคุณธรรม จริยธรรม ของขาราชการ ในทุกระดับ
ซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผนพัฒนาขาราชการดานจริยธรรม คุณธรรม
อยางเปนระบบตอไป
๒. การวางเงื่อนไขดานคุณธรรมและจริยธรรมเปนองคประกอบของการแตงตั้งบุคคลเขาสู
การดํารงตําแหนงผูบริหารของหนวยงาน
เปนการนําเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมากําหนดไวในกระบวนการของการแตงตั้ง หรือ
เลื่อนเขาสูตําแหนงผูบริหารในทุกระดับของหนวยงาน โดยใหเปนองคประกอบที่สําคัญ
๓. การจัดทําสมุดพกขาราชการเพื่อบันทึกผลงานและคุณงามความดี
เปนการจัดทํ าแฟมผลงานขาราชการเพื่อบันทึกผลงาน และพฤติกรรมที่ดีหรือที่มี
ปญหาของขาราชการแตละคน ซึ่งแฟมผลงานดังกลาวจะเปนการประเมินพฤติกรรมใน
ลักษณะการสะสมผลงานและคุณงามความดี ซึ่งจะมีผลตอการสรางกําลังใจสําหรับ
ขาราชการที่ประพฤติดีประพฤติชอบ รวมถึงเปนการสรางระบบถวงดุลอํานาจ และเกิด
ความโปรงใสในการประเมินผลบุคคล ทั้งนี้ จะมีการจัดทําแฟมประมวลผลงานเพื่อ
เปนสวนประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ โดยจะบันทึกพฤติกรรม
ความดีงามและขอบกพรองหรือปญหา ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การทํางาน เพื่อสงเสริมใหขาราชการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของตนเอง
และผูบังคับบัญชาในทุกระดับจะใหความสําคัญอยางจริงจังตอพฤติกรรมการทํางาน
ของขาราชการ เพื่อสงเสริมใหขาราชการที่ดีและมีความสามารถสูงไดมีโอกาสกาวหนา
ในทางราชการ และควบคุมหรือพัฒนาขาราชการที่ไมดีใหปรับเปลี่ยนมาเปนขาราชการที่ดีตอไป

๑๗

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

๔. การเสริมสรางความเขมแข็งของการพิทักษระบบคุณธรรม
เปนการปรับปรุงระบบจรรยาบรรณ วินัย อุทธรณ รองทุกข ของขาราชการ โดยมุงเนนการ
ปรับปรุงวิธีการดําเนินการทางวินัยที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย
โดยการแกไขกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.) เพื่อดูแลและพิทักษระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลใหขาราชการที่มี
ความรู ค วามสามารถได รั บ โอกาสอย า งเสมอภาคในการดํ า รงตํ า แหน ง เพื่ อ สร า ง
ภู มิ คุ ม กั น ให ข า ราชการสามารถกล า ยื น หยั ด ทํ า ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต อ งและเป น ประโยชน
ตอประเทศชาติและประชาชน โดยไมเกรงกลัวตออํานาจอิทธิพลที่ไมถูกตอง
๕. การจัดใหมีระบบเฝาระวังและรับขอมูลเกี่ยวกับทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
พัฒนากลไกการใหขอมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
โดยให มี ก ฎหมายคุ ม ครองผู ใ ห ข อ มู ล ที่ เ ป น จริ ง และมี ป ระโยชน ต อ ทางราชการ
(Whistleblower) จากการขมขู หรือกลั่นแกลงของผูมีอํานาจ หรือผูมีอิทธิพล
๖. การวางระบบปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม
วางระเบียบและเงื่อนไขเพื่อปองกันมิใหขาราชการในหนวยงานใชอํานาจของรัฐเอื้อ
ประโยชนแกสวนตนและพวกพอง (Conflict of interests) โดยใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในวงราชการ ที่ครอบคลุมถึงการปองกันความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม เพื่อปดโอกาสไมให
เจาหนาที่ของรัฐแสวงหาประโยชนในเชิงพาณิชยและในเชิงความสัมพันธสวนตน เชน
การถือหุนบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ รับสัมปทานจากรัฐ มีสวนไดเสีย
ในการเปนกรรมการ รวมถึงบังคับใชกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐดวย ซึ่งหมายถึง
การเอื้อประโยชนในเชิงการใหความดีความชอบแกคูสมรส ญาติมิตรในกรณีที่อยูภายใน
หนวยงานเดียวกันดวย
๗. การสรางโอกาสและทางเลือกใหมในการปฏิบัติราชการใหกับขาราชการ
สงเสริมการพัฒนาขาราชการมืออาชีพ โดยกําหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อพัฒนา
ขาราชการที่ไดปฏิบัติงานมาแลว ไดมีโอกาสทบทวน ประสบการณ ความตองการของตน
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณตามความเหมาะสม
รวมทั้งการพัฒนาขีดสมรรถนะของตนใหตรงกับงานอยางแทจริง โดยจัดใหมีศูนย
พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะขาราชการ
๑๘

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

๘. การกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของกับเงินสินบนนําจับ
กําหนดมาตรการสรางความโปรงใสของขาราชการและหนวยงานที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทน
เงินสินบนนําจับ โดยจัดทําบัญชีรายการ และประกาศ ชี้แจง พรอมทั้งแสดงตอคณะรัฐมนตรี
และสาธารณชน นอกจากนี้ จะทําการศึกษาทบทวนมาตรการการกําหนดคาตอบแทน
ของเงินสินบนนําจับในภาคราชการ

๑๙

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่

๕

การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อใหภาคราชการมีแนวปฏิบัติและวิธีการดําเนินงาน
ในดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่เทียบเทาเกณฑสากล เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของ
ประเทศและการยอมรับจากนานาประเทศ
กลยุทธหลัก
๑. การสรางเกณฑตัวชี้วัดเพื่อวัดผลดานจริยธรรมในสวนราชการภาครัฐ
เปนการนําหลักคุณธรรม จริยธรรมไปปรับใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให
ความสําคัญกับตัวชี้วัดดานจริยธรรมเปนลําดับแรก ทั้งนี้ จะเริ่มนําตัวชี้วัดดานคุณธรรม
จริยธรรม มาประเมินผลควบคูกับการประเมินผลปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
หากสวนราชการภาครัฐใด ไมผานเกณฑการประเมินดานจริยธรรมจะไมไดรับการจัดสรรเงิน
รางวั ล นอกจากนี้ จะปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ ก ารให เ งิ น รางวั ล ใหม เ พื่ อ ให เ กิ ด ความ
เทาเทียมระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
๒. การวางระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงดานจริยธรรม
และธรรมาภิบาล
สรางกลไกการวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการตางๆ และวางมาตรการในการปองกัน
ความเสียหาย ตลอดจนทําใหระบบราชการเปนระบบเปด มีเครือขายประชาสังคมมา
เปนสวนรวมในการตรวจราชการดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อสราง
ภูมิคุมกันที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ จะไดนําระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐาน

๒๐

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๓. การผลักดันใหสวนราชการภาครัฐดําเนินการตามมาตรการสรางราชการใสสะอาด
กระตุน สงเสริม สนับสนุน ใหสวนราชการภาครัฐ ดําเนินการตามมาตรการสรางราชการ
ใสสะอาด ซึ่งประกอบดวยมาตรการหลัก ๓ ประการ คือ การสงเสริมจิตสํานึกราชการ
ใสสะอาด การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตางๆ ที่อาจเปนภัยตอการนําไปสู
ประเทศไทยใสสะอาด และการจัดการกรณีทุจริตและคอรรัปชันที่เกิดขึ้นแลวหรือกําลัง
เกิดขึ้น โดยนํากรณีของสวนราชการภาครัฐที่สามารถดําเนินการตามมาตรการสราง
ราชการใสสะอาดไดประสบความสําเร็จมาเปนตนแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
๔. การพัฒนาผูรับผิดชอบดานจริยธรรม
สงเสริมใหแตละสวนราชการภาครัฐมีผูรับผิดชอบหลักดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล (โดยอาจเปนกลุมพัฒนาระบบบริหารที่มีอยูแลวในทุกสวนราชการภาครัฐ)
เพื่อเปนกลไกในการผลักดันองคการใหเปลี่ยนแปลงไปสูองคการที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบ ๕ ประการ คือ
๑) สรางการเปลี่ยนแปลงดานคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึ้น โดยกําหนดนโยบาย
เปาประสงคและกลยุทธ ใหบรรลุจุดมุงหมายของการเปนองคการแหง
คุณธรรม จริยธรรม
๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติในดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการ
๓) สรางความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณ ธรรม จริยธรรม
โดยมีกระบวนการรวบรวม วิเคราะหขอมูล เพื่อนําไปแกปญหาที่สอดคลองกับ
สถานการณในสวนราชการภาครัฐ
๔) ผลักดันใหมีการรณรงคในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสวนราชการ
ภาครัฐ
๕) สอดสอง ดูแล ดานคุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
หนาที่

๒๑

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่

๖

การวัดผลและการตรวจสอบดานจริยธรรม

การตรวจสอบจริยธรรม เปนเครื่องมือหนึ่งที่ทําใหองคการทราบสถานะ และสภาพจริยธรรม
ภายในองคการวาอยูในระดับใด และควรกําหนดรูปแบบและองคประกอบของจริยธรรมที่องคการ
ตองการอยางไร รวมทั้งวางแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาจริยธรรมไดอยางมีประสิทธิผล
กลยุทธหลัก
๑. การพัฒนาแบบประเมินผลจริยธรรมดวยตนเองของขาราชการ
สงเสริมใหขาราชการสามารถสอบทานและตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่ตนเองได
ประพฤติปฏิบัติวาเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบและจริยธรรมไดดวยตนเอง
สามารถประเมินตนเอง(Ethics Self-assessment) ทั้งในดานที่เปนพฤติกรรมเชิงบวก
และเชิงลบ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแกไขตนเองใหดํารงตนอยูในความถูกตองดีงาม
ทั้งนี้ จะจัดทําแบบประเมินตนเองของขาราชการผนวกอยูในสมุดพกขาราชการ
๒. การตรวจสอบจริยธรรม
พัฒนาระบบการตรวจราชการดานจริยธรรม (Ethics Audit) ในสวนราชการภาครัฐ
อยางจริงจัง โดยกําหนดแนวทางการตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจใหแก
คณะรัฐมนตรีทราบ
๓. การจัดทําและผลักดันใหมีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของขาราชการ
ผลักดันใหสวนราชการภาครัฐจัดทําและ/หรือทบทวนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
โดยใหทุกสวนราชการภาครัฐศึกษา และจัดทําจรรยาบรรณกลุมขาราชการในสายงาน
เฉพาะ เพื่อกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค กําหนดเงื่อนไขและบทลงโทษเกี่ยวกับการ
กระทําอันเปนปฏิปกษตอจริยธรรม ซึ่งจะตองสื่อสารและจูงใจใหขาราชการทุกคน
ประพฤติตนเอง ใหสอดคลองกับจริยธรรมขององคการ ทั้งนี้ ใหครอบคลุมถึง
ขาราชการการเมืองดวย

๒๒

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๔.

การเสริม สร า งความเข ม แข็ง ให กับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผล
ภาคราชการประจํากระทรวง
เสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการ
ภาครัฐ โดยเพิ่มบทบาทคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํา
กระทรวง ในการตรวจสอบดานจริยธรรม เพื่อใหเกิดความยุติธรรม โปรงใส คุมคา
มีประสิทธิภาพแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน

๒๓

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่

๗

การวางระบบสนับสนุนและปจจัยพื้นฐานดานจริยธรรม
และธรรมาภิบาล

การวางระบบสนับสนุนและโครงสรางปจจัยพื้นฐานทางดานจริยธรรม เพื่อเอื้อตอการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทั้งในดานของการควบคุม การชี้นําและการสงเสริม
ใหเกิดขึ้นในภาคราชการอยางตอเนื่อง
กลยุทธหลัก
๑. การสรางเงื่อนไขเพื่อยกระดับประเทศสูมาตรฐานสากลดานจริยธรรม
กําหนดกฎหมายและแกไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเพื่อนําไปสูการใหสัตยาบัน
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อสรางกระแสความตื่นตัว
ของทุกภาคสวนในสังคม
๒. การยกรางกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
ใหมีการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการและการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี (Cabinet
Laws) เพื่อใหการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางถูกตอง มีความรับผิดชอบตอการบริหาร
ราชการแผนดิน และยึดประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ
๓. จัดทํากฎหมายเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ยกรางพระราชบัญญัติสงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ เพื่อเปนบรรทัดฐานในการประพฤติ
ปฏิบัติตน การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และการปองกันการกระทําการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของขาราชการ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาจัดตั้งกลไกเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนา สงเสริม ปองกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในอนาคต
๔. การสงเสริมและผลักดันใหทุกสวนราชการภาครัฐปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ใหทุกสวนราชการภาครัฐดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผล โดยเฉพาะการให
ความสําคัญและมุงเนนในสวนที่เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก การตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส รวมถึงแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติมใน
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชน

๒๔

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

๕.

การจัดตั้งสํานักงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา
สงเสริม ปองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ
- เรงรัดและผลักดันใหมีการจัดตั้งสํานักงานสงเสริม คุณธรรม และจริยธรรม
เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในภาคราชการ
โดยศึกษาและฝกอบรมดานจริยธรรมขาราชการ จัดทําคูมือกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ดานจริยธรรมใหกับขาราชการ ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับขอสงสัยดานจริยธรรม
- ศึกษาและกําหนดแนวทางในการจัดตั้งกลไกเพื่อปองกัน ปราบปรามและแกไข
ปญหาการทุจริตในวงราชการ โดยเฉพาะในกรณีกระทําความผิดประพฤติมิชอบ
ของขาราชการรายยอยๆ ทั้งในภาคราชการและทองถิ่นตั้งแตระดับ ๘ ลงมา เพื่อ
เสริมกําลังและเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๖. การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงดานจริยธรรม
จัดการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนและวิทยุภายใตโครงการ “คุณธรรม จริยธรรม
นําชาติ” พรอมจัดกิจกรรมรณรงค เพื่อกระตุนใหขาราชการตระหนักและรับรูถึงการ
ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อนําไปสูการเปนขาราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๗. การศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อสรางองคความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัย สรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลบนฐานขององคความรู และนําขอเสนอแนะจากการวิจัยมาเปนแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับสูมาตรฐานสากล
๘. การเสริมสรางบทบาทและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีประชาชน ในการพัฒนา
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และวัดผลดานจริยธรรม
- การเสริมสรางบทบาทในการตรวจสอบของภาคประชาชน โดยศึกษาและวางมาตรการ
เพื่อเปดโอกาสในการสรางกลไก และนําเครือขายภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวม
เปนภาคีกับภาคราชการในการพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม การวัดผล และการติดตาม
ผลสําเร็จดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของภาคราชการอยางเปนรูปธรรม
- เปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนานโยบายของรัฐ เสนอแนะ
ระบบการบริหารงานและการใหบริการ เพื่อตอบสนองตอความตองการประชาชนที่แทจริง
โดยจัดใหมีคณะกรรมการภาคประชาชน (Lay Board)
๒๕

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

- การสนับสนุนองคกรประชาสังคมในการติดตามและเฝาระวังสถานการณ อันมี
ความลอแหลมตอการละเมิดคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาคราชการ
๙. การสรางเยาวชนใหเปนกลไกการสงผานจริยธรรมไปสูครอบครัว
สงเสริมใหมีการปลูกฝงดานจริยธรรมในเยาวชนอยางจริงจัง เพื่อใหเยาวชนเปนกลไก
การสงผานจิตสํานึกดานจริยธรรมไปสูขาราชการในฐานะเปนผูปกครองอันจะทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อหลอหลอม คุณธรรม จริยธรรมในสถาบันครอบครัว
โดยจัดทําโครงการ “เลาเรื่องคนดีใหลูกฟง” รวมทั้งการสราง “วิทยากรอาสา” ขึ้น จาก
เยาวชนคนรุนใหมเพื่อทําหนาที่เปนตัวกลางในการถายทอดความรูดานคุณธรรม และ
จริยธรรม
๑๐. การจัดใหมีกลไกหรือชองทางรับขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และคําชมเชย
จากประชาชน
เปนการนําขอรองเรียน ปญหา ความตองการของประชาชนไปพิจารณาเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขปญหาการบริหารหรือปฏิบัติราชการใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดทันทวงที และเพื่อการพัฒนาภาคราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาในการดําเนินงาน
นอกจากนี้ ยังควรสรางชองทางในการชมเชยขาราชการที่ประพฤติดี หรือการแจงขอมูล
ตางๆ ที่ประสบเห็นขาราชการแสดงความดีอันเปนที่ประจักษ เพื่อสงเสริมและกระตุน
ให ข า ราชการต อ งการทํ า ความดี อั น จะเป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นาจริ ย ธรรมและ
การพัฒนาองคการตอไป
อนึ่ง เพื่อใหการขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกิดผลครอบคลุมทั้งระบบ จําเปนตอง ขยายผลวาระ
แหงชาติในรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และ
ผลักดัน ใหองคการภาครัฐในทุกรูปแบบไดนําวาระแหงชาติไปสูการปฏิบัติ
สํ าหรั บรั ฐวิ สาหกิ จและองค การมหาชนควรกํ าหนดให มี การส งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม
การปรับปรุงระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหครอบคลุมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการจัดตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลในทุกรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน เพื่อยกระดับจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการปรับปรุงการบริหารงานขององคการเหลานี้ในดานความสุจริตโปรงใส
ตรวจสอบได มีมาตรฐานในการกํากับดูแลตนเองที่ดี มีการเผยแพรขอมูล ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม

๒๖

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรกระตุนใหมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ
เปนการเฉพาะ เพื่อรวมผนึกกําลังในการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการและประโยชนในการติดตามประเมินผล
ควรมีการจัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการ (Project Management Office) ตามวาระแหงชาติดาน
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ขึ้นเปนการเฉพาะ
และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและเชื่อมโยงลงไปทุกสวนราชการภาครัฐ ควรตองมี
การปรับโครงสราง บทบาท ภารกิจของกลุมพัฒนาระบบบริหารของทุกหนวยราชการใหเหมาะสม มีการ
สนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการ ที่ปฏิบัติหนาที่ในกลุมดังกลาว
ใหพรอมรับตอการเปนกลไกการขับเคลื่อนใหวาระแหงชาตินี้เกิดผลในทางปฏิบัติอยางสมบูรณ

๒๗

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

ขั้นตอนการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๒๕๔๙
พฤศจิกายน
จัดทํา
วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และ
การปองกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในภาคราชการ

๒๕๕๐
ธันวาคม

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

•ประกาศวาระ
แหงชาติฯ
•นําเสนอ
คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ

ดําเนินการขับเคลือ
่ น

ต.ค.-ธ.ค.
•แถลงผลการ
ดําเนินงาน
ตามวาระ
แหงชาติ ฯ
•ประเมินผล
การดําเนินงาน

๒๘

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

ปฏิทินการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ
ที่

กิจกรรม

2549
พย. ธค.

2550
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค.

๑ การจัดทําวาระแหงชาติดาน
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

๒ ประกาศวาระแหงชาติดา น

๘

จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

๒๙

หมายเหตุ
สค.

กย.

ตค. พย.

ธค.

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

ที่

กิจกรรม

๓ นําเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
วาระแหงชาติดานจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐพรอมเสนอแผน
ปฏิบัติงาน และการรายงาน
ความกาวหนา
๔ ดําเนินการขับเคลื่อน
๕ แถลงผลการดําเนินงานตามวาระ
แหงชาติดา นจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๖ ประเมินผลการดําเนินงานในรอบป

2549
พย. ธค.
๑๙

2550
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค.

ติดตามความกาวหนา
ครั้งที่ ๑

หมายเหตุ
สค.

กย.

ตค. พย.

ติดตามความกาวหนา
ครั้งที่ ๒

๓

๓๐

ธค.

ทุกหนวยงานนําเสนอผล
การดําเนินงาน

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนงาน/โครงการ
ตามวาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๓๑

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

ลําดับที่

ผูรับผิดชอบหลัก
โครงการ/กิจกรรม
๑. การสรางผูนําและองคการตนแบบ
๑ โครงการพัฒนาผูน ําที่มีวิสยั ทัศน
สํานักงาน ก.พ.
คุณธรรมและจริยธรรมในภาครัฐ
๒ โครงการสรางองคการที่มีศกั ดิ์ศรี
จริยธรรมและขีดสมรรถนะสูง
- โครงการ "นวัตกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม สํานักงาน ก.พ.ร/ทุกสวนราชการ
และธรรมาภิบาล เพื่อทําความดีถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในปแหงมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา"
๓ โครงการสรางองคการตนแบบในการปรับเปลี่ยน สํานักงาน ก.พ.ร.
กระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
๒. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยม และการพัฒนาขาราชการ
๑ โครงการพัฒนาขาราชการทุกระดับตามหลักสูตร สํานักงาน ก.พ. /สํานักงานคณะกรรมการ
เรียนรูตามรอยพระยุคลบาท และตามหลักปรัชญา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒ โครงการพัฒนาขาราชการทุกระดับและจัดกิจกรรม สํานักงาน ก.พ. / ทุกสวนราชการ
ดานคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการ
๓ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม สํานักงาน ก.พ.ร.
๔ การดําเนินการพัฒนาขาราชการบรรจุใหมของ สํานักงาน ก.พ.
ระบบขาราชการพลเรือนอยางเปนระบบ (Civil
Service Academy)
๕ กําหนดเปนนโยบายใหขาราชการปฏิบัติหลัก
สํานักงาน ก.พ. /กรมการศาสนา /
จริยธรรมตามหลักศาสนาอยางนอย ๑๐ วันตอป สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๓๒

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม
๓. การใหคําปรึกษา แนะนําและการจัดการความรู
๑ โครงการใหคาํ ปรึกษาแนะนําดานคุณธรรม
จริยธรรม
- การพัฒนาที่ปรึกษาแนะนําดานจริยธรรม
(Ethics Counselor)
- สายดวนจริยธรรม

ผูรับผิดชอบหลัก

สํานักงาน ก.พ.

สํานักงาน ก.พ. / กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒ โครงการสงเสริมใหมีการจัดการความรูและการ สํานักงาน ก.พ.ร.
ปฏิบัติอนั เปนเลิศ (Best Practices) ดานจริยธรรม
และธรรมาภิบาล
๓ การวางระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจริยธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
/ สํานักงาน ก.พ.ร.
๔. การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหเอื้อตอการสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
๑ การทดสอบขาราชการทางดานคุณธรรม และ
สํานักงาน ก.พ.
จริยธรรม
๒ การวางเงื่อนไขดานคุณธรรมและจริยธรรมเปน สํานักงาน ก.พ.
องคประกอบแตงตั้งบุคคลเขาสูการดํารงตําแหนง
ผูบริหารของหนวยงาน
๓ การจัดทําสมุดพกขาราชการ/บันทึกผลงานและ สํานักงาน ก.พ. /สํานักงาน ก.พ.ร. และ
คุณงามความดี
ทุกสวนราชการ
๔ การเสริมสรางความเขมแข็งของการพิทักษระบบ สํานักงาน ก.พ.
คุณธรรม
๕ การสรางระบบการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับ สํานักงาน ก.พ.
การทุจริตของหนวยงาน (Whistleblower)
๖ การปองกันความขัดแยงระหวาง
สํานักงาน ก.พ.
ผลประโยชนสว นตนและผลประโยชนสวนรวม
(conflict of interests)

๓๓

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

ลําดับที่
ผูรับผิดชอบหลัก
โครงการ/กิจกรรม
๗ การสรางโอกาสและทางเลือกใหม
สํานักงาน ก.พ.
ในการปฏิบัตริ าชการ
๘ การกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. / กระทรวงการคลัง
สินบนนําจับ
๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
๑ การพัฒนาตัวชี้วัดจริยธรรม
สํานักงาน ก.พ.ร.
๒ การวางระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม สํานักงาน ก.พ.ร./ทุกสวนราชการ
ความเสี่ยงทางดานจริยธรรม
๓ การผลักดันใหสวนราชการดําเนินการตาม
สํานักงาน ก.พ. / กระทรวงวัฒนธรรม /
มาตรการสรางราชการใสสะอาด
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม
๔ การแตงตั้งและพัฒนาผูรับผิดชอบดานจริยธรรม สํานักงาน ก.พ.ร. / สํานักงาน ก.พ.
ในสวนราชการ
๕ การใหสวนราชการจัดทํามาตรฐานความโปรงใส สํานักงาน ก.พ.
และตรวจสอบไดตามกรอบมาตรฐานกลางของ
ภาครัฐที่กําหนด
๖ การใหรางวัลหนวยงานที่มกี ารสนับสนุนใหเกิด สํานักงาน ก.พ.
ความโปรงใสและใหรางวัลแกเจาหนาที่ทไี่ ดรับ
การยอมรับวาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีความใสสะอาด
และสรางมาตรการจูงใจในการสนับสนุนคุณธรรม
และจริยธรรมในสังคมไทย โดยใหรางวัลทั้ง
หนวยงานและระดับบุคคล

๓๔

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

ลําดับที่

ผูรับผิดชอบหลัก
โครงการ/กิจกรรม
๖. การวัดผลและตรวจสอบดานจริยธรรม
๑ การจัดทําแบบประเมินตนเอง (Ethics Selfสํานักงาน ก.พ.
Assessment) ใหแกขาราชการ
๒ โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ (ดานการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี /
ตรวจสอบจริยธรรมในสวนราชการ) (ethics audit) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย / กระทรวงยุติธรรม
๓ การจัดทํา/ทบทวนและผลักดันใหมีการปฏิบัตติ าม สํานักงาน ก.พ.
ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ
๔ การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํา
ภาคราชการ (ค.ต.ป.)
กระทรวง
๗. การวางระบบสนับสนุนและปจจัยพื้นฐานดานจริยธรรม และธรรมาภิบาล
๑ การใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการสหประชาชาติ กระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงการตางประเทศ
วาดวยการตอตานการทุจริต
๒ ยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ
คณะทํางานของ ก.พ.ร.
แผนดินของคณะรัฐมนตรี
๓ ยกรางกฏหมายสงเสริมคุณธรรมและ
กระทรวงยุติธรรม / สํานักงาน ก.พ.ร. /
จริยธรรมในวงราชการ
สํานักงาน ก.พ.
๔ การจัดตั้งสํานักงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ.
ภาครัฐ
๕ การประชาสัมพันธและเผยแพรคุณธรรม จริยธรรม กรมประชาสัมพันธ/สํานักงาน ก.พ.ร. /
และธรรมาภิบาลในวงราชการ
สํานักงาน ก.พ.

๓๕

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๖ โครงการพัฒนาองคความรู และศึกษาวิจยั การ
เสริมสรางและยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย
๗ การสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาจริยธรรมภาครัฐ

๘
๙

อื่น ๆ
๑

ผูรับผิดชอบหลัก
สํานักงาน ก.พ.ร./กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย
กระทรวงยุติธรรม /
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมุนษย/ สํานักงาน ก.พ.ร. / สํานักงาน ก.พ.

- การเสริมสรางบทบาทในการตรวจสอบภาค
ประชาชน
- การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน
- การสรางชองทางในการชมเชยขาราชการ
ผูประพฤติดี
- การสรางเครือขายภาคประชาชนในการมีสวนรวม
- การสนับสนุนองคการประชาสังคมในการ
ติดตามสถานการณ
การสรางเยาวชนใหเปนกลไกการสงผานจริยธรรม กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงวัฒนธรรม
ไปสูครอบครัว
การสงเสริมและผลักดันใหภาครัฐมีกลไกรับ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและ
คําชมเชยจากประชาชน
การขยายผลวาระแหงชาติฯ ในรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ /
องคการมหาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน ก.พ.ร. /
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
- โครงการยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาล สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ/
ในรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

๓๖

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในภาครัฐ

ลําดับที่
ผูรับผิดชอบหลัก
โครงการ/กิจกรรม
๒ การจัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการ (Project
สํานักงาน ก.พ.ร.
Management Office) ตามวาระแหงชาติวา ดวย
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาคราชการ
๓ การพัฒนาขีดความสมรรถนะของกลุมพัฒนา สํานักงาน ก.พ.ร.
ระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระ
แหงชาติใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

๓๗

