


ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม 

 การสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นสิ่งส าคัญ 

 เพื่อให้เดก็และเยาวชนมีจติส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
ปลูกจติส านึก ปรับเปล่ียนฐานการคดิให้แก่เยาวชน  

 ให้เดก็และเยาวชนเกดิความตระหนักถึงผลกระทบของการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน  

 พัฒนางานให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างความ
แข็งแกร่งให้ตนเอง องค์กร และส่งผลต่อประเทศชาตใินที่สุด 



จริยธรรมป้องกันการทุจริต 
 ค าว่า “คุณธรรม จริยธรรม” เป็นค าที่คนส่วนใหญ่จะกล่าว
ควบคู่กันเสมอจนท าให้เข้าใจผิด ได้ว่า ทัง้สองค ามีความหมายอย่าง
เดียวกันหรือมีความหมายเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้วค าว่า “คุณธรรม” 
กับค าว่า”จริยธรรม” เป็นค าแยกออกได้ 2 ค า และมีความหมาย
แตกต่างกัน 

 ค าว่า “คุณ” แปลว่า ความด ีเป็นค าที่มีความหมายเป็นทาง
นามธรรม  

 ส่วนค าว่า “จริย” แปลว่า ความประพฤตกิริยาที่ควร
ประพฤต ิเป็นค าที่มีความหมายทางรูปธรรม 



 จริยธรรมป้องกันการทุจริต 
 ดังนัน้จริยธรรมจงึมี 2 ความหมาย คือ  
• ความประพฤตดิีงาม เพื่อประโยชน์สุขของตนและสังคม ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากหลักศีลธรรม

ทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
• การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท า ไม่ควรท า  
• องค์ประกอบของจริยธรรม จริยธรรมจะเกดิขึน้ได้ด้วยการใช้มโนธรรมภายในจติใจของ

บุคคลประเมนิคุณค่าของสิ่งใด ๆ เพื่อหาเหตุผลแยกแยะสิ่งถูกผิด ความควร ไม่ควร  
• จากนัน้ตัดสินใจเลือกแสดงพฤตกิรรมนัน้ออกมาภายนอก เพื่อบ่งบอกว่าเป็นคนดีของ

หมู่คณะนัน้  
• องค์ประกอบของจริยธรรม จริยธรรมจะมีทัง้ภายในและภายนอกเป็นส่วนเกือ้หนุนให้

เกดิจริยธรรมขึน้ในบุคคล ได้แก่  
– ความรู้เหตุผล คือ ความเข้าใจในความถูกต้อง สามารถแยกแยะและตัดสินใจได้ว่าอะไรถูกต้องไม่

ถูกต้องด้วยความคดิ  
– อารมณ์ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี คือ ความพงึพอใจ ศรัทธาความเล่ือมใสยอมรับที่จะน ามาเป็นแนว

ทางการปฏิบัต ิ 
– พฤตกิรรมการแสดงออก คือการแสดงออกที่บุคคลได้ตัดสินใจแล้วว่าเป็นการกระท าถูกหรือผิดใน

สถานการณ์แวดล้อมต่างๆ 



 คุณธรรม 8 ประการ ที่บุคคลทั่วไปควรปฏบิตัเิพื่อหลีกเล่ียงการทุจริตมี ดังนี ้
 ขยัน หมายถงึ ความตัง้ใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมออดทนไม่ท้อถอยเม่ือพบ

อุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้สตปัิญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลงานส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
 ประหยัด หมายถงึ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินส่ิงของตน แต่พอประมาณให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า 

ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ 
 ความซ่ือสัตย์ หมายถงึ ประพฤตติรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจปลอดจากความรู้สึก

ล าเอียงหรืออคต ิ
 มีวนัิย หมายถงึ การยดึม่ันในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏบิัต ิซึ่งต้องมีวนัิยในตนเองและมีวนัิย

ต่อสังคม 
 สุภาพ หมายถงึ เรียบร้อยอ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ 
 สะอาด หมายถงึ ปราศจากความมัวหมองทัง้กายใจและสภาพแวดล้อมความผ่องใสเป็นที่เจริญตา ท าให้

เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเหน็ 
 สามัคคี หมายถงึ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกันความร่วมใจกัน

ปฏิบัตงิานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดการงานอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะววิาท 
 มีน า้ใจ หมายถงึ ความจริงใจที่ไม่เหน็แต่เพียงตัวเองหรือเร่ืองของตัวเอง แต่เหน็อกเหน็ใจเหน็คุณค่าใน

เพื่อนมนุษย์ มีความเอือ้อาทรเอาใจใส่ในความสนใจ ในความต้องการ ความจ าเป็น ความทุกข์ของผู้อ่ืน
และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกือ้กูลกันและกัน 



 คุณธรรมแห่งความพอเพยีง การฝึกตนให้มีความพอเพยีง เป็นวิธีการพฒันาตน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองชัน้สูง เพราะเป็นการพฒันาความสามารถของบุคคล ใน
การควบคุมความประพฤตกิารปฏิบตัขิองตนให้อยู่ในกรอบพฤตกิรรมที่พงึปรารถนา
ของสังคม ทัง้ในสภาพการณ์ปกตแิละเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง การฝึกตนเป็นวิธีการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมด้วยตนเองขัน้สูงสุด เพราะเป็นการพฒันาความสามารถ
ของบุคคล ซึ่งสามารถท าได้ดังนี ้
การฝึกวินัยขัน้พืน้ฐาน เช่น ความขยันหมั่นเพยีร การพึ่งตนเอง ความตรงต่อเวลา

ความรับผิดชอบ การรู้จักประหยัดและออม ความซ่ือสัตย์ ความมีสัมมาคารวะ 
ความรักชาต ิ

การรักษาศีลตามความเช่ือในศาสนาของตน ศีลเป็นตัวก าหนดที่จะท าให้งดเว้นใน
การที่จะท าช่ัวร้ายใดๆ อยู่ในจติใจ ส่งผลให้บุคคลมีจติที่เข้มแข็งรู้เท่าทนัความคดิ 
สามารถควบคุมตนได้ 

การท าสมาธิ เป็นการฝึกให้เกดิความตัง้มั่นของจติใจท าให้เกดิภาวะมีอารมณ์หน่ึง
เดียวของกุศลจติเป็นจติใจที่สงบผ่องใสบริสุทธ์ิเป็นจติใจที่เข้มแขง็ ม่ันคง แน่วแน่ 
ท าให้เกดิปัญญาสามารถพจิารณาเหน็ทุกอย่างตรงสภาพความเป็นจริง 

ฝึกการเป็นผู้ให้ เช่น การรู้จักให้อภยั รู้จักแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบ 
บริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ อุทศิแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่
หวังผลตอบแทนใด ๆ 

 



 ความซื่อสัตย์: เป็นคุณธรรมพืน้ฐานในการป้องกัน การทุจริต คือประพฤตติรงไม่เอนเอียง 
ไม่มเีล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคต ิ                               

             ผู้ที่มีความซ่ือสัตย์ คือผู้ที่มีความประพฤตติรงทัง้ต่อหน้าที่ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่
ใช้เล่ห์เหล่ียมกลโกง คดโกง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏบิตัอิย่าง
เตม็ที่ถูกต้อง  

    คนที่มีความซ่ือสัตย์จะเป็นผู้ยดึม่ันในหลักความจริงและความถูกต้องในการด าเนิน
ชีวิต ประพฤตติรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน ทัง้ทางกาย วาจา ใจ มีความละอาย
และเกรงกลัวต่อการกระท าผิด  

 คนมีศีลธรรมหรือมนุษยธรรม ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นอารยะชน จะมีความ
ประพฤตดิีประพฤตชิอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต 3 ประการ ดังนี ้
 กายสุจริต เป็นความสุจริตทางกาย ท าส่ิงที่ดีงามถูกต้อง ประพฤตชิอบด้วยกาย ละเว้นการบีบ

คัน้ เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกือ้กูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชงิลักขโมย หรือเอารัด
เอาเปรียบแต่เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน ไประพฤตผิิดล่วงละเมดิในของรักของ
หวงของผู้อ่ืน ไม่ห่มเหงจติใจ หรือท าลายหลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลผู้อ่ืน 



 วจีสุจริต เป็นความสุจริตทางวาจา ท าส่ิงที่ดีงาม ถูกต้อง ประพฤตชิอบด้วยวาจา ละเว้น
การพดูเทจ็ โกหกหลอกลวง กล่าวแต่ค าสัตย์ ไม่จงใจพดูให้ผิดจากความจริง เพราะเหน็
แก่ประโยชน์ ไม่พดูส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พดูแต่ค าที่ส่งเสริมสามัคคี ละเว้น
จากการพดูค าหยาบคายสกปรกเสียหายพดูแต่ค าสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง รวมถงึการละเว้น
จาการพดูเหลวไหลเพ้อเจ้อ พดูแต่ค าจริงมีเหตุผล มีสารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ 

  มโนสุจริต เป็นความสุจริตทางใจ ท าส่ิงที่ดีงามถูกต้อง ประพฤตชิอบด้วยใจ ไม่ละโมบไม่
เพง็เล็งคิดหาทางเอาแต่ได้ ให้คิดเสียสละ ท าใจให้กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียนหรือ
เพ่งมองในแง่ที่จะท าลาย  

  แต่ตัง้ความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน มีความเหน็
 ถูกต้องเป็นสัมมาทฐิิเข้าใจในหลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าช่ัวมีผลช่ัว รู้เท่าทนัความจริงที่
 เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเหน็ความเป็นไปตามเหตุแห่งปัจจัย มนุษย์เราเป็น
 สิ่งแวดล้อมของกันและกัน ตัวเราเป็นส่ิงแวดล้อมของผู้อ่ืน เราจงึควรมีจติใจเกือ้กูลต่อ
 กันมีเมตตาไมตรีในฐานะที่เราเป็นส่ิงแวดล้อมของเพื่อนมนุษย์ เราจงึมีความสัมพันธ์
 กับส่ิงแวดล้อมทางสังคม นับตัง้แต่การอยู่ ร่วมกันในครอบครัวเราทุกคนควรเป็นผู้ที่มี
 วนัิยในการด ารงชีวติ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคีรับฟัง
 ความคิดเหน็ของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตน ให้ความช่วยเหลือเกือ้กูลกัน สามรถแก้ปัญหา
 และขจัดความขัดแย้งได้ 

 



 ฆราวาสธรรม 4 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นไทย ด้วยธรรมะด้วยการแสดง 
 พระองค์เป็นตัวอย่างโดยตลอด มีพระบรมราโชวาท อันเป็นไปด้วยพระธรรมมาโดยตลอดต่อเน่ือง

สม ่าเสมอด้วย “ฆราวาสธรรม 4” ที่จ าเป็นต้องน้อมน า ฆราวาสธรรม 4 ประการ ดังกล่าวมา
ประดับแก่ตน ประพฤตปิฏิบัตใิห้ตนเอง ก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคลในภายหน้า ประกอบด้วย 

 สัจจะ ความจริง คือ ด ารงม่ันในสัจจะ ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง จะท าอะไรก็ให้เป็นที่
เช่ือถือไว้วางใจได้ 

 ทมะ การข่มใจ คือ บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตนให้ก้าวหน้าดีงาม
ยิ่งขึน้อยู่เสมอ 

 ขันต ิอดทนคือ มุ่งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหม่ันเพียร เข้มแขง็ อดทนไม่หวั่นไหว 
ม่ันคงในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 

 จาคะ เสียสละ คือ มีน า้ใจเอือ้เฟ้ือ ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน บ าเพญ็ประโยชน์ สละโลภละทฐิิมานะได้ 
ร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ ไม่ใจแคบเหน็แก่ตัวหรือเอาใจตน 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาจริยธรรมด้วยการพฒันาตนเองตามขัน้ตอนดังที่กล่าว เป็นธรรม
ภาระที่บุคคลสามารถปฏบัิติได้ควบคู่กับการด าเนินชีวติประจ าวัน แต่มใิช่เป็นการกระท าใน
ลักษณะเสร็จสิน้ต้องกระท าอย่างต่อเน่ืองจนเป็นนิสัย เพราะจติใจของมนุษย์เปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา เฉก เช่น กระแสสังคมที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 



 



 ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ความโปร่งใส (Transparency) หมายถงึ การกระท าการใด ๆ ของภาครัฐทัง้
ในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อ่ืนสามารถมองเหน็ได้คาดเดาได้และเข้าใจได้ครอบคลุม
ถงึทุกการกระท าที่เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหาร “ความโปร่งใสในองค
กร”(Corporate Transparency)เน้นการขจัดอุปสรรค และ/หรือการอ านวยความ
สะดวกใหประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกรกฎ ระเบียบ และ
กระบวนการท างานโดยสะดวก แสดงความรับผิดชอบพรอมรับการตรวจสอบ รวมทัง้มี
กระบวนการในการตดิตามและประเมินผลที่ชัดเจนตามหลักธรรมาภบิาล  
 หลักความโปร่งใสและธรรมาภบิาลนีจ้ะช่วยให้องค์กรปลอดการทุจริตได้ 
 หลักธรรมาภบิาล (GOOD GOVERNANCE) หมายถงึ แนวทางในการจัด
ระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตัง้อยู่ใน ความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลัก
พืน้ฐานการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังนี ้



 



 หลักนิตธิรรม (The Rule of Law) หมายถงึ การปฏบิัตติามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดย ถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตาม
อ าเภอใจ หรืออ านาจของ ตัวบุคคล จะต้องค านึงถงึความเป็นธรรมและความ
ยุตธิรรม รวมทัง้มีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย  

  หลักนิตธิรรมประกอบด้วย 7หลักการคือ  
หลักการแบ่งแยกอ านาจ  
หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง  
หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนือ้หา  
หลักความเป็นอสิระของผู้พพิากษา  
หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ  
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 



 หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญของหลักนิตธิรรม เพราะหลักการแบ่งแยก
อ านาจเป็นหลักที่แสดงให้เหน็ถงึการอยู่ ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบ
อ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ 

 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิตธิรรมมีความเกี่ยวพนักันกับสิทธิในเสรีภาพ
ของบุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทัง้สองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็น
พืน้ฐานของ“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อันเป็นหลักการส าคัญตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ 

 หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมายของฝ่าย
ตุลาการ หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับ
ความเหน็ชอบจากตัวแทนของประชาชน โดย ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พจิารณาพพิากษา
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ให้แตกต่างไปจากบทบญัญัตขิองกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพนัที่
จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทยีมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพนัที่จะต้องใช้ดุลพนิิจ โดย
ปราศจากข้อบกพร่อง 

 หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนือ้หา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิตบิัญญัติหรือฝ่าย
ปกครองทอีอกกฎหมายล าดับรอง ก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลัก
ความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความ
พอสมควรแก่เหตุ 



 หลักความอสิระของผู้พพิากษา ผู้พพิากษาสามารถท าภาระหน้าที่ในทางตุลาการได้ โดย
ปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผู้พพิากษามีความผูกพนัเฉพาะต่อกฎหมายและ ท าการ
พจิารณาพพิากษา ภายใต้มโนธรรมของตนเท่านัน้ โดยวางอยู่บนพืน้ฐานของความอสิระ
จาก 3 ประการ กล่าวคือ ความอสิระจาก คู่ความ ความอสิระจากรัฐ และความอสิระจาก
สังคม 

 หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เม่ือไม่มีข้อบัญญัตทิาง กฎหมายให้
เป็นความผิด แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนัน้ๆมไิด้  

 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการ 
ยอมรับให้เป็นกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนัน้ และหาก
กฎหมายที่อยู่ในล าดับที่ต ่ากว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผล
บงัคับดุลพนิิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง 



 หลักคุณธรรม (Morality) หมายถงึ การยดึม่ันในความถูกต้อง ดีงาม การ
ส่งเสริม ให้บุคลากรพฒันาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความ
ซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วนัิย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย 
ประจ าชาต ิ

 หลักคุณธรรม ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 หลักการคือหน่วยงาน
ปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจากการท าผิดวนัิย และหน่วยงานปลอดจาก
การท าผิดมาตรฐานวชิาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรม
หรือพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ที่ปลอดจากคอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นน้อยลง 
คอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ corruption โดยรวมหมายถงึ การท าให้
เสียหาย การท าลายหรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏบิัตแิละกฎหมาย ส าหรับ
พษิภยัของคอรัปชั่นได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็น
พฤตกิรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง 

 



 หลักความโปร่งใส (Accountability) หมายถงึ ความโปร่งใส พอเทยีบได้ว่ามีความหมาย 
ตรงข้ามหรือเกือบตรงข้ามกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยที่เร่ืองทุจริตคอร์รัปช่ัน ให้มี
ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้
แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุขประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่าง
ชัดเจน หลักความโปร่งใสประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมี
ความโปร่งใสด้านโครงสร้างหน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความ
โปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล 

 ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤตกิารณ์ต่อไปนี ้

 1) มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสอบสวน เป็นต้น 

 2) โปร่งใส เหน็ระบบงานทัง้หมดได้อย่างชัดเจน 

 3) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การท างาน 

 4) มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึน้ 

 5) มีการตัง้กรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึน้มาใหม่ 

 6) มีฝ่ายบญัชีที่เข้มแข็ง 



 ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤตกิารณ์ต่อไปนี ้
 1) มีค่าตอบแทนพเิศษในการปฏบิตังิานเป็นผลส าเร็จ 
 2) มีค่าตอบแทนเพิ่มส าหรับการปฏบิัตงิานที่มีประสิทธิภาพ 
 3) มีค่าตอบแทนพเิศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ 
 4) มีมาตรฐานเงนิเดือนสูงพอเพยีงกับค่าใช้จ่าย 
 ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤตกิารณ์ต่อไปนี ้

 1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
 2) มีวิธีการพจิารณาลงโทษผู้ท าผิดอย่างยุตธิรรม 
 3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด 
 4) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระท าผิดที่มีประสิทธิภาพ 
 5) หวัหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง 
 6) มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต 
 7) มีกระบวนการยุตธิรรมที่รวดเร็ว 



ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤตกิารณ์ต่อไปนี ้
 1) ประชาชนได้เข้ามารับรู้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2) ประชาชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซือ้จัดหา การให้สัมปทานการ
ออก 
กฎระเบยีบ และข้อบังคับต่างๆ 
 3) ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพฒันาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่าย
บริหารโดยวิธีการต่างๆ มากขึน้ 
 4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ 



 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ เช่น เป็น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูลความคดิเหน็ 
แนะน าปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏบิตักิารมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทศันะ และเข้าร่วม
ในกจิกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทัง้มีการน าความ
คดิเหน็ดังกล่าวไปประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิดกล่าวคือ เป็นการสื่อสาร
สองทาง ทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูล
ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ระดับ
การให้ข้อมูล เป็นระดับต ่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการตดิต่อส่ือสารระหว่างผู้
วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจของผู้
วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็หรือเข้ามาเก่ียวข้องใดๆ เช่น 
การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพมิพ์ให้ข้อมูล
เก่ียวกับกจิกรรมต่างๆ  

 หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ 4 หลักการคือ 



 ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดบัต ่าสุดและเป็นวธีิการที่ง่ายที่สุดของการ
ตดิต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการตดัสนิใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาส
ให้แสดงความคดิเหน็หรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจก
ข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพมิพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กจิกรรมต่างๆ 

 ระดับการเปิดรับความคดิเหน็จากประชาชน เป็นระดบัขัน้ที่สูงกว่าระดบั
แรกกล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการเชญิชวนให้ประชาชนแสดงความคดิเหน็
เพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึน้ และประเดน็ในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจน
ยิ่งขึน้ เช่น การส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับการริเร่ิม
โครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ 
แล้วขอความคดิเหน็จากผู้ฟัง รวมไปถงึการร่วมปรึกษาหารือ เป็นต้น 

 



 ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตดัสนิใจ เป็นระดบัขัน้ที่สูงกว่าการ
ปรึกษาหารือกล่าวคือ เป็นเร่ืองการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึน้ มี
ความรับผดิชอบร่วมกันในการตัดสนิใจ และวางแผนเตรียมโครงการ และ
เตรียมรับผลที่จะเกดิขึน้จากการด าเนินโครงการ ระดับนีม้ักใช้ในกรณีที่
เป็นเร่ืองซบัซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อปัญหา
ข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น 

 ระดับการพฒันาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับ
สาธารณชน เป็นระดับขัน้ที่สูงสุดของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดบัที่
ผู้รับผดิชอบโครงการได้ตระหนักถงึความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพฒันาสมรรถนะหรือขีด
ความสามารถในการมส่ีวนร่วมของประชาชนให้มากขึน้จนอยู่ในระดบัที่
สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเตม็ที่ และเกดิประโยชน์สูงสุด 



 หลักความรับผิดชอบ (Responsibility ) การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความ
สานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ 
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคดิเหน็ที่แตกต่าง รวมทัง้
ความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง รวมถงึความ
รับผิดชอบในผลงาน หรือปฏบิัตหิน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
รวมทัง้การตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเร่ืองของความ
พร้อมที่จะรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้โดยในแง่มุมของการ
ปฏบิัตถิือว่า ส านึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัตหิรือทักษะที่บุคคลพงึแสดงออก
เพื่อเป็นเคร่ืองชีว่้าได้ยอมรับในภารกจิที่ได้รับมอบหมายและน าไปปฏิบัติ
ด้วย 

 หลักความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี ้



 การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกของระบบ
ส านึกรับผิดชอบกล่าวคือ องค์การจะต้องท าการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ของการปฏบิตักิารสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและเม่ือไร
ที่ต้องการเหน็ผลลัพธ์นัน้ 

 ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ต้องประกาศให้ทุกคนได้
รับรู้และเกดิความเข้าใจ ถงึสิ่งที่ต้องการบรรลุและเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เหน็
ผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ โครงการสร้างวัฒนธรรมนีร่้วมกัน 
เพื่อให้เกดิการประสานก าลังคนร่วมใจกันท างาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมของ
องค์การ 

 การปฏบิตักิารอย่างมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมส านึก
รับผิดชอบ อยู่ที่ความสามารถของหน่วยงานในการส่ือสารสร้างความเข้าใจให้
เกดิขึน้ในองค์การ ผู้บริหารให้ความสนับสนุน แนะน า ท าการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกันท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆใน
องค์การ 
 
 



 การจัดการพฤตกิรรมที่ไม่เอือ้การท างานอย่างไม่หยุดยัง้ ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลง
นับว่าเป็นเร่ืองปกตแิละทุกครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลงมักจะมีการ ต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงเสมอ หน่วยงานต้องมมีาตรการในการจัดการกับพฤตกิรรมการ 
ต่อต้านการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ 

 การมีแผนการส ารอง ส่วนประกอบส าคัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรมส านึก
รับผิดชอบ ต้องมีการวางแผนฟ้ืนฟูที่สามารถส่ือสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบ
และเข้าใจถงึแผน และนโยบายของ องค์การ และที่ส าคัญคือ ต้องมีการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบรูณ์อย่างเปิดเผย 

 การตดิตามและประเมินผลการท างาน องค์การจ าเป็นต้องมีการตดิตามและ
ประเมนิผลการท างานเป็นระยะๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบดูว่าผลงานนัน้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลงานที่พบว่ายังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดต้องมีการด าเนินการแก้ไขในทนัทขีณะที่ผลงานที่ได้
มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ 



หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หมายถงึ 
การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความ
ประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาตใิห้สมบูรณ์ยั่งยืน หลักการนีค้ านึงถงึ
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส่ิงเหล่านีเ้ป็นผลในการปฏิบัตอัิน
เกิดจากการใช้หลักธรรมาภบิาลน่ันเอง ประกอบด้วย 



การประหยัด หมายถงึ 
1) การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม 
2) การไม่มีความขัดแย้งเร่ืองผลประโยชน์ 
3) การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน 
4) การมีการตรวจสอบภายในและการจัดท ารายงานการเงนิ 
5) การมีการใช้เงนิอย่างมีประสิทธิภาพ 



 การใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด หมายถงึ 
1) มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
3) มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน 

 ความสามารถในการแข่งขัน หมายถงึ 
1) การมีนโยบาย แผน วิสัยทศัน์พนัธกจิ และเป้าหมาย 
2) การมีการเน้นผลงานด้านบริการ 
3) การมีการประเมนิผลการท างาน 
4) ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้น า 

 



มาตรการของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทย เป็นปัญหาที่ส่ังสมตดิต่อกันมายาวนาน ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกจิ การเมืองและความม่ันคงของ
ประเทศ รวมถงึภาพลักษณ์และความเช่ือม่ันต่อสายตาของประชาคมโลก 
โดยหน่ึงในเหตุผลส าคัญในการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) เมื่อปี พ.ศ.2557 มาจากประเดน็ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
ซึ่งนับวันรูปแบบการทุจริตจะมีความหลากหลายและทวีความรุนแรงมาก
ขึน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาทุจริตให้หมดไป จงึ
ต้องสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันการทุจริต  
โดยมาตรการของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีดังนี ้



 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560  

 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือ
หรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”ถือได้ว่าเป็นครัง้แรกที่รัฐธรรมนูญได้
ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน 
นอกจากนีย้ังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนถงึอันตรายที่เกดิจากการทุจริตและประพฤตมิิชอบทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต 
และประพฤตมิิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทัง้กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน 
เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชีเ้บาะแส โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบญัญัติ” 



 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560  (ต่อ) 
 การบริหารราชการแผ่นดนิรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มี
ประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏบิัตติามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติโดยอย่างน้อยต้องมี
มาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมชิอบแทรกแซงการปฏบัิตหิน้าที่หรือ
กระบวนการแต่งตัง้ หรือการพจิารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

 การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหาร
บุคคลที่มีคุณธรรมนัน้สืบเน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
บุคคล มีการโยกย้ายแต่งตัง้ที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชีน้ าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัตงิาน
โดยไม่ยดึมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถงึการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
รวมถงึพวกพ้อง  

 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จงึได้มีความพยายามที่จะแสดงให้
เหน็อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดนิและเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องยดึมั่นในหลักธรรมาภบิาล และมคุีณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 



 วาระการปฏรูิปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบของสภา
ปฏรูิปแห่งชาตสิภาปฏรูิปแห่งชาตใินฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏรูิปกลไก และปฏบิัตงิานด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ ได้มีข้อเสนอเพื่อปฏรูิป
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ  

 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏบิตัิ
ได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง”เพื่อปฏรูิปคนให้มีจติส านึก สร้างจติส านึก
ที่ตัวบุคคลรับผิดชอบช่ัวดีอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเร่ือง
น่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ 

 ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภบิาล เพื่อเป็นระบบ
ป้องกันการทุจริต เสมือนการสร้างระบบภมูต้ิานทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม 

 ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏรูิประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ซึ่งจะท า
ให้เกดิความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริตขึน้อีกในอนาคต 



 ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคล่ือนการปฏรูิปประเทศได้
ก าหนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาตมิีผลบังคับภายในปีพ.ศ. 2559 หรือภายใน
รัฐบาลนีแ้ละก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ชาตยุิทธศาสตร์
ด้านต่าง ๆ แผนพฒันาด้านต่าง ๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักในการก าหนดแผนปฏบิัติ
การและแผนงบประมาณ  

 ยุทธศาสตร์ชาตดิังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยดึวัตถุประสงค์หลักแห่งชาตเิป็น
แม่บทหลัก ทศิทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 ประกอบด้วย 



 ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 - 2579) (ต่อ)  

 การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภบิาลในการบริหารราชการแผ่นดนิ ของ
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาตสิภาขับเคล่ือนการปฏรูิป
แห่งชาตวิางกรอบยุทธศาสตร์ชาตใินระยะ 20 ปีโดยมกีรอบวิสัยทศัน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง” คตพิจน์ประจ าชาตว่ิา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความม่ันคง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทยีมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6การปรับสมดุลและพฒันา การบริหารจัดการภาครัฐ  

 ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้ก าหนดกรอบแนวทางที่ส าคัญ 7 แนวทางประกอบด้วย 



การปรับปรุงการบริหารจดัการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
การพฒันาระบบ การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด

ที่เหมาะสม 
การวางระบบบริหารงานราชการแบบบรูณาการ 
การพฒันาระบบบริหารจดัการก าลังคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐในการ

ปฏบิัตริาชการ 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 

ทนัสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนพฒันาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอ
ความเหน็ทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

 



 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)ก าหนดใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
และธรรมาภบิาลในสังคมไทย  

 ในยุทธศาสตร์นีไ้ด้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน  
 มุ่งเน้นการส่งเสริม และพฒันาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคดิและกระบวน
ทศัน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทนัและมีภมูต้ิานทาน ต่อโอกาสและการชักจูงให้
เกดิการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤตกิรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 รวมทัง้สนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกดิ การส่งเสริมธรรมาภบิาลในภาคเอกชน  
 เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมืองข้าราชการ และนักธุรกจิออก
จากกัน ทัง้นีก้ารบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 



 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ  

 ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ  
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และ  
(2) การเช่ือมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็จากภายใน Thailand 4.0 

เน้นการปรับเปล่ียน 4 ทศิทางและเน้นการพฒันาที่สมดุลใน 4 มติ ิมติทิี่หยบิยก คือ  
 การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทย
ให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปล่ียนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง้มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีวนัิย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม  
 สร้างค่านิยมที่ดีคือสังคมที่มีความหวัง (Hope)  
 สร้างสังคมที่เป่ียมสุข (Happiness) และ 
 สร้างสังคมที่มีความสมานฉันท์(Harmony) 



 ยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -
2564) ที่ก าหนดวิสัยทศัน์ 

 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตต้ิานทุจริต”(Zero Tolerance & Clean 
Thailand)  

 ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกดิภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต”  

 โดยเร่ิมตัง้แต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต ปลูกฝังความพอเพยีง มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต มีจติสาธารณะ จติอาสาและความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม  

 ปลูกฝังความคดิแบบดจิทิลั (Digital Thinking) ให้สามารถคดิแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
เป็นเคร่ืองมือต้านทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี ้



 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีวัตถุประสงค์ในการปรับฐาน
ความคดิทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจติส านึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้าง
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นระบบ รวมถงึการบรูณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การผลักดันให้เกดิสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชน
ได้รับการปฏบิตัใิห้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อรักษาเจตจ านงทางการเมือง
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง 



 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการ
นโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล สามารถกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชน
อย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และเพื่อแก้ไข
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันา
กลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทนัต่อสถานการณ์การทุจริตพฒันกระบวนการ
ท างานด้านการป้องกันการทุจริตให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกดิความเข้มแข็งในการบรูณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับ
การป้องกันการทุจริต และเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกดิขึน้ในอนาคต 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏรูิปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงและพฒันากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และเท่าทนัต่อพลวัตของการทุจริตการตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย
ให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพบรูณาการกระบวนการปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้ระบบ และเพื่อให้ผู้กระท าความผิดถูกด าเนินคดี
และลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทนัต่อสถานการณ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับร้อยละ 50 ขึน้ไปเป็นเป้าหมายที่
ต้องการยกระดับคะแนนให้มีค่าสูงขึน้ หากได้รับคะแนนมากจะหมายถงึการที่ประเทศนัน้
มีการทุจริตน้อย ดังนัน้ ยุทธศาสตร์ที่ 6 นี ้จงึถือเป็นเป้าหมายส าคัญในการที่จะต้องมุ่งมั่น
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  



 สาระส าคัญทัง้ 6 ด้านดังกล่าวจะเป็นเคร่ืองมือชีน้ าทศิทางการปฏิบัติงานและการบูร
ณาการด้านต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณา
การงานของภาคส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเพื่อให้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน เพื่อเป็นการ
ยกระดับค่า CPI ให้ได้คะแนน 50 คะแนน ตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ 

 



 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)  

 เป็นหน่วยงานจัดตัง้ขึน้หลังจากการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เม่ือปี พ.ศ. 
2555 เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงยุตธิรรม  

 ขึน้ตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม โดยมีเลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏบิตัริาชการของส านักงาน  

 คณะรัฐมนตรียังได้มีมตมิอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาตว่ิา
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ  

  



 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) (ต่อ) 

  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่ 
เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  

 ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการทุจริต  

 จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพฒันาความรู้ 
เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ถือเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ 

 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาตใินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเป็น
ศูนย์กลางทัง้ด้านการป้องกันการปราบปราม และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่
เก่ียวข้องทัง้หมดในการด าเนินตามนโยบาย รัฐบาลเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ รวมถงึรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ต่าง ๆ 



 การร้องเรียนผ่าน ป.ป.ช. ส าหรับการร้องเรียนเร่ืองราวการทุจริตปัจจุบัน 
คณะกรรมการป.ป.ช. และ 

 ส านักงาน ป.ป.ช. เปิดช่องทางการร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เช่น 
ร้องเรียนผ่านเวบ็ไซต์ www.nacc.go.th  
 หรือส่งเร่ืองร้องเรียนมาโดยตรงที่ส านักงาน ป.ป.ช.  
 การร้องเรียนเร่ืองทุจริตนับเป็นวธีิการที่ภาคประชาชนจะเข้ามามี
ส่วนร่วมช่วยแจ้งเบาะแสการทุจริตได้  
 โดยเฉพาะหากถูกเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบนต้องจ่ายส่วย หรือถูก
กีดกันไม่ให้เข้าร่วมประมูลแข่งโครงการรัฐ โดยหลักการของการร้องเรียน 
ส านักงานป.ป.ช. 



 แนวทางการร้องเรียน ก าหนดให้ผู้ร้องเรียนควรร้องเรียนโดยมี
รายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายหรือระเบียบการรับเร่ือง
ร้องเรียนก าหนดไว้โดย 
1) มีช่ือและที่อยู่ของผู้กล่าวหา (ผู้ร้องเรียน) 
2) มีช่ือหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
3) มีข้อกล่าวหาการกระท าความผิด 
4) บรรยายพฤตกิารณ์การกระท าผิดตามข้อกล่าวหาโดยละเอียด พร้อมระบุ
พยานหลักฐานที่ยืนยันสนับสนุนการกล่าวหาเร่ืองร้องเรียน และ 
5) ผู้ร้องเรียนควรป้อนช่ือข้อมูลตนเอง หมายเลขประชาชน และที่อยู่ตดิต่อให้
ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ตดิต่อกลับ ข้อมูลเหล่านีจ้ะถูกเกบ็เป็นความลับ
อย่างที่สุด 



การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน แบ่งออกเป็น 3 กรณี กล่าวคือ 
1) กรณีบตัรสนเท่ห์ ถ้า ป.ป.ช. ไม่รับเป็นเร่ืองร้องเรียน เร่ืองดังกล่าวจะถูกตีตก
ไป แต่ 
หากรับเป็นเร่ืองร้องเรียนจะออกเลขเร่ืองร้องเรียนเป็น “เลขด า” 
2) กรณีผู้ร้องแจ้งช่ือ ที่อยู่  ของผู้ร้องชัดเจน ป.ป.ช. จะรับและออกเลขด าให้ และ
ส่งเร่ือง 
ต่อให้หน่วยงานภายในที่ท าหน้าที่รับด าเนินการต่อไป 
3) กรณีมีค าร้องเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยเฉพาะพฤตกิารณ์ร ่ารวยผิดปกต ิป.ป.ช. จะ
ออก 
เลขที่เร่ืองร้องเรียนเป็นเลขด า และส่งให้หน่วยงานภายในที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 
ตรวจสอบ 



กระบวนการด าเนินงาน หลังผ่านกระบวนการคัดกรองเร่ืองร้องเรียน
แล้ว ขัน้ตอนต่อมามีขัน้ตอนการด าเนินงานคือ 
1) ตรวจสอบข้อเทจ็จริงเบือ้งต้น 
2) การเสนอเร่ืองเข้าคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง กรณีคณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองพบว่าเร่ืองนัน้มีมูล กจ็ะน าเร่ืองเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากไม่
มีมูลกต็ีตกไป 
3) คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพจิารณาส านวน หากเหน็ว่ามีมูลจะตัง้
คณะอนุกรรมการไต่สวนขึน้พจิารณา แต่หากไม่มีกไ็ม่รับ และให้ตกไปโดยแจ้งผู้
กล่าวหาร้องเรียนให้รับทราบด้วย หากคณะอนุกรรมการเหน็ว่าเร่ืองร้องเรียนนัน้
มีมูล จะเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบและแจ้งข้อกล่าวหา 
4) หลังจากไต่สวนเสร็จแล้ว ข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลกจ็ะตกไป กรณีมีมูลหรือมี
พฤตกิารณ์ทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะด าเนินการโดย หากมีความผิดทาง
วินัยคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะชีมู้ลและส่งเร่ืองไปให้ต้นสังกัดด าเนินการ หากมี
ความผิดทางอาญา คณะกรรรมการฯ จะส่งอัยการสูงสุดฟ้องต่อศาลยุตธิรรม 



 การร้องเรียนผ่าน คสช. ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการประพฤตมิชิอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหวัหน้าคสช.  

 โดย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ได้จัดตัง้ “ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการประพฤตมิิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” เพื่อเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่ให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแส 
พฤตกิรรมเก่ียวกับการเรียกรับผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ ทัง้ของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคล
ใดบุคคลหน่ึงที่ไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ  

 โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยผ่าน ตู้ปณ.444 ปณ.ราชด าเนินกรุงเทพฯ 10200 
หรือหมายเลข Hot line 1299 เปิดให้บริการตัง้แต่วันที่ 14 ก.ค. เป็นต้นไป  

 นอกจากนีย้ังสามารถแจ้งตรงที่ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการประพฤตมิชิอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในหน่วยทหารประจ าอยู่ในแต่พืน้ที่ของกองทพัภาคทั่วต่างๆประเทศ 
 เพื่อรวบรวมข้อเทจ็จริงที่ได้รับแจ้งส่งไปยังส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้ตรวจสอบ  

 หากพบว่ามีความน่าเช่ือถือหรือมีข้อมูลที่ส่อไปในทางทุจริตจะด าเนินการตาม
ความเหมาะสมเป็นการเฉพาะเร่งด่วนตามขัน้ตอนกระบวนการยุตธิรรม 

 การร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานจะมีหน่วยจะมีหน่วยรับ
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของตนเอง 



 การร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานจะมีหน่วยจะมีหน่วยรับ
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของตนเอง 


