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ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เพื่อเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต ปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดให้เห็นแก่
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ควำมแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ทำงำนด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่จริยธรรม
สำนักบริหำรกลำง
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1. ความเป็นมา
ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทยได้ ทวีควำมรุนแรง เป็นปัญหำเรื้อรังและ
มีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้น ส่งผลกระทบในวงกว้ำงทั้งต่อควำมมั่นคงและกำรพัฒนำประเทศ ดังจะเห็นได้ว่ำ
องค์กรควำมโปร่งใสสำกล (Transparency International) ได้เผยผลกำรจัดอันดับดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น
(Corruption Perceptions Index – CPI) ของประเทศไทย ประจำปี 2558 พบว่ำ ได้ 38 คะแนน จำก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ำกับปี 2557 ที่ได้ 38 คะแนน และเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน และ
ปี 2555 ที่ได้ 37 คะแนน ซึ่งในปี 2558 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 76 ของโลกจำกทั้งหมด 168 ประเทศ
ถึงแม้ว่ำคะแนนที่ได้จะเพิ่มขึ้นจำกปี 2555 และ 2556 ปัญหำกำรทุจริตก็ยั งคงทวีควำมรุนแรง
มำกขึ้น ซึ่งสำเหตุของกำรทุจริตคอร์รัปชั่นมำจำกปัจจัยด้ำนพื้นฐำน โครงสร้ำงสังคมไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำน
ควำมสัมพันธ์แนวดิ่ง หรือ พื้นฐำนของสังคมเป็นแบบอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับกำรช่วยเหลือเกื้อกูล
ประกอบกับกำรมีปัจจัยด้ำนกระแสโลกำภิวัฒน์ ที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ำงเศรษฐกิจและสังคม
สังคมไทยเป็นสังคมติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ยกย่องคนมีเงิน มีอำนำจ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้
เกิดกำรกระทำที่เป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำในด้ำนกลไกกำรทำงำนที่ไม่สำมำรถบูรณำกำร
ควำมร่วมมือของแต่ละภำคส่วนเข้ำด้วยกัน ทำให้ทำงำนได้ไม่เต็มศักยภำพและขำดควำมเข้มแข็ง
2. หลักการเหตุผล
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรเสริมสร้ำงวิ นัย คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นภำยใต้ พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ. 2551 มำตรำ 34 มำตรำ 78 มำตรำ 79 และมำตรำ 87 ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรื อน ข้ อ 20 นโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่ อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ข้อ 10 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 6 และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 เรื่องมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภำครัฐ
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มำตรำ 34 กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนต้องเป็น ไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมี
ประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ โดยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณภำพ คุณธรรม และมีคุณภำพชีวิตที่ดี
มำตรำ 78 ข้ำรำชกำรพลเรื อนสำมัญต้องรักษำจรรยำข้ำรำชกำรตำมที่ส่ วนรำชกำรกำหนดไว้
โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร โดยเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กำรยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
(2) ควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบ
(3) กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
(4) กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม
(5) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน
มำตรำ 79 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำรอันมิใช่เป็นควำมผิดวินัย
ให้ผู้บังคับบัญชำตักเตือน นำไปประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นได้รับ
กำรพัฒนำ
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มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระทำผิดวินัย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. กำหนด (มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2556 เรื่ อง กำชับให้ ผู้ บังคับบัญชำรักษำวินัยของผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชำ และหนังสื อ
สำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 43 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2553)
2.2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 20 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรจริยธรรม และ ก.พ. ส่งเสริมจริยธรรมข้ำรำชกำร โดย
อย่ำงน้อยต้องดำเนินกำร ดังนี้
(1) ในกำรบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ำยหรือโอนข้ำรำชกำร ให้ใช้พฤติกรรมทำงจริยธรรมของผู้นั้น
พิจำรณำควบคู่กับควำมรู้ควำมสำมำรถ
(2) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้ำรำชกำรใหม่ จัดให้ข้ำรำชกำรลงลำยมือชื่อรับทรำบประมวลจริยธรรม จัด
ให้ มีสมุ ดบั นทึกประวัติในส่ วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้ำรำชกำรแต่ละคน รวมทั้งจัดให้ มีกิจกรรมส่ งเสริม
จริยธรรมผู้บริหำร และข้ำรำชกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
(3) ประเมินกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร
(4) คุ้มครองข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงเพียงพอ
(5) ยกย่องข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรที่ถือปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด
(6) ตอบข้อสงสัยหรือคำถำมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้
(7) จัดให้มีกำรศึกษำค่ำนิยมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ และดำเนินกำร
แก้ไขปรับเปลี่ยนค่ำนิยมนั้น
(8) เผยแพร่ให้ประชำชน ผู้เป็นคู่สมรส ญำติ พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงของข้ำรำชกำร ตลอดจน
ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรทรำบประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร เพื่อไม่ทำกำรอันเป็นกำรส่งเสริมหรือ
ก่อให้เกิดกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม
(9) จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้
2.3 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบำลภำยใต้กำรบริหำรของพลเอก
ประยุ ทธ์ จันทร์โอชำ ได้แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติแห่ งชำติเมื่ อวันที่ 12 กันยำยน
2557 ได้ ให้ ควำมส ำคัญกั บ กำรส่ งเสริ มกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ นดิ นที่มี ธ รรมำภิ บำลและกำรป้ องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ โดยกำหนดไว้ในนโยบำยที่ 10 ดังนี้
1) ข้อ 10.4 มุ่งเสริมสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งและโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ วำงมำตรกำร
ป้องกันกำรแทรกแซงจำกนักกำรเมือง และส่งเสริมให้มีกำรนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำน
บุคคลของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆ
2) ข้อ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในกำร
รั ก ษำศั ก ดิ์ ศ รี ข องควำมเป็ น ข้ ำ รำชกำรและควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆที่ไม่จำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือ

-3เปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยำว ใช้เวลำนำน ซ้ำซ้อนและเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน
3) ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ โดยถือว่ำ เรื่องนี้เป็นวำระสำคัญเร่งด่วน
แห่งชำติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในกำรปฏิรูปทุกด้ำนทั้งจะเร่งรัดกำรดำเนินกำรต่อผู้กระทำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้ำนวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริกำรมีโอกำสประเมินระดับควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
ภำครัฐ และเปิดเผยผลกำรประเมินต่อประชำชน ทั้งจะนำกรณีศึกษำที่เคยเป็นปัญหำ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำร
ร่วมทุน กำรใช้จ่ำยเงินภำครัฐ กำรปฏิบัติและละเว้นกำรปฏิบัติโดยมิชอบ กำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ กำรมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อนซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กรต่ำงๆ เป็นบรรทัดฐำนแล้วมำเป็นบทเรียนให้ควำมรู้
แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในกำรปฏิบัติรำชกำร
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำประเทศไว้ 10 ด้ำน อันรวมถึงยุทธศำสตร์ที่ 6 เรื่องกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องกำรลดปัญหำกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และได้กำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคือ เพื่อเพิ่มคะแนนดัชนีกำรรับรู้
กำรทุ จ ริ ต ให้ สู ง ขึ้ น โดยใช้ แ นวทำงกำรพั ฒ นำคื อ ป้ อ งกั นและปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ประกอบด้วย กำรปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง กำรป้องกันกำรทุจริตและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต ตลอดจนปฏิรูป
กฎหมำยและกระบวนกำรยุ ติธรรมให้มีควำมทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศ
2.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564)
สำระกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สำนักงำน ป.ป.ช. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์กำร
ขับเคลื่อนในระยะที่ 3 ดังนี้

-4วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
ยุทธศำสตร์ที่ 1
สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ 3
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิง
นโยบำย

ยุทธศำสตร์ที่ 4
พัฒนำระบบป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุก

ยุทธศำสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำร
กำรปรำบปรำมกำรทุจริต

วัตถุประสงค์
1. สร้ำงกระบวนกำรกล่อม
เกลำทำงสังคม ปรับฐำน
ควำมคิดทุกช่วงวัยให้มี
ค่ำนิยมร่วมด้ำนทุจริต มี
จิตสำนึกสำธำรณะ และ
สำมำรถแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. บูรณำกำรและเสริมพลัง
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนในกำรผลักดันให้เกิด
สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจตจำนงทำงกำรเมืองใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตของประชำชน
ได้รับกำรปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม
2. เพื่อรักษำเจตจำนงทำงกำรเมืองใน
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตให้มีควำม
ต่อเนื่องไม่เปลี่ยนไปตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในแต่ละช่วง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กระบวนกำรนโยบำย
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
สำมำรถกระจำยผลประโยชน์สู่
ประชำชนอย่ำงเป็นธรรม และ
ไม่มีลักษณะของกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์
2. เพื่อแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
เชิงนโยบำยทุกระดับ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุง พัฒนำกลไก และกระบวน กำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ
และเท่ำทันต่อพลวัตรของกำรทุจริต
2. เพื่อตรำกฎหมำยและปรับปรุงกฎหมำยให้
กระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตมีประสิทธิภำพ
3. เพื่อบูรณำกำรกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ
4. เพื่อให้ผู้กระทำควำมผิดถูกดำเนินคดีและลงโทษ
อย่ำงเป็นรูปธรรม และเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์

กลยุทธ์
1. พัฒนำกลไกกำรกำหนดให้นักกำรเมือง
แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตต่อสำธำรณชน
2. เร่งรัดกำรกำกับติดตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่
รัฐในทุกระดับ
3.สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนกำหนดกลยุทธ์
และมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณ
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตเพื่อให้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีที่มีสัดส่วนเหมำะสมกับ
กำรแก้ปัญหำ
5. ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตสำหรับภำคเอกชนและภำค
ประชำชน (รัฐให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้น)
6. ประยุกต์นวัตกรรมในกำรกำกับดูแล
และควบคุมกำรดำเนินงำนตำมเจตจำนง
ทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้แสดง
ไว้ต่อสำธำรณะ

กลยุทธ์
1. วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัด
กั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำน
ธรรมำภิบำล ขั้นกำรก่อตัว
นโยบำย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจนโยบำย (Policy
Decision) ขั้นกำรนำนโยบำย
ไปปฏิบัติ (Policy
Implementation)
2. กำรรำยงำนผลสะท้อนกำร
สกัดกั้นกำรทุจริตในวงจร
นโยบำย (Policy cycle
feedback)
3. กำรพัฒนำนวัตกรรมสำหรับ
กำรรำยงำนและตรวจสอบ
ผลกระทบจำกกำรนำนโยบำยไป
ปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ
วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบ
กำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กร
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตให้
เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต
2. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำงำนด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริตให้สำมำรถป้องกันกำร
ทุจริตให้มีประสิทธิภำพ
3. เพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็งในกำรบูรณำกำร
กำรทำงำนระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้องกันกำรทุจริต
4. เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรทุจริตเกิดขึ้นใน
อนำคต
กลยุทธ์

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ
2.ปรับปรุงกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและควำมถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน
3. ปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกลไกพิเศษในกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วเห็นผลและมี
ประสิทธิภำพ
4. ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตรของกำรทุจริต
5. บูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรองในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
6. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้ง
เบำะแส (Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต
7. พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต
8. กำรเปิดโปงผู้กระทำควำมผิดให้สำธำรณชนรับทรำบ และ
ตระหนักถึงโทษของกำรกระทำกำรทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. เร่งรัดและติดตำมกำรดำเนินงำนตำมอนุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003
(United Nations Convention Against Corruption C.C.
2003 – UNCAC 2003)

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนกำรกล่อมเกลำทำง
สังคมเพื่อต้ำนกำรทุจริต
2. ประยุกต์หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้ำนกำรทุจริต
3. ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วง
วัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถ
แยกระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม
4. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วม
ของพลเมือง (Civic
Participation) และ
บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต

1. เพิ่มประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต
2. สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต
3. พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
ลดปัญหำกำรทุจริต
4. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิง
สร้ำงสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. กำรพัฒนำ วิเครำะห์ และบูรณำกำรระบบกำร
ประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทำงกำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
(CPI) ของประเทศ
6. สนับสนุนให้ภำคเอกชนดำเนินกำรตำมหลัก
บรรษัทภิบำล
7. พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์
ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
8. กำรพัฒนำระบบและส่งเสริมกำรดำเนินกำรตำม
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention
Against Corruption C.C. 2003–UNCAC 2003)

กลยุทธ์

ยุทธศำสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
กำรรับรู้กำรทุจริต
(Corruption
Perceptions : CPI)
ของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคะแนน
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
(Corruption
Perceptions - CPI)
ของประเทศไทยให้มี
ระดับสูงขึ้น
กลยุทธ์
1. ศึกษำ และกำกับ
ติดตำม กำรยกระดับ
ดัชนีกำรรับรู้กำร
ทุจริต (Corruption
Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
2. บูรณำกำรเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำร ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร ทุจริต
เพื่อยกระดับดัชนีกำร
รับรู้กำรทุจริต
(Corruption
Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
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-62.6 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ กำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระทำกำร
หรือเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐำนะตัวกำร ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ภำยใต้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล โดยให้บังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำร
ทำงปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่ในกำรควบคุม กำกับดูแล กำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่ำงเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินกำรตำมข้อ ๒ และ
ข้อ ๓ ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ดำเนินกำรแสวงหำ
รวบรวม และดำเนินกำรอื่นใด เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในกำรที่จะทรำบรำยละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้งติดตำม เร่งรัดผลกำรดำเนินงำนตำมข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอควำมเห็นให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติทรำบและพิจำรณำอย่ำง
ต่อเนื่อง
2.7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนภำครัฐที่เอื้อต่อกำรหล่อหลอมให้ข้ำรำชกำร
มีมโนสุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้เอื้อต่อกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรกำหนดบรรทัดฐำนทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4 กำรส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมในองค์ ก รเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบให้ ข้ ำ รำชกำรได้ เ รี ย นรู้ แ ละ
ปฏิบัติตำม
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5 กำรสร้ ำ งกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนในกำรตรวจสอบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ธรรมำภิบำลของข้ำรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ

-73. แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงาน
สถิติแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักการ
เพื่อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส มี
วินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
วิสัยทัศน์
“ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้ำนกำร
ทุจริต”
เป้าประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สำธำรณะ
2. เพื่อให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจำก
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับกำรทุจริต
3. เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
4. เพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
5. เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้กับ
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
6. เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน ให้มีวินัย
และป้องกันมิให้มีกำรกระทำผิดวินัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริตโดยเน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดของ
คนในองค์กรในกำรรักษำผลประโยชน์สำธำรณะ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

-8แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานสถิติแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้าน
การทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในองค์กร
ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต

เป้าประสงค์
1. เพื่ อเสริ มสร้ ำงให้ ข้ ำรำชกำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ข องส ำนั กงำนสถิ ติ
แห่งชำติทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต
รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สำธำรณะ
2. เพื่อให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน
ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับกำร
ทุจริต

เป้าประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
2. เพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตให้กับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
สถิติแห่งชำติ
2. เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
สถิติแห่งชำติทุกคน ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีกำรกระทำผิดวินัย

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงกำร สสช. ปันรัก ปันสุข
2. โครงก ำรเสริ มสร้ ำ งจิ ตส ำ นึ ก ต่ อสถำบั นชำติ ศำ สนำ
พระมหำกษัตริย์
3. กำรจัดทำบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพื่อเผยแพร่เอกสำรเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต
4. โครงกำรจัดทำสื่อรณรงค์ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
กำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อเผยแพร่
5. โครงกำรหนึ่งหน่วยงำนหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
6. โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงกำรจัดทำมำตรฐำนควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4 มิติ 13
ตัวชี้วัด ของสำนักงำน ก.พ.
2. โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA)
ของสำนักงำน ป.ป.ช.
3. โครงกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนบุคคล
4. โครงกำรยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.
- กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
- กิจกรรมคัดเลือกบุ คคลเพื่อยกย่องเป็ นผู้ประพฤติ ตนชอบด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต
5. ผู้บริหำรมีกำรแสดงเจตจำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำนและสำธำรณชน

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์
ทับซ้อน
2. โครงกำรอบรมเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
3. โครงกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงวินัยและป้องกันกำรกระทำผิดวินัย
ให้กับข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
4. โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำงและป้องกันกำรกระทำผิด
วินัย
5. โครงกำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรเรื่อง กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(แบบสำรวจ Internal)
6. จัดแคมเปญ “Digital Thinking Knockdoor” เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรในเรื่อง
- กำรปรับฐำนควำมคิด
- ระเบียบผลประโยชน์ทบั ซ้อน
- กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
- ประมวลจริยธรรม จรรยำข้ำรำชกำร สสช.

-9ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน
องค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
เป้าประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตสำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สำธำรณะ
2. เพื่อให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจำกกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับกำรทุจริต
กิจกรรม/โครงการ
1. โครงกำร สสช. ปันรัก ปันสุข
2. โครงกำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
3. กำรจัดทำบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพื่อเผยแพร่เอกสำรเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และกำร
ป้องกันกำรทุจริต
4. โครงกำรจัดทำสื่อรณรงค์ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อเผยแพร่
5. โครงกำรหนึ่งหน่วยงำนหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
6. โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
2. เพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
กิจกรรม/โครงการ
1. โครงกำรจัดทำมำตรฐำนควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด ของสำนักงำน ก.พ.
2. โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment – ITA) ของสำนักงำน ป.ป.ช.
3. โครงกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนบุคคล
4. โครงกำรยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.
- กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
- กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
5. ผู้บริหำรมีกำรแสดงเจตจำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนและสำธำรณชน

- 10 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์
1. เพื่อเสริ มสร้ำงองค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ให้กับ
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
2. เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน ให้มีวินัย
และป้องกันมิให้มีกำรกระทำผิดวินัย
กิจกรรม/โครงการ
1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
2. โครงกำรอบรมเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
3. โครงกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงวินัยและป้องกันกำรกระทำผิดวินัยให้กับข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
4. โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำงและป้องกันกำรกระทำผิดวินัย
5. โครงกำรให้ ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ในองค์ก รเรื่อง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (แบบสำรวจ Internal)
6. จัดแคมเปญ “Digital Thinking Knockdoor” เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรในเรื่อง
- กำรปรับฐำนควำมคิด
- ระเบียบผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
- ประมวลจริยธรรม จรรยำข้ำรำชกำร สสช.

- 11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริตโดยเน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดของคนใน
องค์กรในกำรรักษำผลประโยชน์สำธำรณะ
เป้ำประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงให้
ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติทุกคน มี
คุณธรรมจริยธรรม
และจิตสำนึกต่อต้ำน
กำรทุจริต รวมถึงกำร
ปรับเปลี่ยนฐำน
ควำมคิดให้เห็นแก่
ประโยชน์สำธำรณะ
2. เพื่อให้ข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติทุกคน
ตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบจำกกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ไม่ยอมรับกำรทุจริต

กิจกรรม/โครงกำร

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สพก.

1. โครงกำร สสช. ปันรัก
ปันสุข

1. จำนวนกิจกรรมที่ได้
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

อย่ำงน้อย
ปีละ 2 ครั้ง

2. โครงกำรเสริมสร้ำง
จิตสำนึกต่อสถำบันชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์

2. จำนวนกิจกรรมที่ได้
ดำเนินกำรในโครงกำร
เสริมสร้ำงจิตสำนึกฯ

อย่ำงน้อย 4
กิจกรรม

สพก./
สบก.(กกจ.)

อย่ำงน้อย
50
หน่วยงำน

ศูนย์/สำนัก
สถิติจังหวัด

3. กำรจัดทำบอร์ด “NSO
3. จำนวนหน่วยงำนที่ได้
โปร่งใส” เพื่อเผยแพร่
ดำเนินกำรจัดทำบอร์ด
เอกสำรเกี่ยวกับเรื่อง
“NSO โปร่งใส”
คุณธรรม จริยธรรม และกำร
ป้องกันกำรทุจริต
4. โครงกำรจัดทำสื่อรณรงค์
ในเรื่อง วินัย คุณธรรม
จริยธรรม และกำรป้องกัน
กำรทุจริตเพื่อเผยแพร่

4. จำนวนช่องทำงกำร
เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และกำรป้องกันกำรทุจริต

อย่ำงน้อย 3 สบก. (กนต.)
ช่องทำง
กจธ.
สพก.

5. โครงกำรหนึ่งหน่วยงำน 5. จำนวนกิจกรรมที่ได้
หนึ่งกิจกรรมส่งเสริม
ดำเนินกำรในโครงกำร
คุณธรรม จริยธรรม (ตัวอย่ำง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมตำมเอกสำร
แนบท้ำย)

60 กิจกรรม

ศูนย์/สำนัก
สถิติจังหวัด

6. โครงกำรส่งเสริมกำร
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

อย่ำงน้อยปี
ละครั้ง

สพบ.
กจธ.

6. จำนวนครั้งของกำรจัด
กิจกรรมตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

- 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้ำประสงค์

กิจกรรม/โครงกำร

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

1. เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งให้แก่
องค์กรในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต
2. เพื่อพัฒนำ กำร
ปฏิบัติงำนให้มีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้

1. โครงกำรจัดทำมำตรฐำน
ควำมโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด ของ
สำนักงำน ก.พ.

1. ระดับควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
จัดทำมำตรฐำนควำมโปร่งใส
4 มิติ 13 ตัวชี้วัด

5 คะแนน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กจธ.

2. โครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
& Transparency
Assessment – ITA) ของ
สำนักงำน ป.ป.ช.

2. ระดับควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ

ร้อยละ 70

กจธ.

3. โครงกำรส่งเสริม
ธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำนบุคคล

3. ระดับควำมสำเร็จของ
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ควำมไม่โปร่งใสใน
กระบวนกำรสรรหำ บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้ำย กำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ

0

สบก. (กกจ.)

ปีละครั้ง

สบก. (กกจ.)

ปีละครั้ง

กจธ.

อย่ำงน้อย 1
ช่องทำง

กจธ.

4. โครงกำรยกย่องเชิดชูคน 4. ระดับควำมสำเร็จของ
ดีศรี สสช.
กำรดำเนินโครงกำรยกย่อง
- กิจกรรมคัดเลือก
คนดีศรี สสช.
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
- กิจกรรมคัดเลือกบุคคล
เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต
5. ผู้บริหำรมีกำรแสดง
เจตจำนงในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตต่อเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนและสำธำรณชน

7. จำนวนช่องทำงในกำร
เผยแพร่กำรแสดงเจตจำนง
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

- 13 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
เป้ำประสงค์

กิจกรรม/โครงกำร

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

1. เพื่อเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ในกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ให้กับข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ
2. เพื่อเสริมสร้ำงและ
พัฒนำให้ข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติทุกคน ให้มี
วินัยและป้องกันมิให้มี
กำรกระทำผิดวินัย

1. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่อง กำรบริหำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
2. โครงกำรอบรมเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน

1. จำนวนข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ที่เข้ำร่วมโครงกำร
2. จำนวนข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ที่เข้ำร่วมโครงกำร

300 คน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กจธ.

500 คน

สพบ.

3. โครงกำรอบรมเพื่อ
เสริมสร้ำงวินัยและป้องกัน
กำรกระทำผิดวินัยให้กับ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
4. โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้
เพื่อเสริมสร้ำงและป้องกัน
กำรกระทำผิดวินัย

3. จำนวนครั้งของกำรจัด
อบรมเพื่อเสริมสร้ำงวินัยและ
ป้องกันกำรทุจริต

อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

สบก. (กนต.)

4. จำนวนครั้งของกำร
เผยแพร่ควำมรู้เพือ่ เสริมสร้ำง
และป้องกันกำรกระทำผิด
วินัย
5. จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เรื่องกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ

อย่ำงน้อย
เดือนละ 1
ครั้ง

สบก. (กนต.)

120 คน

กจธ.

2 ศูนย์
10 สำนัก
3 กลุ่มงำน

กจธ.

5. โครงกำรให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรเรื่อง กำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (แบบ
สำรวจ Internal)
5. จัดแคมเปญ “Digital
5. จำนวนเจ้ำหน้ำที่ของ
Thinking Knockdoor” เพื่อ สสช. เข้ำใจระบบ Digital
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ Thinking
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ใน
องค์กร ในเรื่อง
- กำรปรับฐำนควำมคิด
- ระเบียบผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
- ประมวลจริยธรรม จรรยำ
ข้ำรำชกำร สสช.

( นำงนวลนภำ ธนศักดิ์ )
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ

- 14 เอกสำรแนบท้ำย
ตัวอย่างกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5
“โครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม”
1. กำรส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. กำรจัดบอร์ดนิทรรศกำรหรือกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ
3. กำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม กำรนำบุคลำกรเข้ำวัดฟังธรรม ฝึกเจริญศีล สมำธิ ปัญญำ
หรือนิมนต์พระสงฆ์มำแสดงพระธรรมเทศนำ
4. กำรบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์กำรเผยแพร่และนำเสนอแนววิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
5. กำรประชุม กำรอบรม หรือกำรส่งเสริมกำรทำงำนเป็นทีม
6. กำรสำรวจควำมเชื่อมั่นองค์กร
7. กำรจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูคนดีของหน่วยงำน
8. กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท หลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือกำรศึกษำดูงำน
9. กำรจัดกิจกรรมทำควำมสะอำด (Big Cleaning Day)
10. กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำสี และนันทนำกำร
11. กำรจัดกิจกรรมวันสำคัญประจำปี
12. กำรส่งเสริมประชำธิปไตยในหน่วยงำน
13. กำรรณรงค์ให้แต่งเครื่องแบบข้ำรำชกำร ทุกวันจันทร์เพื่อปลุกจิตสำนึกกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
14. กำรจัดโครงกำรทัศนศึกษำเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีของแต่ละหน่วยงำน
15. กำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
16. กำรจัดพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ เพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
17. กำรจัดโครงกำรบรรยำยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม โดยวิทยำกรที่มีควำมรู้และควำมชำนำญ
18. จัดกิจกรรมกำรออกกำลังกำยในหน่วยงำน
19. มีกำรรณรงค์ให้มีกำรจัดทำและรับประทำนอำหำรร่วมกันในหน่วยงำน
20. จัดให้มีกำรทำบุญตักบำตรร่วมกันในหน่วยงำน
21. จัดให้มีกำรรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่ำนิยม กำรไม่ทุจริต ภำยในหน่วยงำน
22. กำรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
23. กิจกรรมอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม

