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ค าน า 
  ส ำนักงำนสถิต ิแห่งชำติได้จ ัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 
พ.ศ. 2560) ขึ้น โดยค ำนึงถึงนโยบำยของรัฐบำล ข้อ 10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี   
ธรรมำภิบำลและป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
ส ำนักงำน ป.ป.ท. ยุทธศำสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2560 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน และ
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ภำยใต้ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรจริยธรรม
ประจ ำส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ซึ่งได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่ำวให้มีควำมสอดคล้องเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไปทุก ๆ ปี โดยได้มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงวินัย กำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กำรจัดท ำและประเมินมำตรฐำนควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตไว้ด้วยกันและจัดท ำเป็นแผนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับมำตรกำรเชิงบวกในกำรป้องกันกำรกระท ำ
ผิดวินัย กำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมและจรรยำข้ำรำชกำร กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีคุณภำพ และรำยงำนผล
เมื่อสิ้นปีงบประมำณ รวมทั้งเป็นคู่มือส ำหรับผู้บริหำรและคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมได้อย่ำงเป็น
ระบบ มีควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น 
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1. ความเป็นมา 

 ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทยได้ทวีควำมรุนแรง เป็นปัญหำเรื้อรัง
และมีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้น ส่งผลกระทบในวงกว้ำงทั้งต่อควำมมั่นคงและกำรพัฒนำประเทศ ดังจะเห็น
ได้ว่ำ องค์กรควำมโปร่งใสสำกล (Transparency International) ได้เผยผลกำรจัดอันดับดัชนีภำพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index – CPI) ของประเทศไทย ประจ ำปี พ.ศ.2557 อยู่ในอันดับที่ 
85 ของโลกจำกทั้งหมด 175 ประเทศ (ปี พ.ศ.2556 ได้อันดับที่ 102 ของโลก) และได้คะแนน 38 
คะแนนจำก 100 คะแนน (ปี พ.ศ.2556 ได้ 35 คะแนนจำก 100 คะแนน) 

 ถึงแม้ว่ำอันดับจะลดลงจำกอันดับที่ 102 เป็นอันดับที่ 85 และคะแนนเพ่ิมขึ้นจำก 35 คะแนน 
เป็น 38 คะแนน แต่ปัญหำกำรทุจริตก็ยังคงทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน ซึ่งสำเหตุของกำรทุจริตคอร์รัปชั่นมำ
จำกปัจจัยด้ำนพื้นฐำน โครงสร้ำงสังคมไทยที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมสัมพันธ์แนวดิ่ง หรือพ้ืนฐำนของสังคม
เป็นแบบอุปถัมภ์ที่ท ำให้สังคมไทยยึดติดกับกำรช่วยเหลือเกื้อกูล ประกอบกับกำรมีปัจจัยด้ำนกระแสโลกำภิ
วัตน์ ที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ำงเศรษฐกิจและสังคม สังคมไทยเป็นสังคมติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ยกย่องคนมีเงินมีอ ำนำจ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดกำรกระท ำที่เป็นกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำในด้ำนกลไกกำรท ำงำนที่ไม่สำมำรถบูรณำกำรควำมร่วมมือของแต่ละภำค
ส่วนเข้ำด้วยกัน ท ำให้ท ำงำนได้ไม่เต็มศักยภำพและขำดควำมเข้มแข็ง 
 

2. หลักการเหตุผล 

หลักกำรเหตุผลและที่มำของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

 2.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

มำตรำ 34 กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำม
มีประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ โดยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณภำพ คุณธรรม และมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 

มำตรำ 78 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องรักษำจรรยำข้ำรำชกำรตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้  
โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร โดยเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กำรยึดมั่นและยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
(2) ควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบ 
(3) กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
(4) กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 
(5) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 

มำตรำ 79 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำรอันมิใช่เป็นควำมผิด
วินัย ให้ผู้บังคับบัญชำตักเตือน น ำไปประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ข้ำรำชกำรผู้นั้น
ได้รับกำรพัฒนำ 
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มำตรำ 87 ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินัยและ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด (มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2556 เรื่อง ก ำชับให้ผู้บังคับบัญชำรักษำวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ 
และหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 43 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2553) 

 2.2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อ 20 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรจริยธรรม และ ก.พ. ส่งเสริมจริยธรรมข้ำรำชกำร 

โดยอย่ำงน้อยต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
(1) ในกำรบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ำยหรือโอนข้ำรำชกำร ให้ใช้พฤติกรรมทำงจริยธรรม

ของผู้นั้นพิจำรณำควบคู่กับควำมรู้ควำมสำมำรถ 
(2) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้ำรำชกำรใหม่ จัดให้ข้ำรำชกำรลงลำยมือชื่อรับทรำบประมวลจริยธรรม 

จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้ำรำชกำรแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหำร และข้ำรำชกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

(3) ประเมินกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร 
(4) คุ้มครองข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงเพียงพอ 
(5) ยกย่องข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรที่ถือปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด 
(6) ตอบข้อสงสัยหรือค ำถำมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ 
(7) จัดให้มีกำรศึกษำค่ำนิยมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้  และ

ด ำเนินกำรแก้ไขปรับเปลี่ยนค่ำนิยมนั้น 
(8) เผยแพร่ให้ประชำชน ผู้เป็นคู่สมรส ญำติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงของข้ำรำชกำร 

ตลอดจนประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรทรำบประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร เพื่อไม่ท ำกำร
อันเป็นกำรส่งเสริมหรือก่อให้เกิดกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม 

(9) จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ 

 2.3 นโยบายรัฐบาล 
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อ    

วันศุกร์ที่ 12 กันยำยน 2557 รัฐบำลมีนโยบำยในเรื่องต่ำง ๆ จ ำแนกเป็น 11 ด้ำน ซึ่งรัฐบำลได้น ำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศว่ำด้วยกำรเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว มำเป็นหลักส ำคัญ ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นควำมพอดีพอสมควรแก่ฐำนะ ควำม
มีเหตุมีผล และกำรมีภูมิคุ้มกันมำเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 แนวทำง
ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ซึ่งรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้องไว้ในข้อ 10 “กำรส่งเสริมกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ” 

 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (2555 - 2559) 
ข้อ 5.1.4 ได้ก ำหนด ให้ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้ำงกำรบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน ที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและกำรรับผิดชอบที่เสริมสร้ำงระบบบริหำรรำชกำร
ให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ มีระบบถ่วงดุลอ ำนำจกำรตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้ำนพัฒนำข้ำรำชกำรให้
มีคุณภำพสูง มีคุณธรรมจริยธรรมทำงอำชีพ และมีควำมรับผิดรับชอบ 
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 2.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  2 (พ.ศ. 2556 - 
2560) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิด
ของคนในทุกภำคส่วนในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 บูรณำกำรกำรท ำงำนหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำเครือข่ำยใน
ประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมร่วมมือกับองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและเครือข่ำยระหว่ำงประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับบุคลำกรทุกภำคส่วน 

 2.6 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 

ข้อ 1 ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิ
บำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

ข้อ 2 ในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำ
กำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐำนะตัวกำร ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล โดยให้บังคับใช้
มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว 

ข้อ 3 ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่ในกำรควบคุม ก ำกับดูแล กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่ำง
เคร่งครัด 

ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ ๒ 
และข้อ ๓ ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ  ด ำเนินกำร
แสวงหำ รวบรวม และด ำเนินกำรอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในกำรที่จะทรำบ
รำยละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้งติดตำม เร่งรัดผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๑ ข้อ 
๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอควำมเห็นให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ทรำบและพิจำรณำอย่ำงต่อเนื่อง 

 2.7 ยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 2558 – 2560) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปลูกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เน้นกำรปรับ เปลี่ยนฐำนควำมคิดของคน
ในองค์กรในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 2.8 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนภำครัฐที่เอ้ือต่อกำรหล่อหลอมให้

ข้ำรำชกำรมีมโนสุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้เอ้ือต่อกำรส่ง เสริมคุณธรรม

จริยธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรก ำหนดบรรทัดฐำนทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้ำรำชกำรได้เรียนรู้และ

ปฏิบัติตำม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม       

ธรรมำภิบำลของข้ำรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ 

 2.9 มติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2553 เห็นชอบ “เครื่องมือวัดควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วน
รำชกำร” ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด และส ำนักงำน ก.พ. ได้ส่งเสริมให้ทุกส่วนรำชกำรมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในหลักกำรและขั้นตอนเกี่ยวกับกำรประเมินมำตรฐำนควำมโปร่งใสและเข้ำร่วมประเมิน
มำตรฐำนควำมโปร่งใสอย่ำงต่อเนื่อง 
 
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) 

หลักการ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส  
มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

วิสัยทัศน์ 
 “ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้ำนกำร
ทุจริต” 

เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดให้เห็นแก่ประโยชน์
สำธำรณะ 
 2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจำก
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับกำรทุจริต 
 3. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 4. เพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 5. เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้กับ
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
 6. เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน ให้มี
วินัยและป้องกันมิให้มีกำรกระท ำผิดวินัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริตโดยเน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิด
ของคนในองค์กรในกำรรักษำผลประโยชน์สำธำรณะ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงกำร สสช. ปันรัก ปันสุข 
2. โครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกต่อสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 
3. กำรจัดท ำบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพ่ือเผยแพร่
เอกสำรเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
4. โครงกำรจัดท ำสื่อรณรงค์ในเรื่อง วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือเผยแพร่ 
5. โครงกำรหนึ่ งหน่วยงำนหนึ่ งกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
6. โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด ของส ำนักงำน ก.พ. 
2. โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment – ITA) ของส ำนักงำน ป.ป.ช. 
3. โครงกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน
บุคคล 
4. โครงกำรยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. 
   - กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 
   - กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้าน
การทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
คนในองค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนฐำน
ควำมคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สำธำรณะ 
2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจำกกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับกำรทุจริต 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. เ พ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติ งำนให้มีควำมโปร่ งใส 
ตรวจสอบได ้

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้กับข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
2. เ พ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน ให้มีวินัย
และป้องกันมิให้มีกำรกระท ำผิดวินัย 

กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรบริหำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. โครงกำรอบรมเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 
3. โครงกำรอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงวินัยและป้องกันกำร
กระท ำผิดวินัยให้กับข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
4. โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เพ่ือเสริมสร้ำงและป้องกัน
กำรกระท ำผิดวินัย 
5. โครงกำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรเรื่อง กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (แบบส ำรวจ Internal) 

- 8 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
คนในองค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน มีคุณธรรม

จริยธรรมและจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สำธำรณะ 
2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจำก

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับกำรทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงกำร สสช. ปันรัก ปันสุข 
2. โครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
3. กำรจัดท ำบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพ่ือเผยแพร่เอกสำรเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และกำร

ป้องกันกำรทุจริต 
4. โครงกำรจัดท ำสื่อรณรงค์ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือ

เผยแพร่ 
5. โครงกำรหนึ่งหน่วยงำนหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
6. โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด ของส ำนักงำน ก.พ. 
2. โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment – ITA) ของส ำนักงำน ป.ป.ช. 
3. โครงกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนบุคคล 
4. โครงกำรยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. 

- กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 
- กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้กับ
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
 2. เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน ให้มี
วินัยและป้องกันมิให้มีกำรกระท ำผิดวินัย 
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กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. โครงกำรอบรมเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
3. โครงกำรอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงวินัยและป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยให้กับข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 

 4. โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เพ่ือเสริมสร้ำงและป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย 
 5. โครงกำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรเรื่อง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (แบบส ำรวจ Internal) 



- 11 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในองคก์รในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
1. เพ่ือเสริมสร้างให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติทุกคน มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริต รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ให้เห็นแก่ประโยชน์
สาธารณะ 
2. เพ่ือให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ
ทุกคน ตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น และไม่
ยอมรับการทุจริต 
 

1. จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข  
 

อย่างน้อย
ปีละ 2 
กิจกรรม 

เงินบริจาค อย่างน้อย
ปีละ 2 
กิจกรรม 

เงินบริจาค อย่างน้อย
ปีละ 2 
กิจกรรม 

เงินบริจาค สพก. 
 

 
2. จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกฯ 

2. โครงการเสริมสร้างจิตส านึก
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

อย่างน้อย 
4 กิจกรรม 

 

- อย่างน้อย 
4 กิจกรรม 

 

- อย่างน้อย 
4 กิจกรรม 

 

- สพก./ 
สบก.(กกจ.) 

 
3. จ านวนหน่วยงานที่ได้
ด าเนินการจัดท าบอร์ด 
“NSO โปร่งใส” 

3. การจัดท าบอร์ด “NSO 
โปร่งใส” เพ่ือเผยแพร่เอกสาร
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 

อย่างน้อย 
15 

หน่วยงาน 
 

- อย่างน้อย 
30 

หน่วยงาน 
 

- อย่างน้อย 
50 

หน่วยงาน 
 

- ศูนย/์ส านัก 
สถิติจังหวัด 

4. จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 

4. โครงการจัดท าสื่อรณรงค์ใน
เรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
เผยแพร่ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

- อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

- อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- สบก.(กนต.)/ 
กจธ./สพก. 

5. จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

5. โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่ง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
(ตัวอย่างกิจกรรมตาม
เอกสารแนบท้าย) 

- - 50 
กิจกรรม 

- 60 
กิจกรรม 

- ศูนย/์ส านัก
สถิติจังหวัด 

6. จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. โครงการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - อย่างน้อย
ปีละครั้ง 

100,000 
บาท 

อย่างน้อย
ปีละครั้ง 

100,000 
บาท 

สพบ./กจธ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่องค์กรใน
การต่อต้านการทุจริต 
2. เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามโครงการ
จัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใส 4 มิติ 13 ตัวชีว้ัด 

1. โครงการจัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 4 มิติ 
13 ตัวชี้วัด ของส านักงาน ก.พ. 
 

4 คะแนน 4,000 
บาท 

5 คะแนน 9,000 
บาท 

5 คะแนน 9,000 
บาท 

 
ศูนย/์ส านัก 

กจธ. 
 
 

2. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

2. โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment – ITA) ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 

ร้อยละ 
60 

3,200 
บาท 

ร้อยละ 
65 

3,200 
บาท 

ร้อยละ 
70 

3,200 
บาท 

ศูนย/์ส านัก 
กจธ. 

 

3.  จ านวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสใน
กระบวนการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย การ
พิจารณาความดีความชอบ 

3. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานบุคคล 
 
 

0 - 0 - 0 - สบก.(กกจ.) 

4. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการยกย่อง
คนดีศรี สสช. 

4. โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี 
สสช. 
   - กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น 
   - กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
ยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 
 

ปีละครั้ง 
 

ปีละครั้ง 
 

 
 
- 
 

4,000 
บาท 

 
 

ปีละครั้ง 
 

ปีละครั้ง 
 

 
 
- 
 

4,000 
บาท 

 
 

ปีละครั้ง 
 

ปีละครั้ง 
 

 
 
- 
 

4,000 
บาท 

 
 

สบก.(กกจ.) 
 

กจธ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
1. เพ่ือเสริมสร้างองค์
ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตให้กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
2. เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติทุกคน ให้มี
วินัยและป้องกันมิให้มี
การกระท าผิดวินัย 
 

1. จ านวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

70 คน 2,750 
บาท 

150 คน 3,500 
บาท 

300 คน 21,000 
บาท 

กจธ. 

2. จ านวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการ 

2. โครงการอบรมเรื่อง คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

500 คน - 500 คน - 500 คน - สพบ. 

3. จ านวนครั้งของการจัด
อบรมเพ่ือเสริมสร้างวินัย
และป้องกันการทุจริต 

3. โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการกระท าผิด
วินัยให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ 

อย่างน้อย
ปีละครั้ง 

- อย่างน้อย
ปีละครั้ง 

- อย่างน้อย
ปีละครั้ง 

- สบก.(กนต.) 

4. จ านวนครั้งของการ
เผยแพร่ความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างและป้องกันการ
กระท าผิดวินัย 

4. โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างและป้องกันการกระท า
ผิดวินัย 

อย่างน้อย
เดือนละ

ครั้ง 

- อย่างน้อย
เดือนละ

ครั้ง 

- อย่างน้อย
เดือนละ

ครั้ง 

- สบก.(กนต.) 

5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

5. โครงการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในองค์กรเรื่อง การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (แบบส ารวจ 
Internal) 

- - 120 คน 5,000 
บาท 

120 คน 5,000 
บาท 

กจธ. 

     
ลงชื่อ       ผู้อนุมัติแผน 
      (นายวิบูลย์ทัต  สุทันธนกิตติ์) 
  ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 


