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บทนํา 
 

ตามที่สํานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทําแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมสํานักงานสถิติแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยคํานึงถึงประมวลจริยธรรม  
นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
และแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 (ปีงบประมาณ 2560 – 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดําเนินงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม
ตามยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) อย่างยั่งยืน 

ดังนั้นเพื่อให้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2559 - 2564) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ขับเคลื่อนต่อไป 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

๑. ที่มา 

จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน โดยให้นําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล 
หลักคําสอนของศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นไทย มาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ผ่านกลไกประชารัฐของรัฐบาลเพื่อสร้างพลัง
การทําความดีเพื่อชาติของประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมไทย อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด “คุณธรรมนําการพัฒนา” 
พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้สังคมเกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” 
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือควบคู่กับระบบเศรษฐกิจ เกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทยและยั่งยืนด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รัฐบาลมุ่งหวังที่จะเห็น ๓ สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความวัฒนาสถาพร เป็นฐานรากเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์
สู่“ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเฉพาะในปัจจุบันได้มียุทธศาสตร์สําคัญ คือ “ประเทศไทย 4.0” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย “ปัญญา” สร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลกด้วยความสมดุลด้วยการสร้างคนไทยเป็น“มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ”ทั้งด้านพุทธิศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา และจริยศึกษา เน้นการพึ่งพา
ตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกลุ่มอย่างมีพลังเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจบนความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม พร้อมกับเติมเต็ม ด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าการบริหาร (Creative Culture High & Value Service) เพื่อผลักดันให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีการใช้จ่ายที่พอเหมาะกับตนเอง     
ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่อยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง โดยเริ่มต้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากํากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ คํานึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว คนในชาติได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสํานึก คํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญ 
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2. หลักการเหตุผล 

การจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้นําประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน นโยบาย
และทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  
และแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ภายใต้คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2549 (ปีงบประมาณ 2560 – 2564) มาบูรณาการเป็นแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ อย่างยั่งยืน โดยมีกรอบและแนวคิด ดังนี้ 
 
3. กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ข้อ 20 ให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการโดยอย่างน้อยต้องดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ 
(2) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของ
ข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และข้าราชการอย่างสม่ําเสมอ 
(3) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
(4) คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ 
(5) ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด 
(6) ตอบข้อสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
(7) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และดําเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น 
(8) เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงของข้าราชการ ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ เพื่อไม่ทําการอันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม 
(9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 



- 3 - 
 

3.2 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาลภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยกําหนดไว้ในนโยบายข้อที่ 10 ดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มี
อํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อน หรือลักลั่นกัน หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน 
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรในภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนการดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการ โดยจะดําเนินการ แต่งตั้งแต่เฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และตามกฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณได้โดยเร็ว ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอนระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริตการสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจการ
ลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน
ต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลางศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนําระบบ
พิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
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10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์ สุจริต 
ควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญ วาระเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง
ในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเป็น
ปัญหา เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน 
ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ 10 ด้าน อันรวมถึงยุทธศาสตร์ที่ 6           
เรื่องการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งได้กําหนดวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องการลดปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของประเทศ และได้กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาคือ เพื่อเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น โดยใช้แนวทางการพัฒนาคือ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย การปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการทุจริตและการปราบปรามการทุจริต ตลอดจนปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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3.4 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560  –  พ.ศ. 2564) 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

พันธกิจ 
“สร้างนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
“ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” 

วัตถุประสงค์หลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลัก

ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มีสัดส่วน

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
กลยุทธ์ที่ 6 ประยุกต์นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 

against Corruption : UNCAC) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ

มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทําผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษาและกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

3.5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครฐั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกําหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 
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3.6 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วิสัยทัศน์  
“บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม” 

พันธกิจ  
“ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมชองบุคลากรในองค์กร 
2. เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร 
มาตรการ : ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์กรให้ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เน้นส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
มาตรการ : จัดทําระบบเพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ 
มาตรการ : การสร้างเครือข่ายของบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม

ระหว่างกัน 

๓.7 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์  
สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

อย่างยั่งยืน 
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พันธกิจ 
1) พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดํารงชีวิตตามวิถี

วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ  
3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุข มีธรรมาภิบาล มีความสมานฉันท์ และมีความยั่งยืน 
4) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนละประชาคมโลก 

วัตถุประสงค์หลัก 
1) เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
4) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

3.8 แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 49/2559 (ปีงบประมาณ 2560 – 2564) 

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ 49/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศ
ไทย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 รับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา
ต่างๆ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบ และได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) กํากับดูแลหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมาย ตาม
คําสั่งดังกล่าว และประสานงานกับสํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด จึงได้จัดประชุมร่วม    
5 ศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
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ที่ประชุม ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการ 5 แนวทาง ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 49/2559 ลงวันที่  22  สิงหาคม 2559 ดังนี้ 
1) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
2) แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมที่ถูกต้อง 
3) แนวทางการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา 
4) แนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา 
5) แนวทางสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการศาสนา 
เพื่อให้บรรลุแนวทางดังกล่าว จึงได้จัดทําแผนส่งเสริมศาสนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
ศาสนาในประเทศไทยได้รับการทํานุบํารุงส่งเสริมให้มีบทบาทในการส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามมีคุณธรรม สังคมไทยมีความรักความสามัคคี 

อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์ มีความสงบสุขร่มเย็น 

พันธกิจ 
1) อุปถัมภ์และคุ้มครองป้องกันการบ่อนทําลายศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย 
2) สร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา 
3) สร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการศาสนา 

วัตถุประสงค์หลัก (Objective)  
1) เพื่ออุปถัมภ์ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทยให้มีบทบาทในการสร้างคนดีสังคมดี 
2) เพื่อคุ้มครองป้องกันการบ่อนทําลายศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
3) เพื่อความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา 
4) เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการศาสนา 
5) เพื่อใช้พลังศรัทธาทางศาสนาในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน    

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมที่ถูกต้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 อุปถัมภ์ศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 คุ้มครองป้องกันการบ่อนทําลายศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการศาสนา 
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๔. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ แผนยุทธศาสตร์ นโยบายต่างๆ 
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) วิสัยทัศน์  :  ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของด้านการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ
เจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

ยุ ท ธศา สต ร์ ที่  4 
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทย 

แผ
นพั
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นา

เศ
รษ

ฐกิ
จ

แล
ะส

ังค
ม

แห่
งช

าติ
ฉบั

บที่
 1

2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 

นโ
ยบ

าย
รัฐ

บา
ล ข้อ 10. ส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดนิที่มีธรรมาภบิาลและการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ข้อ 10.4 มุ่งเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม ในการแต่ ง ตั้ งและ
โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
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เรือ
น 

ข้อ 20 ใหห้ัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ 
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 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

กา
รส

่งเส
ริม

คุณ
ธร

รม
 จ

ริย
ธร

รม
   

   
   

   
   

   
  

ใน
ภา

ครั
ฐ 

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการงาน
ภาครัฐที่เอื้อต่อการหล่อหลอม
ให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 

ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ที ่ 2  ก า ร
ปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคลให้เ อื้อต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการ
และหน่วยงานของรัฐ 

ย ุทธศาสตร ์ที ่ 3  ก า ร
กําหนดบรรทัดฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็น
ต้นแบบให้ ข้ าราชการได้
เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี 2560 - 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต 
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ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ วางระบบ
ร า ก ฐ า น ก า ร เ ส ร ิม ส ร ้า ง
คุณธรรมในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหาร
จัดการด้านการส่ ง เส ริมคุณธรรมใ ห้ เ ป็นเอกภาพ
  

ย ุทธศาสตร ์ที ่ ๓  ส ร ้า ง
เครือข่ายความร่วมมือใน
การส่งเสริมคุณธรรม 
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วิสัยทัศน์  :  ศาสนาในประเทศไทยได้รับการทํานุบํารุงส่งเสริมให้มีบทบาทในการส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม                                                                   
มีคุณธรรม สังคมไทยมีความรักความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์ มีความสงบสุขร่มเย็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
และสนับสนุนการเผยแผ่
หลักธรรมที่ถูกต้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
อุปถัมภ์ศาสนา 
 

ยุ ท ธศ าสต ร์ ที่  4 
คุ้มครองป้องกันการ
บ่อนทําลายศาสนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้าง
ความเข้าใจอันดีและความ
ร่วมมือระหว่างศาสนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การ
สร้างการรับรู้และความ
เข้าใจในกิจการศาสนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เ ป ็น แ บ บ อ ย ่า ง ด ้า น ค ุณ ธ ร ร ม ใ น
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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5. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักการ 
เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นคนดี มีคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดํารงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

ตามหลักศาสนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะนําไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

วิสัยทัศน์ 
“เป็นคนดี มีคุณธรรม น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้”   

เป้าประสงค์ 
1) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงการปรับเปลี่ยน

ฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ 
2) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต 
3) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในการต่อต้านการทุจริต 
4) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
6) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระทําผิดวินัย 
7) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต องค์กรแห่งคุณธรรม องค์กรแห่งความพอเพียงและองค์กรแห่งความมีธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
2. เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดํารงชีวิต ประกอบสัมมาอาชีพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มั่นคงและยั่งยืน (Sustainable   

Development) 
3. เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข 
2. โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3. การจัดทําบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพื่อเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
4. โครงการจัดทําสื่อรณรงค์ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่ 
5. โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
6. โครงการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
7. โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทําผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 
8. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
9. จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง” 
10. โครงการอบรมหลักสูตร “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 
2. เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ 
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่องค์กรด้วยคุณธรรม 

กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทําดีเพื่อแผ่นดิน” เพื่อเสริมสร้างบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
2. โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ตามช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
3. โครงการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกระดับ 
4. จัดทํานโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
5. ทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
6. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายคุณธรรมในองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น 
2. เพื่อผนึกกําลังของบุคลากรในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจน

เกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์ 
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นแบบอย่าง ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
4. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการ “1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย”          
2. โครงการให้ความรู้กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
3. โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. 

        - กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
         - กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต



 

 

 

แผนปฏิบัติการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. 2563 

ของ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
2. เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดํารงชีวิต ประกอบสัมมาอาชีพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยั่งยืน (Sustainable Development) 
3. เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1.โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข อย่างน้อยปีละ  
2 กิจกรรม 

 

            - สลก.(กปส.) 
ตัวชี้วัด 

-เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 
-เชิงคุณภาพ : - 

2.โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ อย่างน้อยปีละ 
4 กิจกรรม 

 

            - สลก.(กปส./
กกจ.) 

 
ตัวชี้วัด 

-เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมที่ได้ดําเนินการในโครงการเสริมสร้าง
จิตสํานึกฯ 

-เชิงคุณภาพ : - 
3.การจัดทําบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพื่อเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

อย่างน้อย 
65 หน่วยงาน 

 
 
 

 

            - ศูนย์/สํานัก 
สถิติจังหวัด 

ตัวชี้วัด 
-เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงานที่ได้ดําเนินการจัดทําบอร์ด“NSO 

โปร่งใส” 
-เชิงคุณภาพ : - 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

4.โครงการจัดทําสื่อรณรงค์ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตเพื่อเผยแพร่ 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

 

            - สลก.(กนต./
กคธ./กปส.) 

ตัวชี้วัด 
-เชิงปริมาณ : จํานวนช่องทางการเผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรื่องวินัย 

คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
-เชิงคุณภาพ : - 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 65 กิจกรรม 
 

            - ศูนย์/สํานัก 
สถิติจังหวัด ตัวชี้วัด 

-เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมที่ได้ดําเนินการในโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

-เชิงคุณภาพ : - 
6.โครงการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต อย่างน้อย               

ปีละครั้ง 
 

            5,000 
บาท 

นว.(พบ.)/
สลก.(กคธ.) ตัวชี้วัด 

-เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เชิงคุณภาพ : - 
7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทําผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

            1,500 
บาท 

สลก.
(กนต.)/นว.

(พบ.) 
 

ตัวชี้วัด 
-เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างวินัย

และป้องกันการกระทําผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 
-เชิงคุณภาพ : - 

8.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่
ในองค์กร 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 
 
 
 
 

            5,000 
บาท 

นว.(พบ.)/
สลก.(กคธ.) 

ตัวชี้วัด 
-เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม การ

ป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
-เชิงคุณภาพ : - 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

9 .จั ด โ คร งก า ร ให้ ค ว าม รู้ แก่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ นอ ง ค์ก ร  ภ าย ใ ต้ แนว คิ ด  
“เคาะประตูบ้านต้านโกง” 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

            5,000 
บาท 

สลก.(กคธ.) 

ตัวชี้วัด 
-เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการจัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน

องค์กร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง” 
-เชิงคุณภาพ : - 

10.โครงการอบรมหลักสูตร “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest)” 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 
 
 
 
 

            1,500 
บาท 

นว.(พบ.)/
สลก.(กคธ.) 

ตัวชี้วัด 
-เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการโครงการอบรมหลักส ูต ร 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)” 
-เชิงคุณภาพ : - 
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ยุทธศาสตร์ที่ : 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 
2. เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ 
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่องค์กรด้วยคุณธรรม 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ หน่วยงาน 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1.โครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทําดีเพื่อแผ่นดิน”   
เพื่อเสริมสร้างบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

            - สลก.(กคธ./
กชอ./ 
กสบ./

กปส.)/นว.
(พบ.) 

ตัวชี้วัด 
-เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการจัดโครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตาม

รอยพ่อ ขอทําดีเพื่อแผ่นดิน”   เพื่อเสริมสร้างบุคลากร สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ 

-เชิงคุณภาพ : - 
2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ตามช่องทางต่างๆ อย่างน้อย                

2 ช่องทาง 
 

            - สลก.
(กคธ.)/

กปส.)/ศท. 
 

ตัวชี้วัด 
-เชิงปริมาณ : จํานวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ 
-เชิงคุณภาพ : - 

3.จัดทํานโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ  

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

            - สลก.
(กคธ.)/ศท. 

 
ตัวชี้วัด 

-เชิงปริมาณ : จํานวนช่องทางการเผยแพร่นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

-เชิงคุณภาพ : - 
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

4.ทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ปีละครั้ง 
 

            1,000 
บาท 

สลก.(กนต./
กคธ.) 

ตัวชี้วัด 
-เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการ

ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

-เชิงคุณภาพ : - 
5.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ของสํานักงาน 
ป.ป.ช. 

ร้อยละ 85 
 

            - ศูนย์/สํานัก 
สลก.(กคธ.) 

 
ตัวชี้วัด 

-เชิงปริมาณ : - 
-เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 
 




