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คํานํา 

โครงการ  “การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย” น้ีจัดทําโดยสถาบัน

พระปกเกลา และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน

เชิงคุณธรรม  ทั้งน้ี โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสถานการณความซื่อตรงของ

สังคมไทย  เพื่อศึกษาวิจัยถึงความบกพรองของความซ่ือตรง  จัดทําตัวชี้วัดความซ่ือตรงของ

สังคมไทย พรอมทั้งหาแนวทางเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงใหเกิดขึ้นในสังคมไทยอยาง 

เปนรูปธรรม และสามารถนําไปประยุกตใชไดกับสถานการณจริงของประเทศไทย   

โครงการนี้เร่ิมดําเนินการมาตั้งแตเดือนเมษายน 2553 จนถึง เดือนมกราคม 2554

และไดทํากิจกรรมตางๆ ตามแผนงาน  ดังรายละเอียดที่ไดกลาวไวในรายงานฉบับน้ี  

คณะผูวิจัยขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมระดมความคิดเห็นทุกทานที่ไดมี 

สวนรวมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย ขอขอบคุณพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ และ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ที่จุดประกายความซื่อตรง ตลอดจน

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการน้ี รวมทั้งบุคคลอื่นๆ อีกมากที่มิไดเอยนาม  

แตใหขอมูลที่เปนประโยชนหรือใหความชวยเหลืออยางดีย่ิงในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

คณะผูวิจัย 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

สถาบันพระปกเกลา  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยสงเสริมและพัฒนา 

พลังแผนดินเชิงคุณธรรม และคณะกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสรางธรรมาภิบาลและ

ตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อดําเนินโครงการ  

“การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
สถานการณและความบกพรองของความซ่ือตรงของสังคมไทย  เพื่อหาแนวทางเสริมสราง

ความซื่อตรงใหเกิดขึ้นในสังคมไทยอยางเปนรูปธรรม และสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ

สถานการณจริง  ตลอดจนจัดทําตัวชี้วัดและแผนความซื่อตรงแหงชาติ  ทั้งน้ีคณะผูวิจัย 

ไดนอมนํา “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 และ 

พระบรมราโชวาทเพื่อปลูกฝงความซื่อตรง ซื่อสัตย คุณธรรม จริยธรรม ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  รวมถึงแนวทางการเสริมสรางความซื่อตรง

แหงชาติมาเลเซีย  ซึ่งเปนประเทศที่มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการนี้เปนประเทศแรกมาใชเปน

กรอบในการศึกษาวิจัย 

โครงการนี้เร่ิมดําเนินงานตั้งแตเดือนเมษายน 2553 ถึงเดือนมกราคม 2554 

รวม 10 เดือน  โดยใชการสํารวจวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 

รวมกับการรวบรวมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ของกลุมเปาหมายทั้ง 7 กลุม ประกอบดวย 1) ขาราชการ  2) นักการเมือง/อดีตนักการเมือง

และผูสมัครรับเลือกตั้ง  3) ส่ือมวลชน  4) เยาวชน  5) ผูนําชุมชน  6) นักธุรกิจ  และ  

7) องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 5 ภูมิภาค  คือ  ภาคเหนือ  ภาคใต  ภาคตะวันออก-  

เฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และกรุงเทพมหานคร   จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห  

สังเคราะห  สรุปผล  จัดทําตัวชี้วัดความซื่อตรง และแผนความซ่ือตรงแหงชาติ 
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ผลการศึกษา 

 สําหรับผลการศึกษา  แบงออกเปน 4 สวน  ประกอบดวย  1) ความหมาย ประเภท

และตนแบบของความซ่ือตรง  2) ขอบกพรองดานความซื่อตรงในสังคมไทย  3) แนวทาง

เสริมสรางความซื่อตรง  และ 4) ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดความซ่ือตรง  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ความหมาย ประเภท และตนแบบของความซื่อตรง   

1.1 ความหมายของความซ่ือตรง    

“ความซื่อตรง” หมายถึง  ประพฤติตรง  ไมเอนเอียง  ไรเลหเหล่ียม  ไมคดโกง  

การกระทําที่ซื่อสัตยสุจริต  ตรงไปตรงมา  ประพฤติปฏิบัติตนสม่ําเสมอท้ังตอหนาและ 

ลับหลัง  การยึดมั่นในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม 

“ซื่อตรง”  ตรงกับทศพิธราชธรรมขอ “อาชวะ” คือ  ซื่อตรง  ทรงสัตย   

ไรมารยา  ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต  มีความจริงใจ  ไมหลอกลวง  และ “อวิโรธนะ”  คือ  

ความไมคลาดธรรม  ยึดมั่นในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม  ไมเอนเอียงหว่ันไหว 

1.2 ประเภทของความซื่อตรง  แบงออกเปน 4 ประเภท  ไดแก  1) ความ

ซื่อตรงตอตนเอง  2) ความซื่อตรงตอผูอื่น เชน  ซื่อตรงตอครอบครัว หนวยงาน ชุมชน  

สังคม  รวมไปถึงความซ่ือตรงตอสถาบันหลัก  อันไดแก  ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย    

3) ความซื่อตรงตอหนาที่  4) ความซื่อตรงตอวิชาชีพ 

นอกจากน้ีในเชิงคุณลักษณะของความซื่อตรง  สามารถแบงประเภทของ 

ความซื่อตรงออกเปน 2 สวน คือ  1) ความซื่อตรงในเชิงการกระทําหรือการปฏิบัติ คือ การ

ประพฤติปฏิบัติดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ประพฤติตรงไป-

ตรงมาทั้งตอหนาและลับหลัง  ยึดมั่นในความถูกตองและชอบธรรม มีจริยธรรม ปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ กติกาทางสังคม  รูจักหนาที่พลเมือง  มีสัจจะ  พูดจริงทําจริง  

โปรงใสตรวจสอบได  ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  และ  2) ความซื่อตรงในเชิงจิตใจ  คือ  

มโนสุจริต มี จิตใจที่ สุจริต สํานึกดี  มีความซื่อสัตย สุจริต  ความถูกตองชอบธรรม   

ความยุติธรรม  เที่ยงธรรมจริงใจ  ไมคดไมงอ  มีความเสมอภาค  เทาเทียมตรงไปตรงมา   

ไมเอนเอียง  ยึดมั่นในความดี  ความถูกตองชอบธรรม ไมเบ่ียงเบนจากความจริง โปรงใส 

สํานึกรับผิดชอบ มีทศพิธราชธรรม  
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1.3 ตนแบบของความซ่ือตรง   ผลการศึกษาพบวา  บุคคลที่มีความซื่อตรง 

เปนที่ประจักษและสามารถเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามได   

อันดับแรก คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   

นอกจากน้ียังมีผูกลาวถึงนักการเมืองปจจุบัน  อดีตนักการเมืองในประเทศไทย 

เชน  พลเอกเปรม ติณสูลานนท, นายปรีดี พนมยงค, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นายชวน  

หลีกภัย, รอยตํารวจเอกปุระชัย เปยมสมบูรณ และนายอานันท ปนยารชุน   

นักการเมืองตางประเทศ เชน  เหมาเจอตุง, โฮจิมินท, มหาตมะคานธี, นาง

อินทิรา คานธี, ดร.มหาธีร มูฮัมหมัด และนายเนลสัน  แมนเดลา 

ขาราชการและขาราชการเกษียณ  เชน  พลตํารวจเอก วสิษฐ  เดชกุญชร, นาย

สืบ นาคะเสถียร,   ศ.ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์, ศ.นพ.ประเวศ  วะสี, ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ 

อยุธยา, ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 

นักบวช  เชน  ทานพุทธทาสภิกขุ, พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), พระพยอม 

กัลยาโน และหลวงพอคูณ  ปริสุทโธ 

ศาสดาและเทพเจา  พระพุทธเจา, พระอรหันต และเทพเจากวนอู 

บุคคลในประวัติศาสตร  เชน  พันทายนรสิงห และเปาบุนจ้ิน 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

2. ขอบกพรองดานความซื่อตรงในสังคมไทย   

สําหรับความบกพรองดานความซื่อตรงในสังคมไทย  สามารถนําเสนอเปน

แผนภาพไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 : ขอบกพรองทีท่าํใหสังคมไทยขาดความซ่ือตรง 

วิชาชีพ  
จรรยาบรรณวิชาชีพขาด

ความเขมแข็งในการ 

ควบคุมกํากับดูแลสมาชิก 

ปจเจกบุคคล 

- ไมรูจักบทบาทหนาท่ี 

- ขาดความรับผิดชอบ 

- ขาดวินัย 

- ขาดความรู 

- ขาดการปลกูฝง 

กลอมเกลาทางจติใจ 

- ทัศนคติไมสอดคลองกับ

การสรางความซื่อตรง 

- ไมเคารพกติกาสังคม 

ความบกพรอง 

ของสังคมไทย 

ในเรื่องความซื่อตรง 

ผูนํา 

- ขาดแบบอยางหรอืตนแบบท่ีดี 

- บริหารงานไมซ่ือตรง การผูกขาด
อํานาจ และมีอาํนาจดุลพินจิ  

โดยปราศจากการตรวจสอบและ

ความรับผิดชอบ (C = M+D-A) 

- ขาดความตระหนกัและ ยืนหยัด
ในสิ่งท่ีถกูตอง 

- ขาดการยกยองคนดี 

ระบบและกระบวนการ

- ขาดการบูรณาการระบบ กระบวนการ กลไกและเครื่องมือ กฎหมาย จารีต

ประเพณี หลกัธรรมทางศาสนา จรรยาบรรณ ฯลฯ  

- ระบบการศึกษาไมเอื้ออํานวยในการพัฒนาความรูคูคุณธรรม 

- ขาดระบบและกระบวนการปลกูฝงคุณธรรมความซื่อตรงท่ีมีประสิทธภิาพ 

- ขาดการถอดบทเรียนคนตนแบบหรือองคกรตนแบบเพ่ือขยายผลในวงกวาง  
- โครงสรางของระบบราชการท่ีไมเอือ้อํานวย และขาดการบูรณาการ 

- ระบบปองกันและปราบปรามทุจริตไมเข็มแข็ง 
- ระบบการเมืองท่ีขาดความซ่ือตรง 
-  ขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการถายทอดหรืออบรมขัดเกลา  

-  สังคมไมใหคุณคากับ “ความซ่ือตรง”  

-   ขาด “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแล” และการลงโทษอยางจริงจัง   

ภาคธุรกิจเอกชน 
ไมไดเขารวมการสริมสราง

ความซ่ือตรงในสงัคม  

สถาบันครอบครัว 

- ขาดแบบอยางท่ีดี 

- ขาดการกลอมเกลาท่ีดี 

สถาบันการศึกษา 

 - ขาดแบบอยางท่ีดี 

 - ระบบการสอนที่ไมเนนการสรางความซ่ือตรง  

- รูปแบบวิธกีารอบรมสัง่สอนขัดเกลาหรอืปลูกฝง 

ไมเหมาะสม  

ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ไมทําหนาท่ีขัดเกลาสังคม  

- วัฒนธรรมไมเอื้อ เชนระบบอุปถัมภ 

- ขาดผูสอนท่ีดีงามเปนแบบอยาง 

หนวยงานของรัฐ 

- ขาดตนแบบ  

- ขาดการตรวจสอบ 

- กฎหมายไมมีประสิทธิผล 

สื่อมวลชน 

- ไมเนนการยกยองคนดี และตแีผ

ความไมดี คนไมดี 

- มุงตอบสนองตอธุรกจิและการเมือง 

- ขาดการสื่อสารกับสังคมเพ่ือให 

การเรียนรูในคุณธรรมความซ่ือตรง 

 

โครงสราง/สถาบัน 
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3. แนวทางเสริมสรางความซื่อตรง  สําหรับแนวทางเสริมสรางความซื่อตรงใน

สังคมไทย  คณะผูวิจัยประมวลสรุปไดดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 : แนวทางเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

ศาสนาและวัฒนธรรม  :  เพิ่มบทบาทสถาบัน 

ศาสนาในการพัฒนาจิตใจดวยหลักธรรมทางศาสนา 

เพื่อปลูกฝงกลอมเกลาจิตใจ และมีการปฏิบัติตาม 

ในชีวิตประจําวัน   สงเสริมการเรียนรูและนํากรอบ

วัฒนธรรมอันดีมาใช  ประสานและเช่ือมโยงการ

ทํางานกับครอบครวัและสถาบันการศกึษา 

ปจเจกบุคคล 

: เริ่มแกไขที่ตนเอง ขยายสูคนรอบขางใน

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

, ปรับทัศนคติและจิตสํานึกโดยใช

หลักธรรมทางศาสนาเปนเครื่องยึดเหน่ียว

จิตใจ , ปฏิบัติตามหลักความพอเพียงและ

แนวพระราชดําริ  ปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ กติกาสังคม  , ดึงพลัง

ทางบวกมาใช , สรางภูมิคุมกันเพ่ือดํารง

ตนเปนคนด ี

แนวทางเสริมสราง 

ความซื่อตรง 

ในสังคมไทย 

ผูนํา  :  ผูนําทุกระดับ  โดยเฉพาะผูนําประเทศ

ควรเปนแบบอยางที่ดี  ทั้งในการดํารงชีวิตสวนตัว 

และการปฏิบัตหินาที่การงาน   

- ควบคุมกํากับดแูลผูใตบังคับบัญชา หรือ

ตักเตือนเม่ือพบวามีการกระทําผดิหรอืไมถูกตอง  

- ใหการยกยองเชิดชูคนดีที่ซื่อตรง เพื่อเปนขวัญ

กําลังใจและสรางแรงจูงใจในการทําด ี  

- สรางระบบการตรวจสอบผูนําดวยกฎทางสังคม 

ควบคูกับกฎหมาย จารีตประเพณี และศีลธรรม

จรรยา  

ระบบและกระบวนการ 

: บูรณาการระบบ โครงสราง และกลไกทั้งหมดไปสูทศิทางเพ่ือ

เสริมสรางความซื่อตรง โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมและรับผิดชอบตาม

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน,รณรงคใหมีการนําหลักความพอเพียงมาใช

ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่, พัฒนาระบบการศึกษาและระบบ

การเรียนรู  โดยมีเปาหมายเพ่ือพฒันาความรูคูคุณธรรม, สรางระบบ

และกระบวนการยกยอง เชิดชู ดูแลคนซื่อตรง และการลงโทษผูที่ 

ไมซื่อตรง , มีแผนพัฒนาความซื่อตรงโดยมีหนวยงานรับผิดชอบการ

ประสานผลักดนัการปฏิบัติตามแผนพัฒนาความซื่อตรง , กระบวนการ

ปลูกฝงกลอมเกลาในและนอกระบบ  โดยใชแบบอยางที่ดีและกิจกรรม 

โดยมีเครือขายความซื่อตรงหรือกลุมคุณธรรมความซื่อตรง , พัฒนา

ปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และบังคับใชกฎหมาย

จริงจัง , แนวทางการพัฒนาประเทศทีใ่หความสําคัญกับการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อตรง เปาหมายคือความสุขของสมาชิกใน

สังคม   

ภาคธุรกิจเอกชน  :  ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล 

ดวยความรับผิดชอบตอสังคม, เขามารวมสนับสนุนเพ่ือ

การเสริมสรางความซื่อตรงในสังคม  

องคกรวิชาชีพ : ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยาง

เครงครัด 

ภาคประชาสังคม : มีสวนรวมเสริมสรางสังคมแหง

ความซื่อตรง 

โครงสราง/สถาบัน 

ครอบครัว : ผูนําเปนแบบอยางที่ดี  อบรมสั่งสอนขัดเกลา พรอม

ยกตัวอยางและมีกจิกรรมรวมในครอบครัว , ปลูกฝงระเบียบวินัย 

ความรับผดิชอบ ความซื่อสัตยซื่อตรง โดยใชหลักธรรมทางศาสนา 

, การสรางครอบครัวเขมแข็งและครอบครัวอบอุน   

สถาบันการศึกษา : ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการเรียนรู

เพื่อพัฒนา “ความรูคูคุณธรรม” โดยใชหลักธรรมทางศาสนา, 

สรางครูตนแบบ, หลักสูตรการศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอก

ระบบ และกิจกรรมเสริมสรางความซือ่ตรง ระเบียบวินัย ความ

รับผิดชอบตอหนาที่และยึดประโยชนสาธารณะ , ยกระดับ

กระบวนการเรียนรูและการปฏิบัตติามกรอบคุณธรรม ความ

ซื่อสัตยซื่อตรง  กฎหมาย กฎเกณฑ กติกา มารยาทของสังคม  

หนวยงานของรัฐ  : รัฐบาลเปนเจาภาพการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม ความซื่อตรงโดยผานนโยบายสาธารณะ, ผลักดันวาระ

แหงชาติและประชาชน รณรงคสงเสริมความซื่อตรงในทุกภาคสวน 

เริ่มโดยหนวยงานของรัฐและขยายผลสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคเอกชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน  , คนหาองคกรตนแบบ

และบุคคลตนแบบ  บูรณาการและพฒันาศักยภาพองคกรตรวจสอบ  

สื่อมวลชน : ปฏิรูปสื่อใหเปนสื่อสรางสรรคทําหนาที่สื่อสารกับ

สาธารณะเพื่อการสรางสังคมคุณธรรมความซื่อตรง , มุงเนน

นําเสนอขอมูลความรู และการยกยองเชิดชูคนดีที่ซื่อตรงสื่อทุก

ประเภททุกระดับรณรงคปลูกฝงจิตสํานึกความซื่อตรงอยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหการเรียนรูตอสังคม , ทําหนาทีส่ื่อสารกับสังคมโดยปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณสือ่อยางเครงรัด 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

จากผลการศึกษาดังที่กลาวมาขางตน  การที่ประเทศไทยจะกาวไปสูการเปนสังคม

แหงความซ่ือตรงไดน้ัน  จําเปนอยางย่ิงที่เราคนไทยทั้งชาติตองทบทวนบทเรียน หรือสํารวจ

สภาพปญหา สาเหตุหรืออุปสรรคที่มีผลตอความบกพรองของความซ่ือตรงของสังคมไทย

เสียกอนจึงจะสามารถคนหาแนวทางการเสริมสรางความซื่อตรงตอไปไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม   

ในการน้ี คณะผูศึกษาพบวาสังคมไทยมีปญหาและมีความบกพรองในความซ่ือตรง 

ที่ดํารงอยูในทุกภาคสวน ในทุกกลุมทุกภาคสวน โดยที่ความไมซื่อสัตยซื่อตรงของผูนําหรือ

บุคลากรทางการเมือง และเจาหนาที่ภาครัฐน้ัน จะถูกสะทอนออกสูสังคมหรือสาธารณะ

มากกวาบุคคลทั่วไป  ในขณะท่ีบุคคลดังกลาวแมไดกระทําความผิด กระทําการอันไมซื่อสัตย

ซื่อตรง แตโดยสวนใหญแลวไมไดรับการลงโทษ ทั้งทางกฎหมาย และการลงโทษทางสังคม 

แตอยางใด   

สถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาขาดความ

เขมแข็งในการปลูกฝงหลอหลอมกลอมเกลาสมาชิกในสังคม ดวยสาเหตุหลักจากการขาด

แบบอยางที่ดีจากผูนํา  ระบบการศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอกระบบยังไมเอื้อและไม

เหมาะสม  อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝง กลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยซื่อตรง 

ทําใหไมสามารถพัฒนา “ความรูคูคุณธรรม” ไดอยางแทจริง   

หลักธรรมทางศาสนา ทุกศาสนาไมวาจะเปนศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ 

ฮินดู ฯลฯ  ศาสนิกชนยังมิไดนํามาใชประพฤติปฏิบัติในวิถีชี วิตจริง  รวมไปถึงแนว

พระราชดําริ และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่แมประชาชนใหการเคารพ 

สักการะและเทิดทูลพระองคทานอยางสูงสุด  แตการยึดถือและปฏิบัติตามก็ยังคงมีในสัดสวน

ที่นอยมาก  ทั้งแนวคิดหรือหลักความพอเพียงและกระแสพระราชดํารัสในเร่ืองความซื่อสัตย

ความซื่อตรง   โดยเฉพาะอยางย่ิงความซ่ือตรงตอหนาที่ซึ่งพระราชทานแกผูนําและบุคลากร

ในทางการเมืองการปกครอง  การบริหารราชการแผนดินที่มีอํานาจรัฐอยูในมือน้ัน มีจํานวน

มากตลอดรัชสมัยของพระองคทานดังที่ไดนําเสนอไวกอนหนาน้ีแลว               

นอกจากน้ี “หลักราชการ” ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  

ทรงพระราชนิพนธไวตั้งแตป พ.ศ. 2457 ซึ่งมีสาระโดยสรุปไดวาขาราชการมีแตเพียงความรู

เทาน้ันไมพอ จําเปนตองมี “คุณวิเศษ” 10 ประการดวย  โดยท่ี “ความซื่อตรงตอหนาที่” 

และ “ความซื่อตรงตอคนทั่วไป” น้ัน เปน 2 ใน 10 ขออันเปนคุณลักษณะของขาราชการที่ดี   

อยางไรก็ตาม นับถึงปจจุบันก็ 97 ปลวงมาแลวที่ภาคราชการไทยยังคงถูกสังคมวิพากษวิจารณ 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

วามีการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติและสวนรวม 

อยูเปนจํานวนมาก 

องคกรวิชาชีพที่รวมตัวกันตามสาขาวิชาชีพตางๆ ยังขาดความเขมแข็งในการควบคุม

กํากับดูแลสมาชิก หรือที่รายแรงย่ิงกวาน้ันในบางกรณีอาจชวยเหลือกันเองในกลุมวิชาชีพ 

อีกดวย เมื่อมีการกระทําผิดหรือฝาฝนตอจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ในภาคสวนอื่นๆ ที่นาจะไดเขามามีสวนในการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

ไมโดยตรงก็โดยออม  อาทิเชน  ภาคประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน  ก็ยังถูกตั้งคําถาม 

ในความซื่อตรงอยูไมนอย   อีกทั้ง ยังขาดปจจัยที่เอื้อใหทั้งสองภาคสวนไดเขามามีสวนรวม 

ในการสนับสนุนหรือพัฒนาสังคมไทยรวมกับหนวยงานภาครัฐได    

สังคมไทยยังขาดตนแบบหรือแบบอยางที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงจากผูนําในทุกระดับ 

รวมไปถึงการขาดระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแลคนดีที่ซื่อตรง  และการใหการศึกษา

และการเรียนรูในสังคม โดยสถาบันหลักของสังคม หนวยงานภาครัฐ รวมท้ังส่ือมวลชนยังมิได

ใหความสําคัญกับการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมความซ่ือตรง  ซึ่งทําใหสังคมไทยเปน

สังคมที่ไมไดใหคุณคากับ “ความซื่อตรง”  นับตั้งแตผูนําระดับสูงของประเทศ ไปจนถึง

ปจเจกชนหรือบุคคลธรรมดาที่พบวามีความบกพรองในเชิงศีลธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะ

ความซื่อสัตยซื่อตรง  เน่ืองจากขาดภูมิคุมกัน หรือขาดวุฒิภาวะที่จะใชวิจารณญาณหรือสติ

ไตรตรองหาเหตุผลไดดวยตนเอง ไมรูจักบทบาทหนาที่ของตน ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย 

และไมเคารพกฎหมายบานเมือง กฎเกณฑ กติกา และมารยาทของสังคม ซึ่งอาจเปนไปเพราะ           

ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองแทจริง  แตยังมีสวนใหญที่ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะ 

ที่เบ่ียงเบนไปจากความซื่อสัตยซื่อตรง  โดยไมรูสึกวาเปนการกระทําที่ควรละเวน  แตกลับ

รูสึกดีหากทําเชนน้ันไดก็แสดงใหเห็นไดวาตนเปนบุคคลที่มีความสําคัญหรือพิเศษมากกวา 

คนอื่นๆ     

ประกอบกับการมีทัศนคติและวัฒนธรรมบางประการที่เปนปญหาหรืออุปสรรคตอการ

เสริมสรางความซื่อตรง เชน การยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นหรือความไมซื่อสัตยซื่อตรงได 

หากมีการพัฒนาประเทศดวย  หรือระบบอุปถัมภ ระบบพวกพองที่ทําใหมีพฤติกรรม

เบ่ียงเบนไปจากกรอบของกฎหมาย  รวมถึงหลักแหงความถูกตองชอบธรรม      

โดยสรุปจึงอาจกลาวไดวาสังคมไทยยังขาดปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน หรือ นอรม 

(Norm) ที่เปนแบบแผน  กฎเกณฑ หรือเกณฑกลางที่สังคมใหการยอมรับรวมกัน มีการ



       

 หนา 8  

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดหรือนํามาใชอางอิงเพื่อความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน  

ซึ่งสงผลตอความบกพรองในคุณธรรมความซ่ือตรงดังกลาวมาแลวขางตน  

ในสวนของแนวทางที่จะทําใหสังคมไทยมีการพัฒนาในดานความซื่อตรงไดน้ัน  คณะ 

ผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะในเชิงหลักการดังตอไปน้ี  

การใชกระบวนการเสริมสรางและกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) ที่สถาบันหลัก

ของสังคม  อันไดแก  สถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา  ซึ่งเรียก

โดยรวมวา “บวร” ตองรวมแรงรวมใจกันในการปลูกฝง เสริมสราง และกลอมเกลาสมาชิกใน

สังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กและเยาวชนของชาติ  โดยใชเคร่ืองมือคือหลักธรรมทางศาสนา 

และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามดั้งเดิมที่เคยมีอยู  

นอกจากน้ี ศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่ง

พระองคทานไดพระราชทานแนวพระราชดํารัสหรือพระราชดําริเกี่ยวกับความซ่ือสัตยซื่อตรง  

และหลักความพอเพียงที่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถนอมนํามาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงานได  จําตองมีกระบวนการรณรงคสงเสริมและ

ผลักดันโดยมีผูนําประเทศและหนวยงานภาครัฐเปนเจาภาพหลัก รวมมือกับภาคีเครือขาย

ความซื่อตรงที่เปนอาสาสมัครจากทุกภาคสวน   

“หลักราชการ” ซึ่งเปน “คุณวิเศษ” 10 ประการ ของขาราชการไทย ตองถูกร้ือฟน

และนํามาใชเปนแนวทางการปฏิบัติตนของขาราชการ โดยเฉพาะขอที่วา  “ความซื่อตรงตอ

หนาที่” และ “ความซื่อตรงตอคนทั่วไป” ตองมีผลตอการปฏิบัติราชการและการประเมิน 

ผลงานเพื่อสรางองคกรตนแบบในภาครัฐ และสรางบุคคลตนแบบในภาคราชการไทย และ

เชื่อมโยงกับผูนําประเทศที่ตองเปนแบบอยางความซื่อตรง และดําเนินนโยบายสาธารณะหรือ

สรางเจตจํานงทางการเมือง (political will) เพื่อทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงความซ่ือตรง  

“ตนแบบที่ดี” จากผูนําประเทศและผูนําในสถาบันตางๆ ทั้งผูนําครอบครัว ผูนําชุมชน 

ผูนําสังคม หรือผูนําองคกร นับเปนสวนสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการเสริมสราง 

ความซื่อตรง เพราะตนแบบที่ดีหรือแบบอยางที่ดีน้ันมีคุณคามากกวาคําสอนดวยวาจา  

ดังตัวอยางเชน  พอแมผูปกครองอบรมส่ังสอนบุตรธิดาใหซื่อสัตยซื่อตรง  แตตนเองยังคง 

ขับรถฝาฝนกฎจราจร  จายคาแปะเจ๊ียะหรือว่ิงเตนเสนสายเพื่อใหบุตรธิดาไดเขาโรงเรียนหรือ

เขาทํางาน  ตนแบบที่ไมดีซึ่งพบไดในชีวิตประจําวันเชนน้ีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็ก

และเยาวชนมากกวาการอบรมส่ังสอนดวยวาจา 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

การเปนตนแบบที่ดีของผูนําประเทศนั้น ควรตองเปนตนแบบความซ่ือตรงทั้งในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงานในหนาที่การบริหารประเทศ  เพื่อใหสอดคลองกับ

การเปนแบบอยางในดานความซื่อตรงตอตนเอง ซื่อตรงตอผูอื่น  ซื่อตรงตอหนาที่  ซื่อตรง

ตอสังคม ซื่อตรงตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ซึ่งแสดงใหปรากฏไดดวยการจัดทํา

นโยบายสาธารณะหรือการสรางและผลักดันเจตจํานงทางการเมือง (political will) ตอ

สาธารณะเพื่อทําใหเกิดหลักประกันและความมั่นใจของสังคมวาผูนําประเทศ รวมท้ังเจาหนาที่

และหนวยงานภาครัฐจะเปนสวนแรกในการพัฒนาความซ่ือตรงในภาครัฐกอนภาคสวนอื่นๆ  

และตองรับผิดชอบเปนแกนหลักในการประสานเชื่อมโยง สรางบรรยากาศและแรงจูงใจให

ภาคสวนอื่นๆ รวมในการเสริมสรางความซื่อตรง ภายในกรอบหรือขอบเขตอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบของตน  

ทั้งน้ี เมื่อเหลียวไปมองประเทศเพื่อนบานเชนมาเลเซียก็พบวาเจตจํานงทางการเมือง

ของผูนําประเทศมีความโดดเดนมาก มีผลทําใหเกิดการขับเคล่ือนผลักดันเพื่อเสริมสราง

ความซื่อตรงในสังคมมาเลเซีย โดยเร่ิมตนจากผูนําประเทศและหนวยงานภาครัฐ และมีสวน

รวมจากภาคสวนอื่นๆ มีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการประสานงานเพื่อเสริมสรางความ

ซื่อตรง มีแผนพัฒนาความซ่ือตรงระดับชาติ และแผนปฏิบัติการแยกยอยไปในแตละภาคสวน 

เพื่อความสอดคลองกับพันธกิจและภาระหนาที่ของแตละภาคสวน     

ในขณะที่กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของตางประเทศน้ัน องคประกอบ

หลักที่ทําใหเกิดสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ ไดแก ระบบการศึกษา ศาสนา การหลอหลอม 

กลอมเกลา  แบบอยางที่ดีจากผูนํา วัฒนธรรมการชมมากกวาการติ โดยที่พบวาคนศรีลังกา 

ไตหวัน ฟนแลนด เยอรมัน สวิสเซอรแลนด และนิวซีแลนดมีคุณลักษณะโดดเดนในดาน

ความซื่อสัตยซื่อตรง  ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเปนหลัก  

สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาของประเทศเกาหลี ไตหวัน เวียดนาม ศรีลังกา 

อินเดีย ฟนแลนด เยอรมัน สวิสเซอรแลนด แคนาดา และนิวซีแลนดใหความสําคัญในการ

หลอหลอมกลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเยาวชน ซึ่งการถายทอดคุณธรรมจริยธรรม

ผานสถาบันการศึกษานั้น มีทั้งการจัดหลักสูตรใหมีรายวิชาดานศาสนาโดยตรง หรือวิชาอื่นที่

มุงสรางคุณลักษณะพี่พึงประสงค  สวนประเทศที่ประชากรนับถือศาสนาหลากหลาย หรือ   

เปน Secular State เชน อินเดีย จะไมสอนวิชาศาสนาโดยตรง แตจะมีวิชาวาดวยพลเมืองดี 

วิชาปรัชญาชีวิต  อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนไดผลดีในหลายประเทศน้ัน เปนการสอน
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ผานกระบวนการกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  สอนใหคิดวิเคราะหหาเหตุผลดวย

วิจารณญาณ การยอมรับความแตกตางและการเคารพสิทธิผูอื่น   

โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในศรีลังกาเปนสวนสําคัญย่ิงตอการสงเสริมและ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  มีการเชื่อมเขากับการศึกษาในระบบโดยนักเรียนที่จบจากโรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตยจะไดรับคะแนนพิเศษ 10 คะแนนในการเขาเรียนตอระดับมหาวิทยาลัย 

ในขณะที่ครูเปนผูที่ผานการอบรมมีประกาศนียบัตรรับรอง ทําหนาที่อบรมกลอมเกลา              

เด็กเยาวชนดวยจิตสาธารณะ เพราะไมมีคาตอบแทน มีเพียงการยกยองใหเกียรติอยาง              

เปนรูปธรรมตอสาธารณะ  ซึ่งศรีลังกาและไตหวันนับเปนประเทศที่ใชวัฒนธรรมการชม             

การยกยองใหเกียรติเพื่อกลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรม  

ในขณะท่ีประเทศไตหวันน้ัน ส่ือสารมวลชนมีบทบาทในการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมอยางมาก  อีกทั้งยังมีองคกรคุณธรรมที่ทํางานบริการสาธารณะและ

รณรงคดานคุณธรรมจริยธรรมจํานวนมากท้ังในและนอกประเทศ  

เกาหลีใตเปนประเทศที่โดดเดนในดานคุณธรรมจริยธรรมของผูนําประเทศ กลาวไดวา

ผูนําเปนแบบอยางที่ดี  อีกทั้งมีการจัดทํานโยบายสาธารณะที่เนนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม ควบคูไปกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีผล 

ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย  เกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ความเจริญ

ทางวัตถุและเทคโนโลยี  โดยไมเกิดภาวะตกต่ําหรือความแข็งกระดางดานจิตใจ   นอกจากนี้               

มีการหลอหลอมกลอมเกลาที่เกิดขึ้นในครอบครัวผานการอบรมส่ังสอนและแบบอยางที่ดีจาก

ผูนําครอบครัว  เมื่อเขาสูโรงเรียนมีหลักสูตรที่เนนใหคิดวิเคราะหดวยเหตุดวยผล มีการ

อภิปรายถกเถียงจากประสบการณและกรณีศึกษา จึงไมนาแปลกใจที่สังคมเกาหลีใตมีความ

ละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิดสูงมาก รูผิดชอบช่ัวดี  โดยเฉพาะผูนําประเทศที่มีความ

บกพรองในคุณธรรมจริยธรรมไมสามารถอยูในตําแหนงหรือในสังคมได ดังที่ปรากฏวามีการ

ลาออกหรือฆาตัวตาย หากปรากฏตอสาธารณะวามีการกระทําผิดกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา 

แมวาบางกรณีจะไมมีใบเสร็จหรือเปนการกระทําของบุคคลในครอบครัวก็ตาม  

กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในเกาหลีใต  มีเคร่ืองมือหลักอีกประการ คือ  

หลักคําสอนของขงจ๊ือ ซึ่งทําใหชาวเกาหลีใตมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบตามบทบาท

หนาที่ของแตละคนอยางเครงครัด ซึ่งส่ิงเหลาน้ีสะทอนใหเห็นไดวาชาวเกาหลีใตเปนคนที่มี

ความซื่อตรงทั้งการดําเนินชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงาน 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ในสวนของสังคมไทยน้ัน  แมวาจะพบความบกพรองในความซื่อตรงดังกลาวมาแลว

ขางตน  แตยังมีจุดแข็งที่ทําใหมีโอกาสที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จได คือการที่กลุมตัวอยาง

สะทอนทัศนะวาในการเสริมสรางความซื่อตรงน้ันตองเร่ิมปฏิบัติที่ตัวเราเอง โดยประพฤติตน

ใหเปนคนซื่อตรงตอตนเองและซื่อตรงตอหนาที่ และพยายามขยายผลสูบุคคลที่อยูรอบขาง 

เชน สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนรวมงาน  ซึ่งนับเปนกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

(Socialization) ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด  ย่ิงไปกวาน้ันตองมิใชการมอบหมายภาระ 

และความรับผิดชอบไปที่บุคคลหรือองคกรใดองคกรหน่ึงแตเพียงฝายเดียว  และตอง 

ไมมอบหมายใหเปนภาระของ “เด็กและเยาวชน”  ดวยเหตุผลที่วาผูใหญคงยากตอการ

เปล่ียนแปลงและพัฒนาเสียแลว  เพราะเด็กและเยาวชนคงไมสามารถเปนคนซื่อสัตยซื่อตรง

ไดอยางแนนอน หากอยูในสังคมที่เต็มไปดวยผูใหญที่ทุจริตคดโกง ไรซึ่งความซ่ือสัตยซื่อตรง 

กระบวนการอบรมส่ังสอน การกลอมเกลาทางสังคมคงลมเหลวและไมสามารถเกิดขึ้นไดจริง

อยางแนนอน 

การสรางสังคมที่เห็นคุณคาและความสําคัญของคุณธรรมความซื่อตรง โดยเบ้ืองตน

ตองมีระบบการศึกษาและสรางกระบวนการเรียนรู และกระบวนการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน

ของคนในสังคม ใหมีความเชื่อและยอมรับปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน (Norm) ดานความ

ซื่อตรงเชนเดียวกัน   ทําใหสังคมมีแบบแผนความประพฤติหรือเกณฑกลางดานความซื่อตรง

ที่เปนมาตรฐานกลาง และมีการสราง “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแลคนดีที่ซื่อตรง

อยางเปนรูปธรรม”  ในขณะเดียวกันตองมีการพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการลงโทษ 

ผูที่กระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมาย กฎเกณฑ กติกาและมารยาทของสังคมใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอยางแทจริง  ทั้งน้ี  การลงโทษทางกฎหมายและการลงโทษทางสังคมตองมี

ผลทําใหสมาชิกของสังคมเกรงกลัว ไมกลาละเมิดหรือฝาฝน 

ในขณะที่ส่ือมวลชนตองปรับบทบาทเปนส่ือสรางสรรค โดยการทําหนาที่ส่ือสารกับ

สังคมตามหลักจรรยาบรรณส่ืออยางเครงครัด   นําเสนอขอมูลความรูและการยกยองเชิดชู 

คนดีที่ซื่อสัตยซื่อตรง รวมทั้งกลาตีแผความไมดีและคนที่ไมซื่อสัตยซื่อตรง รณรงคปลูกฝง

จิตสํานึกความซ่ือตรงอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพราะสื่อเปนกลไกหลักที่มีความสําคัญตอ

การชี้แนะช้ีนําสังคม หากส่ือไมแสดงบทบาทดังกลาวแลว  การอบรมกลอมเกลาในครอบครัว

และในสถาบันการศึกษาคงจะบรรลุผลสําเร็จไดยาก     

ภาคสวนที่ควรเขามาเปนฝายสนับสนุนใหกระบวนการพัฒนาและเสริมสรางความ

ซื่อตรงใหบรรลุผลสําเร็จได  ประกอบดวย  ภาคประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน และการสราง
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ภาคีเครือขายความซื่อตรงซึ่งนอกจากเปนการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความซื่อตรงแลว  

ยังชวยเปนการรณรงคขยายผลออกไปในวงกวาง และชวยติดตามสอดสองดูแลและใหการ

ปรึกษาหารือในดานความซ่ือตรงอีกดวย    

4. ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดความซื่อตรง   

4.1 ยุทธศาสตรความซื่อตรง  เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรความซื่อตรง 

คณะผูวิจัย ไดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผูแทนภาคสวนตางๆ ซึ่งไดขอสรุปวิสัยทัศนของ

ประเทศไทยไววา “เราจะกาวไปสูการเปนสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง อยูใน 

วิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคสวนของสังคม  สามารถตรวจสอบได ประชาชนมีความเขมแข็ง 

มีจิตสํานึก คานิยมที่มีมาตรฐานความซ่ือตรงสูง ใหเปนที่ยอมรับทั้งในภูมิภาคเอเชียและ

ระดับโลก”  

โดยแผนความซื่อตรงแหงชาติที่จัดทําขึ้น  ประกอบดวยยุทธศาสตร 9 ประการ             

ซึ่งมุงเนนที่การปลูกจิตสํานึกของประชาชน ใหความรูที่ถูกตองเรื่องความซื่อตรง จัดทําแผน 

และนําไปสู การปฏิบัติที่เปนจริง  ทั้งน้ีตองมีการสรางเครือขาย ในการดําเนินงาน และมีการ

ติดตามประเมินผล  

ยุทธศาสตรที่ 1  การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของคนในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 2  การเสริมสรางความซื่อตรงในสถาบันการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันศาสนา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันการเมืองการ

ปกครอง 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความซื่อตรงในภาคธุรกิจเอกชน 

ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางจริยธรรมของสถาบันส่ือสารมวลชน 

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตรที่ 9 การเพิ่มบทบาทภาคีเครือขายและพฒันากลไกทางสังคม 

เพื่อเสริมสรางความซื่อตรง 

แตละยุทธศาสตรจะมีกลุมเปาหมายและผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนที่แตกตาง

กัน แตหากบูรณาการแลวจะครบถวนทุกภาคสวน  ซึ่งจะสงผลใหสังคมไทยเกิดความซ่ือตรง

ไดในที่สุด 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ตาราง 1  แผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

1. การเพิ่ม

คุณภาพและ

ศักยภาพ 

ของคน 

ในสังคม 

1) เพื่อใหมี

จิตสํานึกและ

คานิยมแหงความ

ซื่อตรง 

2) เพื่อสราง

ความตระหนักรู  

มีความเขาใจและ

ยึดถือปฏิบัติใน

เรื่องความซื่อตรง

อยูในตนเอง 

3) รักษาและ

ฟนฟูคานิยมและ

วัฒนธรรมที่ดี

งามของไทย 

1) พัฒนาจิตใจ

ใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม  

 

1.1) สงเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน เพื่อกระตุน 

ใหคนทุกวยัมีสวนรวมในการประสานประโยชนเพื่อสังคม

สวนรวม 

1.2) จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโดยใชความรู

คูคุณธรรม 

1.3) พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคูกับการสราง

ครูตนแบบใหเปนตัวอยางที่ดี เพื่อบมเพาะความดีงามแก

เยาวชน 

1) คนในสังคมมีจิตสํานึกและ

ตระหนักรูและยึดถือปฏิบัติตาม

แนวทางความซื่อตรง 

2) มีองคความรูเชิงวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น 

3) มีผูทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะ

ประโยชนมากขึ้น 

1) ประชาชน

ทั่วไป 

2) ภาคประชา

สังคม 

 

1) สถาบันครอบครัว 

2) สถาบันการศึกษา 

3) สถาบันศาสนา 

4) สถาบันการเมืองการ

ปกครอง 

5) สถาบันสื่อสารมวลชน 

6) องคกรธุรกิจเอกชน 

7) องคกรพัฒนาเอกชน  

ภาคประชาสังคมและชุมชน 

8) กระทรวงวัฒนธรรม 

9) สื่อมวลชน 

2) สรางโอกาส

การเรียนรู

ตลอดชีวิต 

ทุกชวงวัยที่

สอดคลองกับ 

วิถีชีวิตของ 

แตละทองถิ่น 

2.1) พัฒนาแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

ทองถิ่น  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

2.2) สงเสริมใหผูรูและปราชญทองถิ่นถายทอดความรู  

ภูมิปญญา  คุณคาเดิมสูคนรุนใหม 

2.3) พัฒนาคนใหเหมาะสมตามวัย ทั้งสติปญญา อารมณ

และจิตใจ 

2.4) เพิ่มทักษะความรูความสามารถทั้งระดับพื้นฐานและ

วิชาชีพ เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพและการมีงานทํา 

2.5) รักษาและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

2.6) จัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะของบิดามารดา

สําหรับกลอมเกลาบุตรหลานใหเปนคนซื่อตรง 

1) มีฐานขอมูลแหลงเรียนรูเชิง

วัฒนธรรมมากขึ้น 

2) ประชาชนมีการพัฒนาทาง

อารมณในระดับดีสมวัย 

3) ประชาชนมีสัมมา 

อาชีพถวนหนา 

4) วัฒนธรรมที่ดีงามไดรับการ

ฟนฟูและถายทอดสูคนรุนตอไป 

5) มีหลักเกณฑในการพัฒนา

ทักษะและมีผูเขารับการอบรม 

6) เยาวชนไทยมีความซื่อตรง 

1) ประชาชน

ทั่วไป 

 

1) กระทรวงวัฒนธรรม 

2) สถาบัน การศึกษา 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5) กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

1. การเพิ่ม

คุณภาพและ

ศักยภาพ 

ของคน 

ในสังคม 

1) เพื่อใหมี

จิตสํานึกและ

คานิยมแหงความ

ซื่อตรง 

2) เพื่อสราง

ความตระหนักรู  

มีความเขาใจและ

ยึดถือปฏิบัติใน

เรื่องความซื่อตรง

อยูในตนเอง 

3) รักษาและ

ฟนฟูคานิยม 

และวัฒนธรรม 

ที่ดีงามของไทย 

3) สราง 

องคความรู 

3.1) รวบรวมถอดบทเรียนคนดีที่หลากหลายสาขาอาชีพ

ในทุกระดับของสังคม และจัดทําเปนฐานขอมูลเพื่อ

เผยแพรสูสาธารณะ 

3.2) สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใน

ทุกองคกรที่หลากหลายสาขาอาชีพในทุกระดับของสังคม 

1) มีฐานขอมูลคนดีที่มีการ

เผยแพรสูสาธารณะ 

2) ประชาชนมีวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยทั้งสํานึกและ

พฤติกรรม 

1) ประชาชน

ทั่วไป 

 

1) รัฐบาล 

2) กระทรวงวัฒนธรรม 

3) สื่อมวลชน 

4) ภาคประชาสังคม 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4) เสริมสราง

ใหผูนําใน

สถาบันหลัก 

ของสังคม

สามารถเปน

แบบอยางดาน

ความซื่อตรง 

4.1) ยกยอง เชิดชู ผูนําทุกระดับในสถาบันหลักของสังคม

ที่เปนที่ยอมรับของสมาชิกในสถาบันหลักนั้นๆ 

4.2)  ใชกระบวนการทางสังคมกดดันผูนําที่ประพฤติ 

มิชอบ ไมโปรงใส ไมซื่อสัตยซื่อตรง  

1) มีการยกยองเชิดชูคนดีใน

หนวยงานตางๆ 

2) มีชุมชนที่กําหนดมาตรการ

ทางสังคมเพื่อปองกันการ

ประพฤติมิชอบ ไมโปรงใส  

และไมซื่อสัตย ซื่อตรง 

1) ประชาชน

ทั่วไป 

2) ภาคประชา

สังคม 

3) หนวยงาน

รัฐ 

4) ภาคเอกชน 

5) องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

1) รัฐบาล 

2) ภาคประชาสังคม 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 

4) ภาคเอกชน 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

2. การ

เสริมสราง

ความซื่อตรง

ในสถาบัน 

การศึกษา 

1) เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีความรู

ความเขาใจและ

ตระหนักในคุณคา

และมีคานิยม

ความซื่อตรงใน

ตนเอง 

2) เพื่อใหเด็กและ

เยาวชน มีความ

ตระหนักและรูเทา

ทันการ

เปลี่ยนแปลง 

 

1) จัดการศึกษา

ในระบบและนอก

ระบบรวมทั้ง

การศึกษาตาม

อัธยาศัยโดยใช

ความรูคูคุณธรรม 

2) จัดการความรู 

“ความซื่อตรง”  

ของคนตนแบบ 

เพื่อเผยแพร 

สื่อสาธารณะ 

1.1) กําหนดสาระเรื่องความซื่อตรงไวเปนสวน

หนึ่งของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

1.2) สรางแรงจูงใจโดยการสนับสนุน

งบประมาณในการสรางนวัตกรรมดานความ

ซื่อตรงแกเด็กและเยาวชน 

1.3) สงเสริมการเรียนรูเพื่อการรูเทาทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศผานกิจกรรมการเรียนการ

สอนหรือการเรียนรูผานกิจกรรมรวมกับชุมชน 

1.4) สงเสริมใหมีเยาวชนคนตนแบบควบคู 

กับครูตนแบบ 

1.5) ถอดบทเรียนคนตนแบบและครูตนแบบ

เพื่อใชเผยแพรสูสาธารณะและนําไปสูการ 

ยกยองเชิดชู 

1) มีสาระ “ความซื่อตรง” อยูใน

หลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

2) มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ

ดําเนินกิจกรรมดานความซื่อตรงในกลุม

เยาวชนจากหนวยงานตางๆ และมี

นวัตกรรม “ความซื่อตรง”ของเด็กและ

เยาวชน 

3) มีกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ

สงเสริมเรื่องความซื่อตรงรวมกับชุมชน

และเยาวชนมีความสามารถในการ

ปรับตัวตอสถานการณปญหา 

4) มีฐานขอมูลเยาวชนตนแบบและ 

ครูตนแบบเรื่องความซื่อตรง 

5) มีชุดความรู “ความซื่อตรง” 

1) สถาบัน 

การศึกษาใน

ระบบทุกระดับ 

2) แหลง

เรียนรู/สถาบัน 

การศึกษาตาม

อัธยาศัย 

3) ชุมชน/

ทองถิ่น 

1) กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

2) องคกรชุมชน 

3) องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

3. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

ครอบครัว 

1) เพื่อใหสถาบัน

ครอบครัวมีบทบาท

ในการบมเพาะ/ขัด

เกลาความประพฤติ

อันดีงามและความ

ซื่อตรงใหแกสมาชิก

ในครอบครัว 

2) เพื่อใหสมาชิกใน

ครอบครัวมีการ

ดํารงชีวิตบนพื้นฐาน

ของความพอเพียง 

1) เพื่อเสริมสราง

ปฏิสัมพันธของคน

ตางวัยในครอบครัว

เพื่อเปนการกลอม

เกลาจิตใจใหเปน

คนมีวินัย ซื่อสัตย 

กตัญู  เอื้ออาทร

และมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

1.1) สงเสริมใหครอบครัวใชเวลาที่มีคุณคา

รวมกันเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมแหง

ความซื่อตรงกับสมาชิกในครอบครัว 

1.2) พัฒนากิจกรรมที่ครอบครัวในชุมชนมี

โอกาสเขารวมและแลกเปลี่ยนประสบการณ

อยางตอเนื่อง 

1.3) ยกยอง เชิดชู ดูแลบุคคลและ

ครอบครัวตัวอยางในชุมชน และเผยแพรสู

สาธารณะ 

1) ครอบครัวมีความสุขและลดปญหา

ความขัดแยงภายในครอบครัว 

2) เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่

เหมาะสม   

3) มีทําเนียบบุคคลตัวอยางและ

ครอบครัวตัวอยางในชุมชน 

 

1) ครอบครัว 

2) ชุมชน/ทองถิ่น 

 

 

1) กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

2) กระทรวงวัฒนธรรม 

3) องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

4) กรมการพัฒนาชุมชน  

กระทรวงมหาดไทย 

5) ภาคประชาสังคม 

6) องคกรพัฒนาเอกชน 

7) สื่อสารมวลชน 

2) สรางภูมิคุมกัน

ในการดํารงชีวิตบน

พื้นฐานของความ

พอเหมาะพอควร  

รูจักประหยัด  อด

ออม และมีวินัยใน

การใชจาย 

2.1) สรางความรูความเขาใจในแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว 

2.2) สงเสริมใหจัดทําบัญชีครัวเรือน  

(ใชจายอยางมีสติ) 

2.3) สงเสริมการออม (ออมเงิน  ออมใจ  

ออมคน ออมทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) 

1) สมาชิกในครอบครัวรูและเขาใจ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนําไป

ปฏิบัติไดจริง 

2) มีการทําบัญชีครัวเรือนในชุมชน

ตางๆ 

3) มีการออมในครอบครัว 

 

1) ครอบครัว 

 

1) กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

2) องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

3. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

ครอบครัว 

1) เพื่อใหสถาบัน

ครอบครัวมีบทบาท

ในการบมเพาะ/ 

ขัดเกลาความ

ประพฤติอันดีงาม

และความซื่อตรง

ใหแกสมาชิกใน

ครอบครัว 

2) เพื่อใหสมาชิกใน

ครอบครัวมีการ

ดํารงชีวิตบนพื้นฐาน

ของความพอเพียง 

3) เสริมสรางความ

เขมแข็งในการดูแล

สมาชิกใน

ครอบครัวและการ

จัดการปญหาตางๆ 

รวมกัน 

3.1) สงเสริมการเรียนรูรวมกันในครอบครัว  

โดยการพัฒนาทักษะการอยูรวมกัน การรับ

ฟงความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว  

การเรียนรูพัฒนาการตามวัย  

1) มีกิจกรรมการเรียนรูรวมกันใน

ชุมชน 

 

1) ครอบครัว 1) กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

2) องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

3.2) พัฒนาศักยภาพกลุม 

ผูประสบปญหา  เชน  มีศูนยให 

คําปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาครอบครัวใน

รูปแบบตางๆ ทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น และ

สวนกลาง   

1) มีผูรูจักและมาใชบริการศูนย 

 

1) ครอบครัว 1) กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

2) องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย หนวยงาน/องคกรผูรับผิดชอบ 

4. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

ศาสนา 

1) เพื่อใหศาสนา

แตละศาสนา

สามารถเปน 

เครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจและเปน

แนวทางของคน 

ในสังคม 

1) เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูเรื่องความ

ซื่อตรงบนพื้นฐาน

ของแกนแกนของ 

แตละศาสนา และ

สามารถนํามา

ปฏิบัติไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน 

1.1) สงเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูแกนแทของแตละศาสนาที่

หลากหลายในสังคมนั้นๆ  

 

1) สมาชิกในสังคมมีความสามารถ

และฉลาดทางอารมณในการปรับตัว

รับกับสถานการณปญหา 

 

1) สถาบันและบุคลากร

ทางศาสนาทุกศาสนา 

2) สถาบันการศึกษา 

3) ชุมชน/ทองถิ่น 

1) กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม 

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3) สถาบันการศึกษา 

4) ผูนําศาสนา 

5) สถาบันศาสนาตางๆ 

1.2) สงเสริมการเชื่อมโยง

กิจกรรมระหวางสถาบันศาสนา  

สถาบันการศึกษา  สถาบัน

ครอบครัว  และชุมชน 

1) มีกิจกรรมรวมระหวางชุมชน 

“บาน วัด โรงเรียน”  

 

 

1) สถาบันและบุคลากร

ทางศาสนาทุกศาสนา 

2) สถาบันการศึกษา 

3) ชุมชน/ทองถิ่น 

1) กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม 

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3) สถาบันการศึกษา 

4) ผูนําศาสนา 

5) สถาบันศาสนาตางๆ 

1.3) สงเสริมการใชแกนแทของ

ศาสนาในการเรียนรูเพื่อการ

ปรับตัวเพื่อรับสภาพความ 

เปลี่ยนแปลง 

1)  ประชาชนสามารถใชหลักศาสนา

ในการปฏิบัติตัวใหมีความซื่อตรงได 

 

1) สถาบันและบุคลากร

ทางศาสนาทุกศาสนา 

2) สถาบันการศึกษา 

3) ชุมชน/ทองถิ่น 

1) กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม 

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3) สถาบันการศึกษา 

4) ผูนําศาสนา 

5) สถาบันศาสนาตางๆ 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

1) สงเสริมใหเกิด 

ธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ

บานเมืองทุกระดับ 

 

1.1) สงเสริมการบริหารจัดการ

บานเมืองที่โปรงใส  ตรวจสอบได   

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

1) ขอรองเรียนเรื่องทุจริต คอรัปชั่น

ลดลง 

2) ความพึงพอใจของประชาชน 

ตอการใหบริการของรัฐมีมากขึ้น 

 

1) นักการเมืองทุกระดับ 

2) ชุมชน/ทองถิ่น 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

1) ศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรง 

2) สื่อสารมวลชน 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

1.2) สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารกิจการ

บานเมืองทุกระดับ 

1) ประชาชนมีสวนรวมในทาง

การเมืองมากขึ้น 

 

1) นักการเมืองทุกระดับ 

2) ชุมชน/ทองถิ่น 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

1) ศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรง 

2) สื่อสารมวลชน 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) การพัฒนากลไก

ทางการเมืองที่เอื้อ

ตอการเสริมสราง

ความซื่อตรง 

2.1) สรางเครือขายการเรียนรู 

ทางสังคมที่เนนการเรียนรูทาง

การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนพระประมุข 

1) ประชาชนรับรูถึงสิทธิและหนาที่

ของตนและยึดมั่นในกระบวน

ประชาธิปไตย 

2) เกิดความรวมมือในการ 

เฝาระวังทางสังคม 

1) นักการเมืองทุกระดับ 

2) ชุมชน/ทองถิ่น 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

1) ศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรง 

2) สื่อสารมวลชน 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

2.2) สงเสริมใหมีศูนยประสานงาน

เครือขายความซื่อตรงเพื่อทําหนาที่

ตรวจสอบการทํางานของบานเมือง 

1) มีศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรงและมีกิจกรรมในการ

เสริมสรางความซื่อตรงตลอดจน

ตรวจสอบนักการเมือง 

1) นักการเมืองทุกระดับ 

2) ชุมชน/ทองถิ่น 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

1) ศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรง 

2) สื่อสารมวลชน 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

2) การพัฒนากลไก

ทางการเมืองที่เอื้อ

ตอการเสริมสราง

ความซื่อตรง 

2.3) สงเสริมใหประชาชนทุกภาค

สวนในสังคม รับรู เขาใจ ในสิทธิและ

หนาที่ของตนเอง ตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

1) ประชาชนมีความรู ความเขาใจ 

ในสิทธิและหนาที่ของตน 

1) นักการเมืองทุกระดับ 

2) ชุมชน/ทองถิ่น 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

1) ศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรง 

2) สื่อสารมวลชน 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

5) สถาบันพระปกเกลา 

2.4) ปรับปรุงระบบกฎหมายที่

ลาสมัยไมเอื้อและไมสอดคลองตอ

การเปลี่ยนแปลง  

1) มีกฎหมายที่เหมาะสมตอการ

เสริมสรางความซื่อตรงและบังคับ

ใชไดจริง 

1) ประชาชนทั่วไป 1) คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย 

2) รัฐบาล  

3) สส. สว. 

2.5) พัฒนาระบบภาษี และจัดใหมี

กองทุนสนับสนุน เพื่อสรางแรงจูงใจ

ใหทําความดี 

1) มีระบบภาษี และกองสนับสนุน

เพื่อสรางแรงจูงใจใหทําความดี 

1) ประชาชนทั่วไป 1) รัฐบาล  

3) เสริมสรางความ

ซื่อตรงในระบบ

เลือกตั้ง 

3.1) สรางความเขมแข็งให 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เพื่อใหสามารถทํางานตามหนาที่ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้งทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2) มีขอรองเรียนนอยลง 

3) ความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีมากขึ้น 

1) คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งทุกระดับ 

 

1) ผูบริหารของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง 

 

3.2) สรางหลักประกันความอิสระใน

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง 

 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เปนอิสระอยางแทจริง 

 

1) ฝายบริหาร 

2) พรรคการเมือง   

3) ประชาชน ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 

1) ฝายบริหารและ 

พรรคการเมือง 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

3) เสริมสรางความ

ซื่อตรงในระบบ

เลือกตั้ง 

 

 

 

3.3) สรางเครือขายภาคประชาชน 

ทําหนาที่ในการตรวจสอบการ

เลือกตั้ง 

1) มีเครือขายภาคประชาชนในการ

ตรวจสอบการเลือกตั้งที่ครอบคลุม

ทุกจังหวัด 

1) ภาคประชาสังคม   

2) องคกรพัฒนาเอกชน 

3) สื่อมวลชนทุกแขนง 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) สื่อมวลชน   

3) ภาคประชาสังคม 

3.4) เสริมสรางพันธะสัญญาของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในทุก

ระดับใหปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ  

เปนกลาง  เปนธรรม และมี

ประสิทธิภาพ 

1) ความเชื่อมั่นของประชาชนตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมากขึ้น 

2) ขอเรียกรองในการทํางานของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีลดลง 

1) ผูบริหารและ

เจาหนาที่ของ กกต. 

 

1) ผูบริหารของ กกต. 

 

 

3.5) ติดตามและสรางหลักประกัน

วาผูสมัครเขารับการเลือกตั้งทุกคน

ดําเนินการตามมาตรฐานจริยธรรม

ในการเลือกตั้ง 

1) ผูสมัครที่ถูกลงโทษจากการทุจริต

เลือกตั้งมีลดลง 

1) ผูสมัครรับเลือกตั้ง   

2) พรรคการเมือง 

ทุกพรรค 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) ตํารวจ 

3) เครือขายประชาชนติดตาม

การเลือกตั้ง  

3.6) ใหจัดพิมพและเผยแพร

มาตรฐานจริยธรรมในการเลือกตั้ง 

สูสาธารณชนผานทางสื่อมวลชน 

ทุกแขนง 

1) สาธารณะชนมีความรูเรื่อง

มาตรฐานจริยธรรม ในการเลือกตั้ง 

1) สาธารณชน 

2) สื่อมวลชน และ 

พรรคการเมือง 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) สื่อมวลชน 
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ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

4) เสริมสราง

ภาพลักษณทาง

การเมือง โดยการ

พัฒนาความซื่อตรง

ใหเกิดขึ้นใน

วัฒนธรรมทาง

การเมือง  

4.1) ดําเนินโครงการที่ใหการศึกษา

กับผูนํา  นักการเมือง และ

สาธารณชนถึงพิษภัยของการทุจริต

ในทางการเมือง 

1) ความเชื่อมั่นตอสถาบันการเมือง

การปกครองดีขึ้น 

 

1) นักการเมืองทุกคน 

 

1) พรรคการเมือง 

2) ประชาชน   

3) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

4.2) มีคูมือใหความรูเรื่องการทุจริต

ในทางการเมือง 

 

1) ประชาชนมีความรูเรื่องชนิดและ

รูปแบบการทุจริตในทางการเมือง 

 

1) นักการเมืองทุกคน 

 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง   

2) คณะกรรมการวินัยของ

พรรคการเมือง 

3) คณะกรรมาธิการจริยธรรม

ของรัฐสภา 

4.3) สรางกฎ ระเบียบภายในพรรค

การเมืองเพื่อปองกันมิใหสมาชิก

พรรคเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต 

 

1) ความเชื่อมั่นของประชาชน 

ตอนักการเมืองและพรรคการเมือง 

ดีขึ้น 

1) นักการเมืองทุกคน 

 

1) คณะกรรมการวินัยของ

พรรคการเมือง 

4.4) มั่นใจไดวาเกณฑในการ

คัดเลือกคุณสมบัติของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง  คือ  คนที่ซื่อสัตย  สุจริต  

มีประสิทธิภาพ และไววางใจได 

1) ภาพลักษณของนักการเมืองดีขึ้น 

 

 

1) นักการเมืองทุกคน 

 

1) ผูบริหารพรรคการเมือง 
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5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

5) เสริมสราง

ภาพลักษณและ

สํานึกรับผิดชอบ

ของพรรคการเมือง

และนักการเมือง  

5.1) จัดตั้งคณะกรรมการความ

ซื่อตรงของพรรคการเมืองทุกพรรค 

 

1) มีคณะกรรมการความซื่อตรง 

ของพรรค 

 

1) พรรคการเมือง 

2) สมาชิกพรรค

การเมือง 

 

1) พรรคการเมือง 

 

5.2) ใหพรรคการเมืองทุกพรรค 

มีคานิยมรวม  เชน  ความโปรงใส  

ตรงไปตรงมา  รับผิดชอบ  ไววางใจ

ได  พรอมใหบริการ  และยึดมั่นใน

พันธะสัญญา  โดยใหเปนที่ยอมรับ

ของสมาชิกพรรคทุกคน 

1) มีหลักฐานวาพรรคการเมือง 

มีการกําหนดคานิยมรวมและ

เผยแพรใหสมาชิกพรรครับรูและ

ยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 

1) พรรคการเมือง 

2) สมาชิกพรรค

การเมือง 

 

1) ผูบริหารพรรคการเมือง 

2) นายทะเบียนพรรค

การเมือง 

 

5.3) จัดทําหลักสูตรอบรมเพื่อ

เสริมสรางความเขาใจใหกับผูนํา

พรรคการเมือง  สมาชิกและผูสมัคร

ถึงความสําคัญของการยึดมั่นเรื่อง

ความซื่อตรง 

1) มีหลักสูตรอบรม 

2) มีผูเขารับการอบรม 

 

1) พรรคการเมือง 

2) สมาชิกพรรค

การเมือง 

 

1) ผูบริหารพรรคการเมือง 

2) นายทะเบียนพรรค

การเมือง 

3) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

5.4) กําหนดกฎระเบียบและกลไก 

ที่เหมาะสมสําหรับจัดการกับความ

ชวยเหลือหรือการสนับสนุนที่มีตอ

พรรคการเมือง 

1) มีกฎ ระเบียบ และมีการติดตาม

ตรวจสอบ 

 

1) พรรคการเมือง 

 

1) ผูบริหารพรรคการเมือง 

2) นายทะเบียนพรรค

การเมือง 

3) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

6) สงเสริมและ

คงไวซึ่งโครงการที่

เกี่ยวของกับความ

เปนธรรมทางสังคม 

เพื่อชวยเสริมสราง

พันธะภาระและ

ความเขาใจของ
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เรื่องความซื่อตรง

ตามบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

6.1) กําหนดมาตรการหรือปรับ

ประมวลจริยธรรมของฝายบริหาร

และของสมาชิกรัฐสภา   

 

1) มีประมวลจริยธรรมของฝาย

บริหารและสมาชิกรัฐสภา 

ที่มีความทันสมัย 

 

1) ฝายบริหารและ

ขาราชการ (สมาชิก

รัฐสภา,ฝายนิติบัญญัติ) 

1) รัฐมนตรี 

2) นายกรัฐมนตรี 

3) รัฐสภา   

4) สํานักนายกรัฐมนตรี 

6.2) เสนอการบูรณาการประมวล

จริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาที่รวม

ทัศนคติของการบริการประชาชน 

และการปฏิบัติใหเปนวิถีชีวิต  

รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการทุจริต  

การประพฤติมิชอบและการใชอํานาจ

มิชอบ ตลอดจนสรางความมั่นใจ 

ไดวาสาธารณชนและสื่อมวลชน 

ไดใหความสนใจเรื่องนี้ 

1) สาระสําคัญของประมวล

จริยธรรมไดครอบคลุมประเด็นการ

ใหบริการที่ดีแกประชาชน  การไม

ทุจริตและความซื่อตรง เปนตน

ตลอดจน มีการเผยแพรสูภาค

ประชาชน 

1) ฝายบริหารและ

ขาราชการ (สมาชิก

รัฐสภา,ฝายนิติบัญญัติ) 

1) ประธานสภาผูแทนราษฎร 

2) ประชาชน 

3) วุฒิสภา 

4) ผูนําของฝายนิติบัญญัติ 

 

6.3) สรางความมั่นใจไดวาสมาชิก

รัฐสภาทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

ของรัฐสภาไมวาในการอภิปราย 

ในสภาฯ และพฤติกรรม  รวมถึง 

ยึดมั่นกับประมวลจริยธรรม 

1) จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภาที่ทําผิดมาตรฐาน

จริยธรรมลดลง 

 

1) สมาชิกรัฐสภา

ทั้งหมด 

 

1) ประธานสภาผูแทนราษฎร 

2) ประธานวุฒิสภา 

3) กรรมาธิการความซื่อตรง 

ของสภา 

6.4) จัดพิมพประมวลจริยธรรม 

ในรูปแบบที่อานงาย  จัดเก็บงาย  

แจกจายงาย 

1) มีเอกสารประมวลจริยธรรมที่

อานงายและแจกจายอยางทั่วถึง 

1) สมาชิกรัฐสภา 

2) ภาคประชาชน 

1) รัฐสภา 
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1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย
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6) สงเสริมและ

คงไวซึ่งโครงการที่

เกี่ยวของกับความ

เปนธรรมทางสังคม 

เพื่อชวยเสริมสราง

พันธะภาระและ

ความเขาใจของ

สมาชิกรัฐสภา และ

นักการเมือง ตอ

เรื่องความซื่อตรง

ตามบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

6.5) กําหนดหลักสูตรเรื่องคุณธรรม  

จริยธรรมและความซื่อตรงสําหรับ

สมาชิกรัฐสภาและจัดการอบรมเปน

ระยะ 

 

1) มีหลักสูตรเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมและความซื่อตรงสําหรับ

สมาชิกรัฐสภา 

 

1) สมาชิกรัฐสภา 

 

1) ศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรง (ศูนยคุณธรรม

และผูตรวจการแผนดิน)  

ดวยความรวมมือของรัฐสภา 

2) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3) ผูบริหารพรรคการเมือง 

6.6) ขยายชองทางที่สาธารณชนจะ

เขาถึงประเด็นเรื่องความซื่อตรง

ในทางการเมืองและการบริหารโดย

ผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ 

และเว็ปไซต  เปนตน 

1) มีชองทางการใหขอมูลและรับ

ขอมูลจากประชาชนอยางทั่วถึงและ

กวางขวาง 

1) นักการเมือง 

 

1) องคกรทุกแหง 

 

2) ประชาชนมีความตระหนักใน

เรื่องความซื่อตรงทางการเมือง 

1) สาธารณชน 

 

1) ทุกภาคสวน 

6.7) พัฒนาเว็ปไซตในเรื่องความ

ซื่อตรง ศีลธรรม และจริยธรรม  

ตลอดจนประเด็นการเมือง 

1) มีเว็ปไซตที่ใหความรูในเรื่อง

ความซื่อตรง  ศีลธรรม และ

จริยธรรม 

1) นักการเมือง 

2) สาธารณชน 

1) รัฐสภา 

6.8) สรางความมั่นใจวาผูบริหาร

พรรคการเมืองในทุกระดับเขารวม

รับการอบรมเรื่องคุณธรรม  

จริยธรรม และความซื่อตรง 

1) มีผูเขารับการอบรมจากภาค

การเมืองทุกระดับ 

2) ผูเขารับการอบรมมีความรูความ

เขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ

ความซื่อตรง 

1)  ผูบริหารพรรค

การเมืองในทุกระดับ 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) ผูบริหารพรรคการเมือง 



     

 หนา 26   

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

6) สงเสริมและ

คงไวซึ่งโครงการที่

เกี่ยวของกับความ

เปนธรรมทางสังคม 

เพื่อชวยเสริมสราง

พันธะภาระและ

ความเขาใจของ

สมาชิกรัฐสภา และ

นักการเมือง ตอ

เรื่องความซื่อตรง

ตามบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

6.9) กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง

เขารับการอบรมในหลักสูตรเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรม และความ

ซื่อตรงทุกคนโดยเปนคุณสมบัติ

พื้นฐาน 

1) มีการกําหนดคุณสมบัติพื้นฐาน

ของผูสมัครรับเลือกตั้งไวอยาง

ชัดเจน 

1) ผูบริหารพรรค

การเมืองในทุกระดับ 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) ผูบริหารพรรคการเมือง 

6.10) สรางดัชนีวัดพฤติกรรมของ

นักการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งและมี

การนําไปวัดระดับความซื่อตรงอยาง

ตอเนื่อง 

1) มีดัชนีวัดพฤติกรรมความซื่อตรง

ของสมาชิกรัฐสภา 

2) มีการประเมินพฤติกรรมเปน

ระยะ 

3) เผยแพรสูสาธารณชน 

1) สมาชิกรัฐสภาทุกคน 1) รัฐสภา 

 

 

  



        

 

 หนา 27 
 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

7) เสริมสราง 

ความโปรงใส 

ปดหนทาง และ

โอกาสในการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ 

และใชอํานาจ 

โดยมิชอบ   

7.1) เสริมสรางกระบวนการ  

ของการเปดเผยบัญชีทรัพยสิน  

หนี้สินของสมาชิกรัฐสภาและ 

ฝายบริหารใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

1) มีการเปดเผยบัญชีทรัพยสิน 

หนี้สินอยางตรงไปตรงมา โดยไมมี

สถิติของการละเลยการปฏิบัติ 

1) สมาชิกรัฐสภาทุกคน 1) คณะรัฐมนตรี 

2) รัฐสภา 

 

7.2) กําหนดกฎ ระเบียบและ 

มีกลไกในการทําใหสมาชิกรัฐสภา  

นายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี 

ถูกตรวจสอบไดโดยสมาชิกรัฐสภา

ทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1) มีกฎระเบียบที่เอื้อใหสมาชิก

รัฐสภาสามารถตรวจสอบบัญชี

ทรัพยสินของฝายบริหารและฝายนิติ

บัญญัติได 

1) สมาชิกรัฐสภา 

2) ฝายบริหาร 

 

1) รัฐสภา 

2) คณะ 

รัฐมนตรี 

 

7.3) เสริมสรางประมวลจริยธรรม

ของคณะรัฐมนตรีใหมีประสิทธิภาพ 

1) มีประมวลจริยธรรมของ

คณะรัฐมนตรีที่นําไปปฏิบัติ 

ไดจริง 

1) ฝายบริหาร 

2) สมาชิกรัฐสภา 

1) รัฐสภา 

2) คณะรัฐมนตรี 

7.4) บังคับใชมาตรการ  หามฝาย

บริหารเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจ  

(ทั้งทางตรงและทางออม) ใหมี

ประสิทธิผล 

1) มีมาตรการหามฝายบริหารเขาไป

เกี่ยวของกับธุรกิจ 

2) ไมมีนักการเมืองเขาไปเกี่ยวของ

กับธุรกิจ 

1) ฝายบริหาร 1) คณะรัฐมนตรี 

 

 

  



     

 หนา 28   

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

6. การ

เสริมสราง

ความซื่อตรง

ในภาคธุรกิจ

เอกชน 

1) เพื่อลดการ

ทุจริตคอรัปชั่น

ระหวางภาค

ราชการกับภาค

ธุรกิจเอกชน 

2) เพื่อเปด

โอกาสใหองคกร

ภาคธุรกิจเอกชน

สามารถ 

มีสวนรวมในการ

ทําประโยชนเพื่อ

สังคมสวนรวม 

1) สงเสริมใหเกิด 

ธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ

องคกรภาคธุรกิจ

เอกชน 

1.1) สงเสริมใหองคกรภาคธุรกิจ

เอกชนดําเนินกิจการโดยยึดหลัก

บรรษัทภิบาล 

 

1) มีองคกรภาคธุรกิจเอกชนที่เปน

บรรษัทภิบาลเพิ่มมากขึ้น 

2) บริษัทเอกชนมีกิจกรรม

สรางสรรคเพื่อประโยชนของสังคม

มากขึ้น 

1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) หนวยงานราชการ 

ที่เกี่ยวของ 

 

1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) หนวยงานราชการ 

ที่เกี่ยวของ 

 

2) สงเสริมให

องคกรภาคธุรกิจ

เอกชนดําเนินธุรกิจ

ดวยความซื่อตรง  

รับผิดชอบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

2.1) สรางมาตรการจูงใจดวยการ 

ยกยองเชิดชูองคกรธุรกิจเอกชน 

ตนแบบ 

1) มีธุรกิจเอกชนที่ไดรับการยกยอง

เรื่องความซื่อตรง 

1)องคกรธุรกิจเอกชน 1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) หนวยราชการที่เกี่ยวของ 

2.2) สรางมาตรการที่เอื้อใหองคกร

ภาคธุรกิจเอกชนสามารถดําเนิน

กิจการดวยความซื่อตรง 

1) มีกลไกในการเอื้อตอการดําเนิน

ธุรกิจดวยความซื่อตรง 

 

1)องคกรธุรกิจเอกชน 1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) รัฐบาล 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 

2.3) จัดทําทําเนียบองคกรภาคธุรกิจ

เอกชนตนแบบ 

1) มีฐานขอมูลภาคธุรกิจตนแบบ 1)องคกรธุรกิจเอกชน 1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) รัฐบาล 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 

 

  



        

 

 หนา 29 
 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

6. การ

เสริมสราง

ความซื่อตรง

ในภาคธุรกิจ

เอกชน 

1) เพื่อลดการ

ทุจริตคอรัปชั่น

ระหวางภาค

ราชการกับภาค

ธุรกิจเอกชน 

2) เพื่อเปด

โอกาสใหองคกร

ภาคธุรกิจเอกชน

สามารถ 

มีสวนรวมในการ

ทําประโยชนเพื่อ

สังคมสวนรวม 

3) สงเสริมใหเกิด

เครือขายภาคธุรกิจ

เอกชนตอตาน

คอรัปชั่น 

3.1) สงเสริมการรวมตัวเปน

เครือขายองคกรภาคธุรกิจเอกชน

และจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ

องคกรสมาชิกและเครือขายทาง

สังคมอื่นๆ 

1) มีเครือขายภาคธุรกิจที่มีกิจกรรม

เพื่อเสริมสรางความซื่อตรง 

 

1)องคกรธุรกิจเอกชน 1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) รัฐบาล 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 

3.2) รวมจัดกิจกรรมสรางสรรค 

ที่เปนประโยชนตอสังคมตามความ

ถนัดและความสนใจขององคกร 

 

1) ภาคธุรกิจมีกิจกรรมสรางสรรค

เพื่อสังคม 

 

1) องคกรธุรกิจเอกชน 1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) รัฐบาล 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 

3.3) สรางมาตรการและแรงจูงใจให

ภาคธุรกิจเอกชนเขารวมตอตานและ

ตรวจสอบการทุจริต คอรัปชั่น 

1) มีภาคธุรกิจเขารวมกิจกรรม

ตอตานและตรวจสอบการทุจริต 

มากขึ้น 

1) องคกรธุรกิจเอกชน 1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) รัฐบาล 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

7. การ

เสริมสราง

จริยธรรม 

ของสถาบัน

สื่อสาร 

มวลชน 

1) เพื่อให

สถาบัน

สื่อสารมวลชน

เปนสถาบันหนึ่ง

ในการสราง

คานิยม   

สรางกระแส  

และกระตุน

สังคมเรื่อง 

ความซื่อตรง 

1) นําเสนอและ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

ตางๆ เพื่อเสริมสราง

จิตสํานึกและคานิยม

เรื่องความซื่อตรง 

1.1) สรางกระแสสังคมเพื่อตรวจสอบ/กดดัน 

บุคคลและองคกรที่ประพฤติตน 

ไมซื่อตรง 

1.2) สื่อสารมวลชนตองทําหนาที่เปนองคกรเฝา

ระวังและจุดประกายทางสังคมเพื่อการติดตาม  

ตรวจสอบ  

1.3) สรางเครือขายความรวมมือกับภาคประชา

สังคมและภาคธุรกิจเอกชนในการเฝาระวัง  

ติดตาม ตรวจสอบ และตอตานบุคคลและองคกร

ที่ประพฤติตนไมซื่อตรง 

1) ประชาชนมีการรับรูขอมูลขาวสาร

ในเรื่อง“ความซื่อตรง” มากขึ้น 

2) มีเครือขายเฝาระวัง ติดตาม 

ตรวจสอบการทุจริต คอรัปชั่น  

1) สาธารณชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

1) สถาบัน 

สื่อสารมวลชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

2) สงเสริม

จรรยาบรรณและ

จริยธรรมวิชาชีพ

สื่อมวลชน 

2.1) นําเสนอขอมูลขาวสารโดยยึดหลัก

จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนอยางเครงครัด 

2.2) สงเสริมและสนับสนุน 

สื่อสรางสรรคในสื่อทุกประเภท 

 

1) สื่อสารมวลชนไดรับความเชื่อมั่น

จากสังคม 

2) มีสื่อที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง

เพิ่มขึ้น 

1) สาธารณชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

1) สถาบัน 

สื่อสารมวลชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

3) สงเสริมและสราง

ความรูความเขาใจตอ

สิทธิและหนาที่อันพึงมี

พึงไดของประชาชน 

3.1) จัดทํารายการที่มีเนื้อหาสาระสื่อถึงสิทธิ 

หนาที่ และสํานึกของพลเมือง 

 

1) ประชาชนมีความรูความเขาใจ 

ในสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ

ในฐานะพลเมือง 

 

1) สาธารณชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

1) สถาบัน 

สื่อสารมวลชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

 



        

 

 หนา 31 
 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

7. การ

เสริมสราง

จริยธรรม 

ของสถาบัน

สื่อสาร 

มวลชน 

1) เพื่อให

สถาบัน

สื่อสารมวลชน

เปนสถาบันหนึ่ง

ในการสราง

คานิยม   

สรางกระแส  

และกระตุน

สังคมเรื่อง 

ความซื่อตรง 

3) สงเสริมและสราง

ความรูความเขาใจตอ

สิทธิและหนาที่อันพึงมี

พึงไดของประชาชน 

3.2) สื่อตองทําหนาที่ในการเผยแพร 

ประชาสัมพันธ ยกยองเชิดชูคนดี บุคคลตนแบบ

ดานความซื่อตรง รวมทั้งพฤติกรรมการดํารงชีวิต

บนพื้นฐานของความดีงาม และพอเพียง 

1) มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ

ขาวสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการยกยอง 

เชิดชูคนดีผานสื่อสารมวลชนประเภท

ตางๆ 

 

1) สาธารณชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

1) สถาบัน 

สื่อสารมวลชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

3.3) สื่อตองทําหนาที่ตรวจสอบพฤติกรรมความ

ไมซื่อตรงของบุคคลและองคกรตางๆ รวมทั้ง

เผยแพรตอสาธารณะเพื่อสรางการเรียนรูตอ

สังคม 

1) มีการเผยแพรขาวสาร 

ที่เปนผลจากการติดตาม ตรวจสอบ

พฤติกรรมไมซื่อตรงทั้งในระดับ

บุคคลและองคกร 

1) สาธารณชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

1) สถาบัน 

สื่อสารมวลชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

 

  



     

 หนา 32   

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

8. การบริหาร 

จัดการให 

เกิดการ

เปลี่ยนแปลง 

1) เพื่อใหเกิดการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ความซื่อตรงใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2) เพื่อใหมีกฎหมายที่

ทันสมัย สอดคลองและ

เหมาะสมกับความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

3) เพื่อใหเกิดความ

ยุติธรรมในการบังคับ

ใชกฎหมาย 

1) กําหนดใหความ

ซื่อตรงเปนวาระ

แหงชาติและวาระ

ประชาชน 

 

1.1) รัฐบาลดําเนินการประกาศให

ยุทธศาสตรความซื่อตรงเปนวาระ

แหงชาติ 

1.2) รัฐบาลตองจัดสรรทรัพยากรให

เพียงพอและตอเนื่องเพื่อการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรความซื่อตรง 

1.3) บูรณาการหนวยงานที่มี 

พันธกิจเกี่ยวของกับความซื่อตรงเพื่อ

ดําเนินการใหเกิดการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรความซื่อตรง 

1) มีการประกาศนโยบายเรื่อง

ความซื่อตรงเปนวาระแหงชาติ 

2) สถาบัน หนวยงาน องคกร

ตางๆ ที่เกี่ยวของรับนโยบาย 

ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 

1) ทุกภาคสวน 

ในสังคม 

 

1) รัฐบาล 

2) องคกรธุรกิจภาคเอกชน 

3) องคกรภาคเอกชน 

4) สถาบัน/องคกรอิสระ 

5) สถาบันตุลาการ 

6) ภาคประชาสังคม 

7) ศูนยประสานงานเครือขาย 

     ภาคประชาสังคม 

8) สส. สว. 

9) พรรคการเมือง 

2) บูรณาการ 

กฎหมาย กฎระเบียบ 

 

2.1) ดําเนินการทบทวน ปรับปรุง 

แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบให 

ทันสมัย  สอดคลองและเหมาะสมกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม  

2.2) ริเริ่มใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ

เกี่ยวกับความซื่อตรงและบังคับใช

อยางจริงจัง 

2.3) บูรณาการกฎหมาย   

กฎ ระเบียบ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของ

องคกรตรวจสอบเพื่อใหสามารถ

ลงโทษผูกระทําผิดไดอยางแทจริง 

1) มีการประกาศนโยบายเรื่อง

ความซื่อตรงเปนวาระแหงชาติ 

2) สถาบัน หนวยงาน องคกร

ตางๆ ที่เกี่ยวของรับนโยบาย 

ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 

1) ทุกภาคสวน 

ในสังคม 

 

1) รัฐบาล 

2) องคกรธุรกิจภาคเอกชน 

3) องคกรภาคเอกชน 

4) สถาบัน/องคกรอิสระ 

5) สถาบันตุลาการ 

6) ภาคประชาสังคม 

7) ศูนยประสานงานเครือขาย 

     ภาคประชาสังคม 

8) สส. สว. 

9) พรรคการเมือง 

 



        

 

 หนา 33 
 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

9. การเพิ่ม

บทบาทภาคี

เครือขายและ

พัฒนากลไก

ทางสังคมเพื่อ

เสริมสราง

ความซื่อตรง  

 

1) เพื่อใหภาครัฐ 

ภาคประชาชน   

ภาคธุรกิจเอกชน 

ไดมีสวนรวมในการ

เสริมสรางความ

ซื่อตรง 

1) รวมกันพัฒนา

สมาชิกในองคกร/

ชุมชนใหมีคุณภาพ

และศักยภาพ 

ตามแนวทาง 

ความซื่อตรง 

 

1.1) ภาครัฐปรับระบบและวิธีการทํางาน  

โดยบูรณาการทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง   

1.2) สงเสริมใหมีความเขมแข็งในการ

ตรวจสอบภายในขององคกรภาครัฐ 

1.3) สงเสริมใหมีความเขมแข็งในการ

ตรวจสอบจากภายนอก  โดยภาค

ประชาชน 

1.4) ภาคประชาชนรวมตัวกันพัฒนา

คุณภาพสมาชิกในชุมชน 

1.5) ภาคธุรกิจเอกชนดําเนินธุรกิจดวย

ความซื่อตรงตามหลัก 

บรรษัทภิบาล โดยคํานึงถึงความ 

เปนมิตรตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1) ภาครัฐและภาคีจะเปนองคกร

ที่มีประสิทธิภาพในการใช

งบประมาณเพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดเพิ่ม

มากขึ้น 

2) จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

โดยเครือขาย 

 

1) ภาครัฐ 

2) ภาคประชาชน 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

1) ศูนยประสานงาน

เครือขายความซื่อตรง 

2) สํานักงานผูตรวจการ

แผนดิน 

 

 

 

  



     

 หนา 34   

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

9. การเพิ่ม

บทบาทภาคี

เครือขายและ

พัฒนากลไก

ทางสังคมเพื่อ

เสริมสราง

ความซื่อตรง  

 

1) เพื่อใหภาครัฐ 

ภาคประชาชน   

ภาคธุรกิจเอกชน 

ไดมีสวนรวมในการ

เสริมสรางความซื่อตรง 

2) สงเสริมการ

รวมตัวกันเปน

เครือขายทางสังคม 

2.1) สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม

สาธารณประโยชนรวมกัน 

2.2) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและจัดการความรูรวมกัน

ระหวางองคกร 

2.3) สงเสริมใหมีการสื่อสารระหวาง

กันอยางตอเนื่อง 

2.4) สงเสริมใหมีศูนยประสานงาน

เพื่อการบริหารจัดการเครือขายความ

ซื่อตรงในทุกระดับ  ทั้งทองถิ่น  

ภูมิภาคและสวนกลาง 

1) มีการดําเนินกิจกรรม

สาธารณประโยชนรวมกัน 

2) มีชุดความรูเกี่ยวกับ 

แนวทางการเสริมสรางความ

ซื่อตรงในสังคม 

3) องคกรเครือขายมี

ความสัมพันธที่ดีตอกัน 

4) มีศูนยประสานงานเพื่อการ

บริหารจัดการเครือขายความ

ซื่อตรงในทุกระดับ  ทั้งทองถิ่น  

ภูมิภาคและสวนกลาง 

1) ภาคประชาสังคมและ

องคกรสาธารณะประโยชน 

2) สื่อสารมวลชน 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 

4) องคกรภาคธุรกิจ

เอกชน 

5) ภาครัฐ 

6) องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

1) ศูนยประสานงาน

เครือขายความซื่อตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 หนา  35 
 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

4.2 ตัวชี้วัดความซ่ือตรง  ในการจัดทําตัวชี้วัดความซ่ือตรงน้ัน  นักวิจัยไดใช

ขอมูลจากการศึกษาวรรณกรรมและการประชุมเสวนากลุมตางๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ

ไทยมาเปนขอมูลพื้นฐาน  ซึ่งสามารถจัดแบงตัวชี้วัดความซ่ือตรงของบุคคลไดเปน 3 มิติ  คือ 

1) ตัวชี้วัดพ้ืนฐาน  (Fundamental Indicators)  ซึ่งทุกคนจําเปนตองมีเพื่อ

แสดงถึงการมี “ความซื่อตรง” 

2) ตัวชี้วัดสําหรับผูเปนสมาชิกขององคกร/หนวยงานตางๆ  ซึ่งตองมี

มากกวาคุณสมบัติที่สอดคลองกับคุณลักษณะพื้นฐาน เพราะส่ิงที่ตองมีเพิ่มขึ้นในฐานะ 

ที่มีความรับผิดชอบมากข้ึนและตองทําภารกิจใหหนวยงาน  องคกร  สถาบันที่ตนสังกัดอยู   

ใหบรรลุเปาหมายขององคกร/หนวยงานหรือสถาบันน้ัน  ซึ่งตัวอยางในสวนน้ี  เชน  

คุณลักษณะที่พึงมีของผูทํางานในภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกร

พัฒนาเอกชน  และในสถาบันตางๆ  

3) ตัวชี้วัดสําหรับกลุมวิชาชีพ   ทั้งน้ีเพราะผูปฏิบัติหนาที่ในกลุมวิชาชีพ

เฉพาะจําตองมีคุณลักษณะที่แตกตางไปจากผูอื่นที่มิไดทําหนาที่น้ี  เพราะตองรับผิดชอบตอ 

งานเฉพาะ  เชน  นักการเมือง  แพทย  พยาบาล  วิศวกร  สถาปนิก  นักบัญชี  นักกฎหมาย   

ผูพิพากษา  และครู  อาจารย  เปนตน   บุคคลกลุมน้ีมีสวนทําใหการตัดสินใจหรือการทํางาน

ของเขามีผลกระทบตอผูอื่น  ทั้งบวกและลบและบางกรณีอาจถึงชีวิต   ฉะน้ัน คุณลักษณะ

เบ้ืองตนและคุณลักษณะในฐานะสมาชิกองคกร  ควรเปนคุณลักษณะของกลุมน้ีดวย   พรอม

กับตองมีคุณลักษณะที่เพิ่มในฐานะผูปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะน้ันๆ 
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ภาพ 3 : ภาพการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความซื่อตรง 

 

ดังน้ัน ตัวชี้วัดความซื่อตรงสําหรับบุคคลทั้ง 3 กลุม จึงมีความเกี่ยวของกันเพราะ 

ผูอยูในกลุมวิชาชีพ  จะใชตัวชี้วัดความซ่ือตรงที่รวมของกลุม 1 และ 2 ดวย  ดังภาพตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 : กลุมตัวชี้วัด 

 

   สังคม 
สมาชิก

ทองถ่ิน 
เพ่ือนบาน 

ผูนํา  

ผูตาม 

ประชาชน

ผูสูงอายุ 

  
สถานที่ทํางาน  

(องคกร) 

ผูบังคับ 

บัญชา 

ผูใตบังคับ 

บัญชา 
เพ่ือนรวมงาน วัยทํางาน 

 
สถานศึกษา อาจารย ลูกศิษย 

บุคลากร

อ่ืนๆ 
วัยเรียน 

สถาบันครอบครัว   พอ แม ลูก แรกเกิด 

องคประกอบของความซื่อตรงพ้ืนฐานท่ีทุกคนตองมี                                               
ตัวช้ีวัดกลุมที่  

1 

องคประกอบของความซื่อตรงสําหรับผูทํางานในองคกรตางๆ 
ตัวช้ีวัดกลุมที่ 

1, 2 

องคประกอบของความซื่อตรงสําหรับผูปฏิบัติวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดกลุมที่  

1, 2, 3 

 

ผูประกอบวิชาชีพ 

สมาชิกองคกร 

พ้ืนฐาน 

  

ความซ่ือตรง 

• สถาบัน 

สงเสริมและ

กลอมเกลา 

• ส่ือมวลชน 

• หนวยราชการ 
• องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

• ภาคเอกชน 

• ผูกําหนดนโยบาย 

• รัฐสภา 
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ภาพ 5 : ตัวชี้วัดความซ่ือตรงกับกลุมเปาหมาย 

และผูรับผิดชอบในการเสริมสรางความซื่อตรง 

 

ตาราง 2 : ตัวชี้วัดความซื่อตรงบนพื้นฐานของลักษณะ/บทบาทในสังคม 3 กลุม 

บทบาท 

ในสังคม 

ประเภท

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 

1) ประชาชนท่ัวไป พ้ืนฐาน 1. มีความซื่อสัตย  สุจริต    

2. มีปทัสถาน 

3. ไมคดโกง 

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย 

5. มีวินัย 

6. มีความรับผิดชอบ 

7. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 

8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง    

9. มีความวิริยะอุตสาหะ 

10. อดทน อดกลั้น 

11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 

12. ไมโกหก 

จ
ําน
ว
น
ผู
เกี่
ย
ว
ข
อ
ง
 

จํานวนคุณสมบัติ “ความซื่อตรง”  ท่ีตองมีและจํานวนตัวชี้วัด 

กลุมตัวชี้วัด 
ผูรับผิดชอบในการเสริมสราง

ความซ่ือตรง 
กลุมเปาหมาย 

 

 

พ้ืนฐาน 

• รัฐบาล 

• ส่ือมวลชน 

• องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

• ประชาสังคม 

• สถาบันศาสนา 
• สถาบันการศึกษา 
• ครอบครัว 
• องคกรพัฒนาเอกชน 

• สื่อมวลชน 

• สถาบันศาสนา 
• ประชาสังคม 

• ชุมชน 

• สถานศึกษา 
• ครอบครัว 

 

สมาชิกองคกร 

• ภาคเอกชน 

• รัฐบาล ขาราชการ 

• ภาคเอกชน 

• รัฐบาล 

• หนวยงานของรัฐ/ทองถ่ิน  

 

กลุมวิชาชีพ 

• องคกรวิชาชีพ 

• สถาบันการเมือง 
- ระดับชาติ 

- ระดับทองถ่ิน 

• องคกรวิชาชีพ 

• รัฐสภา /รัฐบาล  

• พรรคการเมือง 
• องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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บทบาท 

ในสังคม 

ประเภท

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 

2) ขาราชการ/

ผูปฏิบัติงานใน

ภาคเอกชน 

สมาชิก

องคกร 

1. มีความซื่อสัตย  สุจริต    

2. มีปทัสถาน 

3. ไมคดโกง 

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย 

5. มีวินัย 

6. มีความรับผิดชอบ 

7. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 

8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง    

9. มีความวิริยะอุตสาหะ 

10. อดทน อดกลั้น 

11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 

12. ไมโกหก 

13. โปรงใส ตรวจสอบได 

14. ตรงตอเวลา 

15. มีความยุติธรรม 

16. ทํางานใหสําเร็จ 

17. เปนท่ีนาเชื่อถือและศรัทธาจากคนท่ัวไป 

18. แนะแนวทางท่ีถูกท่ีควรแกผูอ่ืนโดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา 

19. หามมิใหผูอ่ืนกระทําผิด 
 

3) ผูมีวิชาชีพเฉพาะ

ตางๆ เชน  แพทย  

พยาบาล  ครู  

อาจารย  ผูพิพากษา  

ทนายความ  

สถาปนิก  วิศวกร  

นักการเมือง

ระดับชาติ  

นักการเมืองระดับ

ทองถ่ิน ฯลฯ 

วิชาชีพ 1. มีความซื่อสัตย  สุจริต  (จริงใจ  ไมหลอกลวง) 

2. มีปทัสถาน (มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนแบบแผน

สําหรับยึดถือปฏิบัติในสังคม) 

3. ไมคดโกง   

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย 

5. มีวินัย  (ยึดม่ันในกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติ) 

6. มีความรับผิดชอบ  (ยอมรับผลท้ังบวกและลบ) 

7. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง(สิ่งท่ีตองทําตามหนาท่ีท่ีกําหนด) 

8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง    

9. มีความวิริยะอุตสาหะ  (มีความขยัน หม่ันเพียร) 

10. อดทน อดกลั้น 

11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 

12. ไมโกหก 
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บทบาท 

ในสังคม 

ประเภท

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 

3) ผูมีวิชาชีพเฉพาะ

ตางๆ เชน  แพทย  

พยาบาล ครู อาจารย   

ผูพิพากษา ทนายความ  

สถาปนิก  วิศวกร  

นักการเมืองระดับชาติ  

นักการเมืองระดับ

ทองถิน่ ฯลฯ 

วิชาชีพ 13. โปรงใส ตรวจสอบได 

14. ตรงตอเวลา 

15. มีความยุติธรรม(ไมเอนเอียงเขาขาง ชอบดวยเหตุผล เท่ียงธรรม) 

16. ทํางานใหสําเร็จ 

17. เปนท่ีนาเชื่อถือและศรัทธาจากคนท่ัวไป   

(ไดรับความไววางใจ  เลื่อมใสและไดรับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไป) 

18. แนะแนวทางท่ีถูกท่ีควรแกผูอ่ืนโดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา 

19. หามมิใหผูอ่ืนกระทําผิด 

20. จรรยาบรรณวิชาชีพ   

(ประมวลความประพฤติสําหรับบุคคลในแตละสาขาอาชีพ) 

 

หลังจากน้ันจึงจัดทําเปนแบบสํารวจเพื่อทําการสํารวจตนเองไดหรือสามารถนําไป

สอบถามประชาชนกลุมตางๆ เพื่อหาคาเฉล่ียของคะแนนความซ่ือตรงในภาพรวมก็ได   

สวนตัวชี้วัดอีกประเภทหน่ึง พิจารณาจากดัชนีวัดความซื่อตรงของโลก ตามแนวคิด

ของ The Global Integrity Index  ประกอบไปดวย ประเด็นสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

1. การมีอยูของกลไกในการเสริมสรางความซ่ือตรง (existence) การมีกลไกความ

ซื่อตรงของสาธารณชน  การมีกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑที่เสริมสรางความซื่อตรง และ

สถาบันที่สงเสริมสํานึกรับผิดชอบของสาธารณชน  สถาบันบังคับใชกฎหมาย  รวมถึงระบบ

และกระบวนการปองกันแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น  

2. ประสิทธิผลของกลไกตางๆ ในขอ 1 (effectiveness) 

3. ชองทางการเขาถึงกลไกตางๆ ของประชาชน (access) 
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ภาพ 6 : การวัดความซ่ือตรงในระดับประเทศ 

 เพื่อใหเกิดสังคมแหงความซ่ือตรง คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี  
 

ขอเสนอแนะ  

ผูวิจัยแบงการเสนอแนะ  ออกเปน 4 สวน  ประกอบดวย  1) ขอเสนอแนะเชิง

หลักการ   2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   3) ขอเสนอแนะเชิงบริหาร  และ 4) ขอเสนอแนะ

เพื่อการวิจัย   ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะเชิงหลักการ 

เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย คณะผูศึกษาวิ จัย                     

มีขอเสนอแนะในเชิงหลักการ  ดังน้ี 

1)  การเสริมสรางความซื่อตรง ควรใชกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

(Socialization) โดยสถาบันหลักของสังคมทุกสถาบันตองเขามามีสวนรวม เร่ิมตั้งแต 

หนวยทางสังคมที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว ผูนําครอบครัวตองเปนแบบอยางดานความซื่อตรง 

มีการอบรมส่ังสอนขัดเกลาเด็กเยาวชน  พรอมยกตัวอยางประกอบ ชี้ใหเห็นผลดีผลเสียที่เกิด

จากความซ่ือตรงและไมซื่อตรง  ขยายผลสูหนวยทางสังคมขนาดใหญขึ้น ไดแก ชุมชน 

หนวยงาน สังคม และประเทศชาติ   

2) กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม  ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองในลักษณะ 

รวมมือและประสานเชื่อมรอยกันอยางเปนระบบในทุกภาคสวน  กลุมที่จําเปนตองเนนใหมาก

คือกลุมเด็กเยาวชน  แตอยางไรก็ตาม คนทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะ ก็ตองเขาสูกระบวนการ

การมีกลไก

(Existence) 

การเขาถึง 

กลไกได

(Access) 

ประสิทธิผล 

ของกลไก 

(Effectiveness) 

ความซื่อตรง 

(Integrity) 
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กลอมเกลาทางสังคม อาทิเชน พอแมผูปกครองซึ่งตองเปนแบบอยางดานความซื่อตรงน้ัน 

นอกจากทําหนาที่อบรมส่ังสอนเด็กเยาวชนดวยวาจาแลว ตองประพฤติตนเปนคนซื่อตรง  

ทั้งในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงาน เชนน้ีจึงนับเปนการกลอมเกลาพอแม 

ผูปกครองไปพรอมๆ กับการกลอมเกลาเด็กเยาวชน    

3) สวนหนึ่งของกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม คือ การรวมกันคนหา 

ปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน (Norm) ดานความซ่ือตรงที่สังคมใหการยอมรับรวมกัน  จากน้ัน

ทําการเผยแพรรณรงคเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตองตรงกัน   รวมไปถึงการปรับ

กระบวนทัศน (Paradigm) ของคนในสังคมใหสอดคลองกับปทัสฐานดังกลาว   

4) เคร่ืองมือหลักสําหรับการกลอมเกลาทางสังคม ไดแก หลักธรรมทางศาสนา

ตางๆ หลักราชการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระราชดําริ พระบรม

ราโชวาทและหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รวมไปถึงขนบธรรมเนียม

จารีตประเพณีอันดีงามของสังคมไทย   

5) แบบอยางความซื่อตรงจากผูนําทุกระดับ จําเปนตองมีสําหรับกระบวนการ

กลอมเกลาทางสังคม เพื่อใหเห็นเปนตัวอยางที่สัมผัสจับตองไดในวิถีชีวิตจริง  นับเปนส่ือ 

ที่สามารถแสดงบทบาทในการขับเคล่ือนรณรงคเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงไดในตัวเอง อันจะ

ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูและนําไปเปนแบบอยางในดานความซ่ือตรงไดอยางแทจริง  

6) ระบบและกระบวนการยกยอง เชิดชู ดูแลคนดีที่ซื่อตรง ตองเกิดขึ้นจริงในทาง

ปฏิบัติ  ในขณะเดียวกันระบบและกระบวนการลงโทษผูที่ไมซื่อตรงตองมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล  ทั้งการลงโทษตามกฎหมาย และการลงโทษทางสังคม  (Social Sanction) เพื่อ

เปนแบบอยางและใหเกิดความเกรงกลัวโทษและผลที่เกิดจากความไมซื่อตรง  พรอมๆ ไปกับ

การสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีที่ซื่อตรง และสรางแรงจูงใจสําหรับการประพฤติตนเปนคน

ซื่อตรง  อันเปนการสรางสังคมคุณธรรมความซื่อตรง ที่สมาชิกในสังคมเห็นคุณคา “ความ

ซื่อตรง” และยึดถือประพฤติปฏิบัติตนทั้งในวิถีชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงาน  

7) การติดตามตรวจสอบและกดดันจากสังคมจะเปนสวนสําคัญในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสูความซื่อตรง  โดยเฉพาะอยางย่ิงผูนําน้ันจําเปนตองมีความโปรงใส โดยมีระบบ

เฝาระวังและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ  ซึ่งนอกจากตองปฏิบัติตามกฎหมายแลว               

ยังผูกพันใหตองปฏิบัติตาม “กฎเกณฑ กติกาทางสังคม” ที่จะมีสวนหลอหลอมใหเกิด “ผูนํา
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ที่เปนแบบอยางความซื่อตรง” ได  ฉะน้ัน ระบบเฝาระวัง และส่ือมวลชนตองใหความสําคัญ

ในการสื่อสารและสะทอนภาพผูนําตอสาธารณะ   

8) การสรางภาคีเครือขายความซื่อตรง เพื่อใหเกิดพลังในการเสริมสรางความ

ซื่อตรงในสังคม  เพราะนอกจากการรวมกลุมของสมาชิกที่ซื่อตรงแลว  ควรมีกิจกรรมรวมกัน

ในการเผยแพรรณรงค และขยายเครือขายความซ่ือตรงใหเพิ่มมากย่ิงขึ้น  

9) สวนสนับสนุนการเสริมสรางความซ่ือตรง ไดแก ภาคประชาสังคม องคกร

เอกชน และภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งสามารถเขารวมเปนสวนหน่ึงของการเสริมสรางความซื่อตรง                 

ในสังคมไทยไดภายใตบริบทของแตละสถาบัน  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)  รัฐบาลตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางความซื่อตรงใหเปนวาระแหงชาติ

และประชาชน  พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคล่ือนในประเด็นน้ีอยางเพียงพอและ

ตอเน่ือง    

2)  รัฐบาลตองกําหนดเปนนโยบายในการจัดทําแผนความซื่อตรงแหงชาติ และ

นําไปสูการปฏิบัติใหเปนผลโดยเร็ว 

3)  จัดโครงสรางและกลไกในการขับเคล่ือนแผนความซ่ือตรง โดยมีการยกระดับ

หนวยงานประสานงานใหมีความเปนอิสระ ประกอบดวยผูแทนจากทุกภาคสวนรวมเปน

คณะกรรมการ รับผิดชอบในการขับเคล่ือนเร่ืองการเสริมสรางความซื่อตรง 

ขอเสนอแนะเชิงบริหาร 

1)  จัดใหมีกลไกในการประสานงานกับภาคสวนตางๆ เพื่อบูรณาการภารกิจและ

ทรัพยากรในการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเร็วที่สุด 

2)  ทุกภาคสวนทั้งการเมือง  รัฐบาล  ราชการ  เอกชน  ส่ือมวลชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ประชาสังคม  องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ   ตองประกาศเปนวาระ

แหงชาติและวาระประชาชนในการขับเคล่ือนเร่ืองการเสริมสรางความซื่อตรงในทุกภาคสวน

อยางจริงจัง 

3)  นํารางแผนความซ่ือตรงแหงชาติที่คณะผูศึกษาวิจัยไดจัดทําไวไปพัฒนาสู           

การปฏิบัติ 
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4)  จัดทําและปรับปรุงแผนความซ่ือตรงแหงชาติเปนระยะใหทันสมัย  พรอมทั้ง

นําไปปฏิบัติใหเกิดในทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิผล 

5)  แตละหนวยงานควรแปลงแผนความซ่ือตรงแหงชาติสูการปฏิบัติตามภารกิจ

และบริบทขององคกรหรือชุมชน โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรหลัก 

6)  ควรมอบหมายใหผูตรวจการแผนดินเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ

พัฒนาแผนความซื่อตรงแหงชาติ และติดตามการปฏิบัติ โดยดําเนินการรวมกับองคกรตางๆ 

ที่มีภารกิจดานน้ีอยูแลว 

7)  รัฐบาลควรวัดระดับความซ่ือตรงของหนวยงานภาครัฐและระดับความซ่ือตรง

ของประชาชน เพื่อรายงานสถานการณความซื่อตรงของชาติโดยจําแนกเปนภาคสวนตางๆ 

และนําเสนอใหสาธารณชนทราบ  

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยตอไป 

1)  ควรมีการวิจัยถึงแนวทางการนํายุทธศาสตรดานตางๆ สูการปฏิบัติ  ตลอดจน 

เรียนรูจากประสบการณของนานาประเทศ เพื่อจัดทํากรณีตัวอยางในการปฏิบัติที่มีสัมฤทธิผล 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) ในภาค

สวนตางๆ 

3)  ควรวิจัยประเมินผลการนํานโยบายและการปฏิบัติตามแผนความซื่อตรง

แหงชาติเพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้น 

4)  ควรวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทบทวนและพัฒนาตัวชี้วัดความซื่อตรงในระดับบุคคล

และประเทศ 
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