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เลขาธิการเครอืข่ายภาคราชการและภาคประชาสงัคม ๘๔ องคก์ร 
(ต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนัด้วยมาตรการทางศีลธรรม)



* อนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ
* กรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสังคมแห่งชาติ/ อนุกรรมการนโยบาย
และแผน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสังคมฯ
* อนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและส่ือมวลชน
* อนุกรรมการด้านวิชาการและคณะท างาน ในคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาต ิตามแผนแม่บท ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
* ประชาสัมพันธ์โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดย             
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
*นายกสมาคมส่งเสริมภมิูปัญญาเพื่อสังคม/ ประธานกิตตมิศักดิ์ สถาบัน
ส่งเสริมภมิูปัญญาเพื่อสังคม

*ผู้อ านวยการสถาบันสุนทรภู่ 
ฯลฯ



ภาคประชาสังคม (Civil Society)

เป้าหมาย เพื่อสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง อันเป็น
แนวคิดที่กว้าง จงึมีค านิยามหลากหลาย โดยทั่วไป
หมายถงึ พืน้ที่หรือส่วนของสังคม ที่มีประชาชน เป็นผู้
แสดงบทบาทหลัก มิใช่ภาครัฐ ซึ่งปฏบิัตหิน้าที่โดยมี
กฎหมายรองรับ และ...มิใช่ภาคธุรกจิเอกชน ที่เน้น
ด าเนินงานโดยมุ่งแสวงหาผลก าไร

พืน้ที่ในการประกอบกจิกรรมของภาคประชาสังคม 
เป็นพืน้ที่ของปัจเจกชนที่เป็นอิสระจากรัฐ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90


ตัวอย่างองค์กรภาคประชาสังคม
สภาประชาชนเพื่อการปฏรูิป (สปช.) เกิดจากการรวมตัว
ขององค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม มากกว่า ๗๐
องค์กร 
เพื่อ...   จัดท าร่างข้อเสนอรัฐธรรมนูญ 

เปิดประชุมครัง้แรก เม่ือ เดือนพฤศจกิายน ๒๕๕๗
เป้าหมาย 
เพื่อ... ลดความเหล่ือมล า้ และเพิ่มอ านาจประชาชน 
ด้วยแนวทางขับเคล่ือนการปฏรูิปภาคประชาชน



๐ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  

มาตรา ๖๕ บัญญัตว่ิา 
“รัฐพงึจัดให้มียุทธศาสตร์ชาตเิป็นเป้าหมายการ

พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภบิาล เพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน เพื่อให้เกดิเป็นพลังร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว”



หลักธรรมาภบิาล 
...(ช่วยให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
อย่างยัง่ยืน)... ประกอบด้วย ๔ หลกัการส าคญั ได้แก่

๑.  การบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่ 
(New Public Management) 

๒. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value)
๓. ประชารฐั (Participatory State)
๔. ความรบัผิดชอบทางการบริหาร 

(Administrative Responsibility)



ในการประชุมเม่ือ
24 เมษายน 2555 
คณะรัฐมนตรี ได้มี
มตเิหน็ชอบ
ข้อเสนอแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ธรรมาภบิาล                                                 
ในภาคราชการ เพื่อ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีอย่าง
ยั่งยืน ตามที่

ส านักงาน ก.พ.ร.
น าเสนอ



ในหลักการที่ ๔ ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
ประกอบด้วยหลักการย่อย คือ คุณธรรม/
จริยธรรม (Morality/Ethics) เป็นเร่ืองส าคัญส าหรับ
ข้าราชการ บุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การปฏบิัตริาชการต้องมีจติส านึกความรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหิน้าที่ให้เป็นไปบนพืน้ฐานแห่งศีลธรรม 
คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม 

ด้วยคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของระบบราชการไทย 



คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของระบบราชการไทย 
๘ ประการ

I - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้อง
A - Activeness ท ำงำนเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริกำร
M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
R - Responsiveness ค านึงถงึประโยชน์สุขของ

ประชาชนเป็นที่ตัง้
E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
A - Accountability ตรวจสอบได้
D - Democracy ยดึม่ันในหลักประชาธิปไตย
Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธ์ิ



มาตรา ๗๖ รัฐพงึพัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผ่นดนิทัง้ราชการส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค ส่วนท้องถิ่น 
และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กจิการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการปฏบิัตหิน้าที่ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดนิ การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้
จ่ายเงนิงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน รวมตลอดทัง้พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีทศันคตเิป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ
และปฏบิัตหิน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ



รัฐพงึด าเนินการให้มีกฎหมายเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไป ตาม
ระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี
มาตรการป้องกันมใิห้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการ โดย
มิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏบิัติหน้าที่ 
หรือกระบวนการแต่งตัง้หรือการพจิารณา ความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รัฐพงึจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนัน้ ๆ     
ซึ่งต้องไม่ต ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว



แผนยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ก ำหนดวสัิยทัศน์ไวว้ำ่
“ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว 

ด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”
โดยมีเป้าหมาย เพือ่ น าไปสู่การพฒันาให้คนไทยมีความสุข และ

ตอบสนองต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาตใินการทีจ่ะพฒันา
คุณภาพชีวติ สร้างรายได้ระดบัสูง เป็นประเทศพฒันาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย

สังคม มีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม
ประเทศ สามารถแข่งขนัได้ในระบบเศรษฐกจิ



วสัิยทัศน์เชิงนโยบาย
มุ่งสู่การพฒันาคน เพือ่การขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสู่

Thailand  4.0
โดย...เปล่ียนจำกเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนนดว้ย

“นวตักรรรม” 
เพือ่...ใหท้นัต่อนสภำวกำรณ์ท่ีทัว่โลกมีกำรแข่งกนักนัสูงยิง่ข้ึน 

เป็นกำรเปล่ียนผำ่นจำกยคุเกษตรกรรม (1.0) 
ยคุอนุตสำหกรรมเบำ (2.0) 
และท่ีก ำลงัเป็นอนยูใ่นปัจจุบนั คือน ยคุอุนตสำหกรรมหนกั (3.0) 
ไปสู่ยคุนวตักรรม (4.0)ท่ีขบัเคล่ือนนดว้ยเทคโนโลยี

ควำมคิดสร้ำงสรรค ์และนวตักรรม



ฐานในการพฒันา ต้องไม่ลมืว่า ต้องด าเนินตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

ดงัท่ีก ำหนดไวใ้น วสัิยทศัน์ของยุทธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี
ซ่ึงเนน้กำรพึ่งพำตนเอนง และ กำรพึ่งพำกนัเอนง

ประกอนบดว้ย ๓ คุณลกัษณะ ๒ เง่ือนนไข
๓ คุณลกัษณะ 

๐ ควำมพอนประมำณ ๐  ควำมมีเหตุผล ๐  กำรมีภูมิคุม้กนั
ท่ีดีในตวั
๒ เง่ือนนไข 

๐  ควำมรู้ ๐  คุณธรรม



การจะพฒันาอะไรกต็าม ต้องเร่ิมจากการศึกษา เพือ่เรียนรู้
สถาบันการศึกษา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้ามามบีทบาทหลกั

โดยต้องไม่ลมื...การมส่ีวนร่วมของประชาชน และบทบาท
ของภาคประชาสังคม

มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช (มสธ.) เป็น
สถำบนัอุนดมศึกษำขอนงรัฐ ท่ีเป็นมหำวทิยำลยัเปิด จดัตั้งข้ึนตั้งแต่ ปี 
๒๕๒๑ โดยมีวตัถุประสงค ์เพือ่...ขยายและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแก่ประชาชน  ด าเนินการสอนด้วยระบบ
การสอนทางไกล เน้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากเอกสารชุดวชิา 
และส่ือสารสนเทศต่าง ๆ ทีจ่ดัไว้ให้นักศึกษา

มีคติพจน์วำ่  “เรียนอย่างมีความสุข  จบอย่างมีคุณภาพ 
มสธ.ทีไ่หน เวลาใด ใครกเ็รียนได้”



เจตนำรมณ์ขอนงกฎหมำย ก ำหนดวำ่ “รัฐตอ้นงส่งเสริม” ประชำชนผูเ้ป็น
เจำ้ขอนงประเทศใหรู้้ถึงอนนัตรำยท่ีเกิดจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอนบ 
ทั้งยงัสร้ำงกลไกสนบัสนุนกำรรวมตวัขอนงประชำชน เพ่ือนใหเ้ขำ้มำมีส่วน
ร่วมต่อนตำ้นคอนร์รัปชนั โดยไดรั้บควำมคุม้ครอนงจำกรัฐ 

นบัเป็นกำรส่งเสริมใหป้ระชำชนต่ืนตวั เขำ้ใจสิทธิหนำ้ท่ีขอนงตน 
ใหมี้ควำมเป็นอินสระ เขม้แขง็ดว้ยตวัเอนง เและสำมำรถร่วมมือนกบัรัฐอนยำ่ง
เท่ำเทียมและมีศกัด์ิศรี อนนัจะเป็นกำรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
บทบาทความเป็นเจ้าของประเทศ และเป็นพลเมืองทีก่ล้าลงมือกระท า
เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงที่ดใีนสังคมอย่างยัง่ยนื 

ต่อนไปประชำชนจะไดมี้ส่วนร่วมในกำรก ำหนดอนนำคตขอนง   
ประเทศไดอ้นยำ่งแทจ้ริง



มสธ. ประสบความส าเร็จด้วยดีจากการเปิดโอกาสและขยาย
โอกาสทางการศกึษาแก่ผู้เรียนในระดบัที่สูงกว่ามัธยมศกึษา โดย
ในปัจจุบันมีแผน มสธ. ๒๕๔๓ เป็นแผนแม่บทของระบบการ
สอนทางไกล

แผน มสธ. ๒๕๔๓ ได้น าไปสู่การปรับเปล่ียนโครงสร้าง
องค์กร รองรับภารกิจตามแผนฯ มีการจัดตัง้หน่วยงานใหม่ และ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงานเดมิ รวมไปถงึการพัฒนาความ
พร้อมด้านบุคลากร เพื่อรองรับภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ในการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ

อย่างยั่งยืน



เมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบัน จัดท า (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีความเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) และนโยบายส าคัญของรัฐบาล มสธ. ก็ได้
เห็นชอบพิจารณาทบทวนแผนแม่บทบรกิารวิชาการแก่สังคม มสธ. ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) เพื่อปรับเป็นแผนแม่บทบรกิารวิชาการแก่สงัคม มสธ.
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๘๒) ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแนวนโยบายของรัฐบาล โดยเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย จากทุกภาค
ส่วน รวม ๑๑ กลุ่ม นับเป็นเรื่องน่าชื่นชม เพราะจะน าไปสู่การปรบัเปลี่ยน
บทบาทตามภารกิจที่มีอยู่ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคต




