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ในประเทศไทยการประมงทะเลเปนบอเกิดสําคัญที่สุดแหงอาหารโปรตีน และสําคัญเปนที่สองรองลงมาจากขาวในอาหารประจําวัน

ของประชาชนชาวไทยในปจจุบันนี้ คาดคะเนกันวาประเทศไทยจับปลาทะเลขึ้นมาใชประโยชนประมาณปละ 150,000 ตันเมตริก (2502) 
ต้ังแตสมัยกอนมาจนกระทั่งถึงเมื่อเร็วๆ นี้เอง ชาวประมงไทยรูจักแตการใชเครื่องมือประจําที่ อวนลอมจับ และอวนลอย ในบริเวณใกล
ชายฝงเทานั้น ปลาทะเลที่จับไดก็เปนปลาผิวน้ํา(Pelagic) แทบทั้งหมด ซึ่งมีปลาทูเปนสวนใหญ ปริมาณปลาทะเลที่จับขึ้นมาใชประโยชน
ในปจจุบันนี้นาจะไมเพียงพอกับความตองการของประชาชนไทย  สถานการณเชนนี้เปนเหตุใหรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมันตะวันตก ตก
ลงกันในโครงการชวยเหลือและรวมมือในทางวิชาการและเศรษฐกิจในการที่จะพัฒนาการประมงทะเลโดยใชอวนลากจับปลาหนาดิน 
(Bottom Fish) นอกชายฝง (Off-Shore) เพื่อนําทรัพยากรนอกชายฝงในอาวไทยมาใชประโยชน 

วิธีและเครื่องมือลากแบบมีแผนตะเข (otter board trawl) ซึ่งคณะผูเช่ียวชาญเยอรมัน (ผูเช่ียวชาญเยอรมัน 3 นาย 
Dr.K.Tiews) เปนหัวหนา-ผูแปล) นําเขามาทดลองและเผยแพรใหแกประเทศไทยในปนี้ (เริ่มในเดือนมิถุนายน 2504-ผูแปล) เปนวิธีการ
ที่ทันสมัยที่สุด  ถาหากไมประสบอุปสรรคเกี่ยวกับการตลาดของปลาหนาดินแลว ก็พึงหวังไดวา ผลแหงการพัฒนาวิธีการประมงอัน
ทันสมัยนี้จะเพิ่มผลลิตภัณฑสัตวน้ําขึ้นอีกถึง 50%  อยางไรก็ตาม ตองไมคิดผิดไปวาเมื่อเพิ่มผลิตภัณฑสัตวน้ําดังกลาวขึ้นไดดังประสงค
แลว ก็เปนอันเสร็จสิ้นงานพัฒนาการประมงทะเล หาเปนเชนนั้นไม ตรงกันขาม รัฐบาลควรตระหนักวาภายหลัง ที่ไดนําวิธีการอันทันสมัย
นี้มากใชเพิ่มผลิตภัณฑไดดังประสงคแลว ในไมชาจะมีปญหาสําคัญยิ่งติดตามขึ้นมาอีก โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใชประโยชนอันถูกตอง 
(Proper Utilization) และการควบคุมการประมง (Management) ของทรัพยากรประมงทะเล ปญหาเหลานี้อาจลุกลามเกี่ยวพันไป
ถึงระหวางประเทศ เชนประเทศอื่นอาจมีความประสงคจะดําเนินการจับปลาในทะเลหลวงในอาวไทยดวยเปนตน 

จนกระทั่งบัดนี้ รับบาลไทยทั้งในทางเทคนิคและวิชาการไมอยูในฐานนะที่จะขบปญหาเชนที่กลาวนี้ไดเลย เวนแตความรูในเรื่อง
ปลาทู(Chub  Mackerel) ซึง่เพิ่มเริ่มทําการศึกษาคนความาเพื่อ 2 ปที่แลวมานี้เอง ปลาอื่นๆ อีกตั้งประมาณ 150  ชนิด ซึ่งจับขึ้นมาใชทํา
ประโยชนยังไมมีใครทําการคนควาศึกษาเกี่ยวกับปริมาณพันธุปลา (Size of Fish Stocks)  การแพรพันธุ (Propagation) อตัราความ
เจริญเติบโต( Growth  Rate ) ความผันแปรทางดานประชากร (Population  Dynamic)  การกินอาหาร (Feeding  Habits) 
และการอพยพยายถิ่น (Migration) ฯลฯ เลย ความบกพรองในความรอบรูดังกลาวแลวอาจนําไปสูความเสื่อมโทรม (Depletion) ของ
พันธุปลา ทั้งๆ ที่ยังมีทางที่จะหลีกเลี่ยงความเสื่อมโทรมดังกลาวแลวได ถาหากไดมีการรวบรวมสถิติและความรูมาไวประกอบการพิจารรา 
ถาหากกรมประมงคิดที่จะควบคุมการประมงทะเลใหอยูในสภาวะที่จะผลิตประโยชนสูงสุดอันยาวนานตลอดไป (Greatest  
Sustainable Yield)  จากทรัพยากรทะเลแลว  ยอมมีความจําเปนยิ่งที่จะตองเพิ่มความพยายามโดยมิชักชาตอไปอีกในการคนควาวิจัย 
รวมถึงการปรับปรุงกองสํารวจและคนควาในกรมประมงเสียใหม ตามความเห็นและขอแนะนําซึ่งจะกลาวตอไป  งานซึ่งเปนรากฐานของ
การคนควาวิจัยทางชีววิทยา คือการรวบรวมสถิติปริมาณที่จับไดของปลาชนิดที่สําคัญๆ แหลง และฤดู (Space and Time) ที่ปรากฏวามี
พันธุปลาชนิดนั้นๆ ชีวประวัติของมัน (เชนการสืบพันธุ อัตราความเจริญเติบโต  ฯลฯ ) และลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของ
ประชากรปลาชนิดนั้น แนวการคนควาและวิจัยสัตวน้ําแตละชนิดทางวิชาการนั้น ไดเสนอเปนหัวขอไวในภาคผนวก I แลวเคาโครงการ
คนควาวิจัยบบนี้ แผนกชีววิทยา กองประมงขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาติก็ไดใชอยูเหมือนกัน นอกจากนี้ควรดูรายงาน
ตอไปนี้ดวย “FAO/UN,(Tiews,K.F.W.)1959,Report to the Government Republic of the Philippines on 
Research on Marine Fishery Resources. Rep.FAO/ETAP No.1141.” 

 



ดังไดกลาวมาแลวดังขางตน และจากรากฐานความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานในฐานะผูเช่ียวชาญทางชีววิทยาการประมงทะเล
ของ FAO ในประเทศฟลิปปนสมาแลว ผูเช่ียวชาญ (ดร.ทิฟส) ขอเสนอแนะนําดังตอไปนี้ 
ขอแนะนําทั่วไป 

1. ควรพยายามรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับการประมง และวางแผนที่จะแกปญหาเหลานี้ใหสําเร็จลุลวงไป 
เจาหนาที่และเครื่องมือ 
2. ควรพยายามเพิ่มจํานวนของเจาหนาที่คนควาและวิจัยใหเพียงพอ เพื่อดําเนินงานคนควาวิจัย ตามแนวทางทางที่วางไวใน

ภาคผนวก2 ทายรายงานนี้ 
3. ควรพยายามชวยใหเจาหนาที่คนควาวิจัยเหลานี้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
4. ควรจัดและดําเนินการใหเจาหนาที่อื่นมีความสนใจ ฝกอบรม และใหมีการรวมมือที่ใกลชิดในระหวางเจาหนาที่กรมประมง 

มหาวิทยาลัย และกองทัพเรือ 
5. ควรจัดแบงสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการคนควาวิจัยโดยมิชักชา 
6. ควรรีบจัดการปรับปรุงกองสํารวจคนควาของกรมประมงเสียใหมตามแผนที่วางไวในภาคผนวก II ทายรายงานนี้ 
7. ควรจัดสรรสถานปฏิบัติงานวิจัย (Research Laboratory)ใหมีขนาดเพียงพอเหมาะสมไมเล็กเกินไป ในบริเวณหรือที่

ใกลเคียงสะพานปลากรุงเทพ 
8. เครื่องมือตางๆที่จําเปนควรจัดหาใหเพียงพอ เชนกลองจุลทรรศนสองตา กลองจุลทรรศนสําหรับศึกษาจุลชีพแบบ 

Utermoehl ไฟประกอบกลองจุลทัศน (microscoping Lamps) กระจกนับจํานวนแพลงคตอน (Plankton 
Counting Chambers) ถุงลากแพลงคตอน มาตรวัดกระแสน้ํา (Flow meters)  ขวดเก็บน้ําแบบ Peterseen ขวด
แบบหกกลับ ปรอทวัดอุณหภูมิ เครื่องคํานวณเลข เครื่องช่ัง เครื่องกลั่น บรรทัดคํานวณ เครื่องมือวากเขียน เครื่องทําเย็นอวน
ลากทดลอง (Baby trawl Net) กลองถายภาพวิชาการ (Exacta Varex Camera) เครื่องวัด PH , Micrometer 
เครื่องผาตัดปลา  ถาด ตูกระจกทดลอง เครื่องมือวัดความเย็น เครื่องมือสําหรับหา Oxygen Content เครื่องอบฟก จานวัด
ความใสขุนของน้ําทะเล  เครื่องมือซึ่งเกี่ยวกับการใชคาบอนกัมมันตภาพรังสี  (C-14 Technique Equipment) เครื่อง
ช่ังสําหรับการวิเคราะหทางเคมี และเครื่องมือทางเคมี  และเครื่องยาเคมี ฯลฯ 

9. ควรพิจารณาเปนกรณีพิเศษ เกี่ยวกับความจําเปนของกองสํารวจและคนควาที่จะตองมีเรือสํารวจ 
10. กองสํารวจและคนควาควรจัดใหมีหองสมุดและควรจะใหมีการแพรความรูที่รวบรวมไวไดจากการคนควาวิจัย และจัดใหมี

การพิมพเผยแพรรายงานวิชาการเปนชุดๆไป และ แลกเปลี่ยนรายงานวิชาการกับประเทศอื่นๆ 
การวิจัยสัตวน้ําจําพวกหนาดิน(Demersal FishStock) 
11. ควรพิจารณาจัดตั้งแผนกหนึ่งใหมีหนาที่คนควาวิจัยเกี่ยวกับปลาจําพวกหนาดิน 
12. ควรพิจารณาดําเนินการวิเคราะห สวนประกอบในทางชนิด ( Composition of Catch ) ของสัตวน้ําที่จับไดโดย

เครื่องมือตางๆชนิด และปริมาณจับไดตอหนวยงาน ( Catch per Unit Effort ) 
13. ควรดําเนินการสํารวจแหลง ปลาหนาดินในบริเวณอื่นๆนอกบริเวณที่ชาวประมงลากอวนในปจจุบันนี้ 
14. ควรจัดใหมีคณะเจาหนาที่วิชาการ ซึ่งมีหนาที่คนควาวิจัยปลาในวงศ (Family)ตางๆตอไปนี้ :-ทรายแดง 

(Nemipteridae) , ปากคมหรือหัวตุกแก ( Synodortidae) , แปน (Leiognathidae) , หางแข็ง  (Carangidae) , 
ดาบเงิน ( Thichiuridae) , กะพงแดง (Lutjanidae) ,ฉลาม  ฉนาก โรนัน กระเบน ( Elasmobranchii ) , งาน
คนควาวิจัย ควรขยายตอไปถึงปลาในวงศอื่นๆในอนาคตดวย 

15. ควรหาทางใหชาวประมงรวมมือกับเจาหนาที่วิชาการในงานคนควาวิจัยดวย 
16. การคนควาวิจัยเกี่ยวกับปลาทู (Chub mackerel) ควรดําเนินงานตอไปตามแนวที่วางไวโดยศูนยอบรมทางวิธีการและ

เทคนิคในการคนควาวิจัยปลาทู – อินทรี ( International Training Center on The Methodology and 
Techniques of Research on Mackerel Rastraelliger ) ซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2501 



17. งานคนควาวิจัยตามแนวดังกลาวแลวในขอ 16 ควรขยายออกไปถึงปลาในวงศปลากะตัก (Anchovies) และปลาผิวน้ําใน
วงศอื่นๆเพื่อจะไดรวบรวมความรูมาใชในการขยายอุตสาหกรรมการประมงออกไป 

18. ควรพยายามหาทางใหเรือประมงของชาวประมงไดใชโอกาสทําการชวยเหลืองานวิจัยคนควาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
19. ควรคนควาศึกษาสภาพทางสิ่งแวดลอม (Evironmental Studeis) โดยทั้งเรือสํารวจของทางการและเรือประมงพาณิชย

ควบคูกันไป 
20. ควรจัดใหมีเรือสํารวจขนาดเล็กสําหรับทําการคนควาวิจัยเปนพิเศษในทางแพลงคตอนและอุกศาสตร สําหรับปฏิบัติงาน

สํารวจแหลงปลาหรือแหลงทําการประมงแหลงใหมๆนอกอกไปจากที่ชาวประมงทําการจับปลาอยูในปจจุบัน 
21. งานติดเครื่องหมายปลา ( Tagging of fish ) ซึ่งทํามาแลวเปนผลสําเร็จอยางดี ในการติดเครื่องหมายปลาทูนั้น ควรนําไป

ปฏิบัติกับปลาจําพวกผิวน้ํา ( Pelagic ) และจําพวกหนาดิน (Demersal) ชนิด อื่นๆดวย เพื่อศึกษาอพยพยายถิ่น และ
อัตราความเจริญเติบโต 

การวิจัยคนควาเกี่ยวกับสัตวน้ําอ่ืนๆ( Shell fish resoures ) 
22. ควรเพิ่มงานวิจัยคนควาวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู และหอยสองฝาอื่นๆ ใหมากขึ้น 
23. เนื่องจากการจับกุงเปนอุตสาหกรรมประมงที่สําคัญประเภทหนึ่ง ควรดําเนินงานคนควาวิจัยเกี่ยวกับกุงอีกดวย 
24. ควรเริ่มงานคนควาวิจัยสัตวน้ําประเภท กุง ปู ( Crustaceans ) และปลาหมึกอีกดวย 
งานคนควาวิจัยทางอนุกรมวิธาน ( Texonomic Research ) 
25. ควรสนใจเปนพิเศษในการศึกษาคนควาทางอนุกรมวิธานของสัตวน้ําชนิดที่มีคาทางเศรษฐกิจ ไมเพียงแตเฉพาะการจําแนก

ชนิดเทานั้น แตควรใหเลยไปถึงการศึกษาคนควาถึงชาติพันธุซึ่งดํารงอยูเปนเอกเทศดวย 
สถิติเก่ียวกับปริมาณท่ีจับไดในทางชีววิทยา (Biological catch Statistics) 
26. ควรจัดตั้งแผนกหนึ่งใหมีหนาที่และความรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปริมาณที่จับได ทั้งจําพวกปลาหนาดิน

และปลาผิวน้ําโดยวิธีสุมตัวอยาง ( Sampling Methods) 
27. แผนกนี้ควรมีใหมีหนาที่รวมงานกับแผนกอื่นๆ ในกองสํารวจและคนควาวิจัยเกี่ยวกับงานสํารวจแหลงทําการประมงดวย 
28. ควรจัดพิมพแผนที่ประมง (Fishing map)และควรปรับปรุงแกไขในกาลตอไปใหเปนประโยชนเต็มที่แกชาวประมง 

กองทัพเรือควรสํารวจและแกไขรายงานเกี่ยวกับความลึกของน้ําหรือระดับน้ําลึกในอาวไทยใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อ
ปรับปรุงแผนที่ประมงใหดียิ่งขึ้นและเพื่อประโยชนในการเดินเรือจับปลา โดยอาศัยระดับความลึกปรากฏในแผนที่ประมง 

งานคนควาวิจัยทางอุทกศาสตร ( Hydrographic research )  
29. ควรจัดใหมีแผนกหนึ่งมีหนาที่คนควาวิจัยทางสมุทรศาสตร 
30. การรวมมือคนควาวิจัยทางสมุทรศาสตรกับกองทัพเรือนั้นควรดําเนินไป ทั้งนี้เพื่อมิใหเจาหนาที่สองฝายปฏิบัติงานซ้ํากัน 
31. ควรพยายามใหมีการเก็บขอมูลทางสมุทรศาสตร โดยเรือสํารวจของทางราชการและโดยเรือประมงของชาวประมงชวยเหลือ

อีกทางดวย 
32. ควรจัดใหมีใสสถานีชายฝงอยางนอยที่สุด 3 แหง ในจังหวัดที่เหมาะสม เชน อาจจะเปน ระยอง ชุมพร สงขลา ฯลฯ และใหมี

การเก็บขอมูลทางอุณหภูมิผิวน้ําและความเค็ม 
การคนควาวิจัยทางแพลงคตอน ( Plangtological Research ) 
33. ควรเริ่มปฏิบัติงานคนควาวิจัยทางแพลงคตอนอยางเปนระบบ (SystemeticPlangtological Research )  
34. ควรดําเนินการสํารวจจําแนกชนิดของจุลชีพ (Identification) เทาที่มีในนานน้ําไทย และสํารวจจําแนกชนิดและบริเวณ 

(Distribution) ซึ่งไดปฏิบัติอยูแลวนั้นควรปฏิบัติตอไป 
35. การสํารวจระบุชนิดของจุลชีพนั้น ควรขอความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญจากประเทศอื่น 
การคนควาวิจัยของสิ่งมีชีวิตบนพื้นหนาดิน ( Benthos Research ) 
36. ควรเริ่มวางโครงการระบบสุมตัวอยางเก็บสิ่งที่มีชีวิตบนพื้นหนาดิน ( Benthos )และปริมาณความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตบน

พ้ืนหนาดินในบริเวณตางๆ ทั้งในอาวไทยตอนในและตอนนอก 



กําลังผลิตขั้นตน ( Primary Productivity ) 
37. ควรเริ่มปฏิบัติงานสํารวจคนควาเกี่ยวกับปริมาณของกําลังผลิขั้นตน และการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและตามถิ่น ดวย

ความรวมมือกับกองทัพเรือ 
38. ควรดําเนินงานคนควาวิจัยทางเครื่องมือประมงตอไปอีกตามแนวที่ไดวางไวแลว 
39. ควรดําเนินการทดลองใชแสงไฟลอปลาใหมากขึ้นอีก และควรทดลองวิธีทําการประมงที่เรียกวา “Basnig” ( วิธีการประมง

แบบนี้ Rasalan ไดเขียนอธิบายไวแลวใน Philippines Journal of Fisheries ) 
40. ควรดําเนินการทดลองเบ็ดราวจับปลาโอ ( Tuna Long Line ) และวิธีการจับปลาโอ ( Tuna ) วิธีอื่นๆอีกดวย 
การคนควาวิจัยทางอุตสาหกรรมสัตวน้ํา ( Food Technology ) 
41. ควรดําเนินการคนควาวิจัยในการใสน้ําแข็งปลา ( Icing fish ) ตอไป และควรเพิ่มความพยายามขึ้นอีก การตากแหง การทํา

เค็ม การยางรมควัน การทําหมักดอง ( Fermenting ปลารา ปลาเจา น้ําปลา – ผูแปล ) การบรรจุกระปอง  และการแปร
รูปแบบอื่นๆ ก็ควรดําเนินการทดลองคนควาตอไป 

 

ภาคผนวก  I 
แนวการรวบรวมขอมูล และการคนควาวิจัยสัตวน้ําและพันธุสัตวน้ํา 

1. ชนิดสัตวน้ํา ( Identity ) 
1.1 อนุกรมวิธาน 
        การนิยาม ( Definition ) 
     การบรรยายลักษณะ ( Description ) 
1.2 ช่ือของสัตวน้ํา 

ช่ือวิทยาศาสตรที่ถูกตอง 
ช่ือพอง ( Synonyms ) 
ช่ือสามัญที่รูจักทั่วไป ช่ือประจําถิ่น ( Vernacular name ) 

1.3 ความแตกตางทั่วไป  ( General variability ) 
พันธุยอยและพันทาง  ( Races , Varieties,hybrids ) 
ขอมูลทางพันธุกรรม  ( Genetic data เชน จํานวนโครโมโซม แบบของโปรตีนเปนตน ) 

 
2. บริเวณที่พบวามี ( Distribution) 

2.1 พ้ืนที่ขอบเขตที่อาศัยและลักษณะทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ขอบเขตนี้ 
2.2 พ้ืนที่ขอบเขตที่พบไข ลูกวัยออน หรือขนาดเล็ก บริเวณพื้นที่ที่พบไข ลูกวัยออน(Lavae) และขนาดเล็ก 

( Junior Stage ) ความแตกตางแตละป ความแตกตางแตละฤดู บริเวณพื้นที่ที่พบขนาดสืบพันธุได ( Adult 
Stage ) 

2.3 สิ่งที่กําหนดขอบเขตที่อาศัย กําหนดนิสัยและความแตกตาง 
3. นิเวสนวิทยาและชีวประวัติ ( Bionomics and life history) 

3.1 วิธีสืบพันธุ (Sexuality – hermaphroditism , heterosexuality , intersexuality ) ขนาดสืบพันธุ 
( Maturity – age and size )  
การจับคูสืบพันธุ ( Mating – Monogamous ,Promiscuous ) 
การผสม ( Fertilization – Internal , External ) 



ความดกของไข ( Fecundity – ความสัมพันธระหวางรังไขกับจํานวนไข และขนาดลําตัว อายุ Coefficient 
of fecundity ) 
การวางไข ( Spawning )  
 ฤดูวางไข ( เริ่มตน  สนสุด และระยะสูงสุด ) 
ในรอบปหนึ่งวางไขก่ีครั้ง 
เวลาที่วางไข 
สิ่งที่ชักนําใหวางไข  การผสมเทียม 
บริเวณที่วางไข  
เขตตามชายฝง ( Coastal – ผิวน้ํา เปนที่มีพืชขึ้น ชายฝง เปนฝูง พ้ืนทราย ) พ้ืนหนาดิน 
เขตนอกชายฝง ( Oceanic – ผิวน้ํา พ้ืนหนาดิน ) 
ไข รูปรางของไข  ขนาด ลักษณะของการฟก  พยาธิและศัตรู 

3.2 ชีวประวัติ วัยออน 
เรื่องราวชีวประวัติในตอนคัภพวิทยาและวัยเล็ก ( Prelarva , Larva , Postlarva . juvenile ) 
การหากินอาหาร 
อัตราความเจริญเติบโต และอัตราการรอด ( Survival Rate ) 
ระยะของความเจริญและจํานวนที่รอด 
ความคุมครองของพอแม ( Parental Care ) 
พยาธิและศัตรู 

3.3 ชีวประวัติเมื่อเติบโตแลว 
อายุขัย ( Longevity ) 
การรวมฝูง 
คูแขงขัน 
ศัตรู 
พยาธิและโรคระบาด 

3.4 การกินอาหารและความเติบโต 
การกินอาหาร ( เวลา สถานที่ อาหาร ฤดู ) 
อาหาร ( ชนิด ขนาด ) 
ความเติบโตสัมพันธ ( Relative ) และความเติบโตสุทธิ ( Absolute Growth )  
ความสัมพันธระหวางความความเติบโตและการกินอาหาร ฯลฯ 

3.5 อุปนิสัย ( Behaviour ) 
การอพยพยายถิ่น ( Mifgration ) และการเคลื่อนไหวในทองถิ่น ( Local Movement ) 

4. ประชากร ( Population – Stock ) 
4.1 เคาโครง ( Structure ) 

เรโชเพศ ( Sex Ratio ) 
สวนประกอบอายุ ( Age Composition ) 
สวนประกอบขนาด ( Size Composition ) 

4.2 ขนาดของประชากรและความชุกชุม ( Size and Density ) 
ขนาดเฉลี่ยของประชากร 
ความเปลี่ยนแปลงในขนาด 



ความชุกชุม ( Density ) เฉลี่ย 
ความเปลี่ยนแปลงในความชุกชุม 

4.3 การเกิดและการเพิ่มเติมประชากร ( Natality and Recruitment ) 
การเกิด ( Natality ) 
อัตราการเพิ่ม 

4.4 การตาย ( Moratality , Morbidity ) 
อัตราตาย 
สาเหตุหรือตัวรวมตางๆ ที่กอใหเกิดการตาย ( โดยศัตรู – Moratality ) 
สาเหตุหรือตัวรวมตางๆ ที่กอใหเกิดการตาย ( โดยศัตรู – Morbidity ) 
ความสัมพันธของอัตราตายโดยศัตรูและโดยโรค 

4.5 การผันแปรของประชากร ( Dynamics of population ) 
4.6 ความสัมพันธของประชากร ( ปลา ) กับชุมชนระบบเศรษฐกิจของชุมชนในทางการผลิต ฯลฯ 

5. การสํารวจแหลงประมง ( Exploitation ) 
5.1 เครื่องใชทําการประมง 

เครื่องมือทําการประมง 
เรือทําการประมง 

5.2 เขตทําการประมง 
ขอบเขตที่มีการจับโดยทั่วไป 
หางจากฝง 
แนวระดับน้ําลึกที่ทําการประมง 

5.3 ฤดูทําการประมง 
ฤดูทําการประมงโดยทั่วๆไป 
ระยะเวลาทําการประมงในฤดูหนึ่ง 
วันเริ่มตนฤดู  สิ้นสุดฤดู และระยะชุกชุม 
ความเปลี่ยนแปลงของฤดูทําการประมง 
สาเหตุตางๆที่กระทบกระเทือนฤดูทําการประมง 

5.4 การทําการประมงและผล 
งานการประมง ( Effort ) และความชุก ( Intensity ) 
การคัดขนาด  ( selectivity ) 
ปริมาณจับได 

5.5 การควบคุมการประมงและกฎขอบังคับ 
5.6 การเลี้ยงปลา ( Fish farming ) การปลอยลูกปลาลงบอเลี้ยง ( Transplanting ) และอุปสรรค   
 



ภาคผนวก II 
แผนกการแบงแยกแผนกตางๆ ในกองสํารวจและคนควา 

 
แผนก I แผนก II แผนก III แผนก IV แผนก V แผนก VI VII 
สถิติ 

ปริมาณจับได 
ทางชีวะ 

Biological  
Catch Statistics 

สวนที่ 

คนควาวิจยั 
ปลาหนาดิน 

Demersal fish 
Research 
สวนที่ 

คนควาวิจยั 
ปลาผิวน้ํา 

Pelagic fish 
Research 
สวนที่ 

คนควาวิจยั 
สัตวน้ําอื่นๆ 

Shell fish 
Research 
สวนที่ 

คนควาวิจยั 
สมุทรศาสตร 

Oceanographioal 
Research 
สวนที่ 

คนควาวิจยั 
เคร่ืองมือประมง 

Fishing Gear 
Research 
สวนที่ 

คนควาวิจยั 
การแปรรูปสัตว

น้ํา 
Food 

Technology 
Research 
สวนที่ 

1. การประมง 
ปลาผิวน้ํา 

2. การประมง 
ปลาหนาดิน 

3. การประมง
อื่นๆ 

4. การสํารวจ
แหลงประมง
(Exploratory ) 

5. การทําแผนที่
ประมง 

6. การรวบรวม
สถิติประมง 

 

1. ปลาทรายแดง
(Nemipteridae ) 

2. ปลาปากคม 
( Synodontidae ) 

3. ปลาแปน  
( Leiognthidae ) 

4. ปลาหางแข็ง 
( Carangidae ) 

5. ปลาดาบเงิน 
( Trichiuridae ) 

6. กะพงแดง 
( Luianidae ) 

7. กระเบน – ฉนาก  
โรนัน – ฉลาม 

( Elasmobranchii ) 
 

1. ติดเครื่องหมาย 
( Tagging ) 

2. อนุกรมวิธาน 
( Texonomy ) 

3. ปลาทู – ลัง 
4. ปลากะตัก – เกย 
5. ปลาอกแร 
6. ปลาจะละเม็ด 
 

1. หอยนางรม 
2. หอยแมลงภูและ

หอยสองฝาอื่นๆ 
3. กุง 
4. กุงหัวแบน 
5. ปลาหมึก 
 

1. สถานีตรวจใน
ดานอุทกศาสตร 
( Hydrography ) 

2. แพลงคตอน 
3. ชีวิตหนาดิน 

( Benthos ) 
4. กําลังผลิตขั้นตน 

( Primary 
Productivity ) 

 

1. อวนลอมจับ 
2. อวนลากหนาดิน 
3. อวนติดตา 
4. การใชแสงไฟลอ
ปลา 

5. เคร่ืองมือประจําที ่
 

1. การรักษา
คุณภาพและ
ขนสง 
( Handling ) 
และการใส
น้ําแข็ง 
( Icing ) 

2. การตากแหง 
( Drying ) 

3. การทําเค็ม 
4. การยางรมควัน 
5. การทําหมัก

และการแปร
สภาพอื่นๆ 

 

 
 

 
 



กฎหมายประมงฉบับใหมของอินโดนีเซีย 
 

ประเทศอินโดนีเซียนับวาเปนแหลงวัตถุดิบของอาหารทะเลที่สําคัญของประเทศไทย  มีเรือประมงนอกนานน้ําไทยจํานวนหลาย
พันลําที่เขาไปทําธุรกิจจับปลา  ซึ่งมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

ลาสุดรัฐบาลอินโดนีเซียไดเปลี่ยนแปลงกฎหมายประมงฉบับใหม จากเดิมที่กําหนดใหการทําประมงในระบบตั๋ว หรือ licence ใน
อินโดนีเซีย ไดสิ้นสุดการตออายุสัมปทานลงแลว  รัฐบาลอินโดนีเซียจะใชนโยบายการทําประมงรูปแบบใหม ซึ่งจัดเปนการทําประมงแบบ
บูรณาการ (integrated fisheries) คือกําหนดใหระบบการออกใบอนุญาตสัมปทาน (licence) การทําประมงแกเรือประมงตางชาติยุติลง 
คงเหลือเพียงการออกใบอนุญาตใหแกเรือประมงอินโดนีเซียเทานั้น สวนเรือประมงตางชาติที่ประสงคจะทําประมงในนานน้ําอินโดนีเซีย
ตอไป จะตองผานการรวมลงทุน (joint venture) กับบริษัทอินโดนีเซียในอุตสาหกรรมประมงตอเนื่องเสียกอน  

นางอัจฉรา เสริบุตร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการตา กลาววา  รัฐบาลอินโดนีเซียตองการสนับสนุนใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประมงตอเนื่องบนชายฝงเพื่อกระจายรายไดและสรางงานในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น จึงกําหนดหลักเกณฑใหมวา เรือประมงตางชาติที่จะไดรับ
อนุญาตใหเขาไปจับปลาในนานน้ําอินโดนีเซียจะตองเปนเรือประมงที่มีการรวมลงทุน (joint venture) กับนักธุรกิจทองถิ่นและใชธงชาติ
อินโดนีเซียเทานั้น โดยจะเริ่มประกาศใชหลักเกณฑใหมนี้ปลายป 2549 เปนตนไป ขณะนี้มีกลุมเจาของเรือที่พรอมจะเขารวมทุนรวม 7 ราย
ดวยกัน ทั้งหมดนี้จะไดรับสิทธิในการจับปลาในเขตทะเลอาราฟูรา, ตรวน, AMPOL และทะเลจีนใตในแถบเกาะสุมาตราเหนือ/กะริมันตัน 
และเชื่อวาในอนาคตจะมีเจาของเรือประมงไทยสามารถเขาสูระบบการรวมทุนเพิ่มขึ้นเปน 10 รายกอนสิ้นป 2549 นี้  นางอัจฉรา   ยังกลาว
วา  กฎหมายประมงฉบับใหมยังกําหนดวา เรือประมงตางชาติจะตองรวมทุนกับบริษัทเอกชนตองเงินทุนจดทะเบียนไมตํ่ากวา 50 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งความจริงแลวมีบริษัทเอกชนอินโดนีเซียที่อยูในหลักเกณฑดังกลาวเพียงไมก่ีราย ทางภาคเอกชนไทยก็พยายามตอรองเพื่อ
ขอยืดอายุสัมปทานออกไปโดยอางวา มีเวลานอยไมสามารถคัดเลือกผูรวมทุนไดทันตามเวลาที่กําหนด แตรัฐบาลอินโดนีเซียก็ปฏิเสธโดย
อางวาแจงลวงหนาแลววากฎหมายใหมจะมีผลบังคับใชเมื่อไร  

อินโดนีเซียไดมีการกําหนดแนวทางการทําประมงกับไทยเปนแบบ “การรวมลงทุน”  ภายใตระเบียบ Fisheries Regulation No. 
PER.17/MEN/2006 Capture fisheries Business ซึ่งบริษัทเรือที่จะไดสิทธิ์ในการทําประมงตอจะตองมีการลงทุนสรางโรงงานในอินโดนีเซีย 
หรือรวมทุนกับบริษัทในทองถิ่นเพื่อทําอุตสาหกรรมตอเนื่องหรือสรางโรงงาน พรอมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงแบบผสมผสาน
เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ การสรางงานใหกับชาวอินโดนีเซีย และการแกไขปญหาความยากจนในประเทศจากทรัพยากรทะเล 

ประโยชนที่ไทยจะไดรับคือ  มีชองทางของแหลงวัตถุดิบในอินโดนีเซีย  ไดประสบการณการทําธุรกิจแบบรวมทุน พรอมทั้งไดรับ
การสงเสริมจากรัฐบาลอินโดนีเซีย  มีผลผลิตจากวัตถุดิบสัตวน้ํามากขึ้น  และมีการขยายตัวในกิจการตางๆ 

สําหรับประเทศอินโดนีเซียมีจังหวัดอยู 7 จังหวัด (เปนเกาะ) ซึ่งมีความพรอมในการทํา Joint Venture คือ Riau Islands,  Bintan,  
Lingga,  Natuna,  Batam,  Pattan,  Karimun 

ศักยภาพความพรอมในการทํา Joint Venture อินโดนีเซีย คือ  มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสวนของสัตวน้ํา, มีความพรอมในสวน
ของสาธารณูปโภค,  ชาวอินโดนีเซียเปนคนทองถิ่นมีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับการประมงมานาน ทําใหมีความชํานาญในพื้นที่  และมีความ
สะดวกสบายในการขนสง เนื่องจากเรือสามารถเขาไดทั้งที่ทาเรือ Batam และ Tanjung Balai Karimun 

สาระสําคัญในขอตกลงที่ไดคือ 
1.      สําหรับสัตวน้ําที่จับไดนั้นในเบื้องตนมีขอตกลงวาจะสงขึ้นที่ทาเรืออินโดนีเซียประมาณ 70% ที่เหลืออีก 30% สามารถ

สงกลับมาไทยได แตทั้งนี้ นโยบายการบริหารการตลาดจะขึ้นอยูกับขอตกลงของผูรวมทุนทั้งสองฝายจะปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมของตลาดในแตละชวง  

2.      การใชลูกเรือประมงในเรือรวมทุน ในตอนตนรัฐบาลอินโดนีเซียผอนผันใหสามารถใชลูกเรือคนไทยได 90% ลูกเรือ
อินโดนีเซีย 10% แตในอนาคตเรือประมงไทยจะตองคอยๆ เพิ่มสัดสวนลูกเรือประมงอินโดนีเซียและไทยเปน 50/50 ภายใน
ปที่ 5 ของการรวมลงทุน 

3.       ผูประกอบการบางสวนที่ไดเขาไปทําธุรกิจในอินโดนีเซีย กลาวถึงคือ     



o ปญหาดานแรงงาน ซึ่งชาวอินโดนีเซียยังไมมีฝมือ ความชํานาญในเรื่องการ แปรรูปสินคาอาหารทะเล และเรื่อง
ภาษี  เนื่องจากผูประกอบการที่ไมใชอินโดนีเซียตองเสียภาษี 10% ในขณะที่กําไรจากการทําธุรกิจมีไมมาก ทั้ง
การขอคืนภาษียังเกิดความลาชา ทําใหเกิดปญหาสภาพคลองดานการเงิน  

o ประเด็นปญหาที่นักลงทุนไทยยังเปนหวงก็คือ การขาดความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาการคืนเงินภาษี เพราะที่
ผานมารัฐบาลอินโดนีเซียจายเงินภาษีมูลคาเพิ่มลาชามาก หลายคนยังไมไดรับเงินภาษีคืนตั้งแต 6 เดือนถึง 1 ป 
อุปสรรคดังกลาวเปนภาระดานตนทุนของผูประกอบการไทยที่เขาไปทําประมงในอินโดนีเซียมาโดยตลอด  

“แตสิ่งที่สถานทูตไทยกังวลและพบปญหามาตลอด มีทั้งเรือประมงไทยที่มี licence ถูกตองแตทําผิดระเบียบการจับ
ปลา กับเรือประมงไทยที่ลักลอบจับปลาโดยไมมีการแจงขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง ทั้ง 2 กรณีจะถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมายและสั่งปรับในวงเงินที่เทากัน คือ 2,000 ลานรูเปยห ทําใหเจาของเรือประมงไทยหัวใสบางรายยังคงฝาฝน
ลักลอบจับปลาตอไปเพราะคิดวามีตนทุนคาใชจายที่ตํ่ากวา มี licence หรือไมมี licence ก็รับโทษเทากัน ทําใหระยะที่
ผานมามีเรือประมงไทยถูกจับกุมและดําเนินคดีตามกฎหมายที่ทางสถานทูตไทยตองเขาไปดูแลไมตํ่ากวา 100 คดี”  
นางอัจฉรา  กลาว  
นางอัจฉรา  กลาวเพิ่มเติมอีกวา  สําหรับการใหความชวยเหลือเรือประมงไทย  ทางสถานทูตไทยฯ   ไดเชิญตัวแทน
ภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเขารวมประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับความรวมมือดานการประมงไทย-อินโดนีเซีย เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรวมมือดานประมง นอกจากนี้ทางสถานทูตไดเชิญสมาพันธประมงอินโดนีเซีย, 
ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจากเกาะสุมาตราเหนือ, นายยุปน คาดิม ประธานสภาอุตฯ จังหวัดปาดัม มาชี้แจงระบบการ
ทําประมงของเรือประมงตางชาติในกฎหมายฉบับใหม และใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและการสงเสริมการ
ลงทุนของอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังไดเชิญตัวแทนเอกชนอินโดนีเซียจํานวน 3 รายมาใหขอมูลถึงความพรอมในการ
รวมลงทุนทําธุรกิจประมงกับนักลงทุนไทยที่สนใจ   อยางไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนไทยหวงกังวลในขณะนี้ก็คือ 
ปจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียยังไมมีการเตรียมความพรอมดานระบบสาธารณูปโภคใดๆ ที่จะมารองรับการรวมลงทุน
ดานอุตสาหกรรมประมงตอเนื่องของนักลงทุนตางชาติเลย ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐบาลอินโดนีเซียที่จะตองเขามาลงทุน
โดยจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมสินคาประมง โดยเฉพาะที่ใหบริการแบบครบวงจร (one stop service) เพื่อเปนแรงดึงดูด
ใหนักลงทุนไทยสนใจที่จะเขามาลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นในอนาคต 
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สวัสดีครับนองๆ   ในเดือนนี้หัวขอคงจะเหมือนเดิมคือ “หลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอน และเครื่องหมายอื่นๆ หลักเกณฑ

การเวนวรรค หลักเกณฑการเขียนคํายอ” ตามราชบัณฑิตยสถาน  ในเดือนนี้จะมีการใชเครื่องหมายวรรคตอนดังนี้ คือ 
o ปรัศนี (question mark)  
o ไปยาลนอย หรือ เปยยาลนอย  
o ไปยาลใหญ หรือ เปยยาลใหญ  
o วงเล็บ หรือ นขลิขิต  (parenthesis) 
o อัศเจรีย (exclamation mark)  

 
ปรัศนี (question mark)  
         ช่ือเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ ? 
         มีหลักเกณฑการใชดังตอไปนี ้
๑. ใชเมื่อสิ้นสุดความหรือประโยคที่เปนคําถาม หรือใชแทนคําถาม 
ตัวอยาง 
         (๑) ใคร ? เขาถามขึ้น 
         (๒) ทําไมคุณจึงเลิกแตงหนังสือ ? 
๒. ใชหลังขอความเพื่อแสดงความสงสัยหรือไมแนใจ มักเขียนอยูในวงเล็บ 
ตัวอยาง 
         (๑) กฤษฎาธาร [กฺริดสะดาทาน] น. พระที่นั่งที่ทําขึ้นสําหรับเกียรติยศ (?) เชน พระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธาร. (เรื่องพระบรมศพ). 
         (๒) ในหนังสือราชาธิราชวา พระเจาฟารั่วทิวงคตเมื่อปฉลู จุลศักราช ๖๗๕ พ.ศ. ๑๘๕๖ มกะตาเปนอนุชาไดราชสมบัติ ใหเขามาทูล
ขอใหสมเด็จพระรวงตั้งพระนามอยางครั้งพระเจาฟารั่ว ไดรับพระนามวา พระเจารามประเดิด (ประดิษฐ?) 
 
ไปยาลนอย หรือ เปยยาลนอย  
         ช่ือเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ ฯ 
         มีหลักเกณฑการใชดังตอไปนี ้
๑. ใชละคําที่รูกันดีแลว โดยละสวนทายไวเหลือแตสวนหนาของคําพอเปนที่เขาใจ 
ตัวอยาง 
         (๑) กรุงเทพมหานคร เขียนเปน กรุงเทพฯ  
         (๒) โปรดเกลาโปรดกระหมอม เขียนเปน โปรดเกลาฯ  
๒. ใชละสวนทายของวิสามานยนาม ซึ่งไดกลาวมากอนแลว 
ตัวอยาง 
         (๑) มหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนเปน มหามกุฏฯ  
         (๒)  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เขียนเปน กรมพระราชวังบวรฯ  
         (๓) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขียนเปน วัดพระเชตุพนฯ 
หมายเหตุ 
         ก. คําแบบแผน โปรดเกลาโปรดกระหมอม ที่เขียนละสวนทายเปน โปรดเกลาฯ ในเวลาอานจะตองอานเต็ม 
         ข. ถาไมใชคําแบบแผน จะอานเต็มหรือไมก็ได 



๓. คํา “ฯพณฯ” อานวา “พะนะทาน” ใชเปนคํานําหนาช่ือ หรือตําแหนงขาราชการผูใหญ ต้ังแตระดับรัฐมนตรีขึ้นไป และ
เอกอัครราชทูต เปนตน 
ตัวอยาง 
         (๑)  ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี  
         (๒)  ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี
         (๓) ฯพณฯ นายศุภชัย  ภูงาม ประธานศาลฎีกา 
         (๔) ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทยประจําองคการสหประชาชาติ 
 
ไปยาลใหญ หรือ เปยยาลใหญ  
         ช่ือเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ ฯลฯ 
         มีหลักเกณฑการใชดังตอไปนี ้
๑. ใชสําหรับละขอความขางทายที่อยูในประเภทเดียวกัน ซึ่งยังมีอีกมาก แตไมไดนํามาแสดงไว 
ตัวอยาง 
         (๑) สํานวนไทยที่ขึ้นตนดวยคําวา “หนา” มี หนาตาย หนาเปน หนาบาน ฯลฯ 
         (๒) สิ่งของที่ซื้อขายกันในตลาดมี เนื้อสัตว ผัก ผลไม น้ําตาล น้ําปลา ฯลฯ 
การอานเครื่องหมายไปยาลใหญ หรือ เปยยาลใหญ ที่อยูขางทายขอความ ใหอานวา “ละ” หรือ “และอื่น ๆ” 
๒.โบราณใชละคําหรือขอความที่อยูตรงกลางก็ได โดยบอกตอนตนและตอนจบไว 
ตัวอยาง 
         (๑) พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว มี ก ฯลฯ ฮ 
         (๒) เขาเจริญพุทธคุณวา อิติป โส ฯลฯ ภควาติ 

การอานเครื่องหมายไปยาลใหญ หรือ เปยยาลใหญ ท่ีอยูตรงกลางขอความ อานวา “ละถึง” 
 
วงเล็บ หรือ นขลิขิต  (parenthesis) 
        ช่ือเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ (   ) ประกอบดวยวงเล็บเปด รูป (  และวงเล็บปด รูป  ) 
        มีหลักเกณฑการใชดังตอไปนี ้
        ๑. ใชกันขอความที่ขยายหรืออธิบาย จากขอความอื่น และขอความในระหวางวงเล็บนั้น จะอานหรือเวนเสียก็ไดโดยไมทําใหเนื้อความ
เสียไป 
ตัวอยาง 
            อริยสัจ ๔ ไดแก ๑. ทุกข  ๒. ทุกขสมุทัย (เหตุใหเกิดทุกข)  ๓. ทุกขนิโรธ (การดับทุกข)  และ ๔. ทุกขนิโรธคามินี ปฏิปทา (ทาง
ดําเนินไปสูความดับทุกข).  
        ๒. ใชขยายความใหชัดเจนยิ่งขึ้น   
ตัวอยาง 
             (๑)  เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน)  
             (๒)  เจาพระยาพระคลัง (หน) 
             (๓)  พระธรรมราชานุวัตร (ฟู อตฺตสิโว ป. ๖) 
             (๔)  ........... (นายเสริม  วินิจฉัยกุล) 
             (๕) สิลา น. หิน, กอนหิน. (ป.; ส. ศิลา). 
        ๓. ใชกันตัวอักษรหรือตัวเลขที่เปนหัวขอยอย อาจใชเพียงวงเล็บปดขางเดียวก็ได 
ตัวอยาง 
 



             (๑)     (๑) หรือ ๑) 
             (๒)     (ก) หรือ ก)          
        ๔. ใชกันตัวอักษรหรือตัวเลขบอกเชิงอรรถ  
ตัวอยาง  
๑. วันรุงแรมสามค่ํา(๑)เปนสําคัญ      อภิวันทลาบาทพระชินวร 
..........................................        ...................................... 
..........................................        ...................................... 
..........................................        ...................................... 
_____________________ 
(๑) แรม ๓ ค่ํา เดือน ๓ ตรงกับวันอาทิตยที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๓๕๐. 
 
        เคร่ืองหมาย  (  อานวา “วงเล็บเปด” และเครื่องหมาย  )  อานวา “วงเล็บปด” 
 
อัศเจรีย (exclamation mark)  
         ช่ือเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ ! 
         มีหลักเกณฑการใชดังตอไปนี ้
๑. ใชเขียนหลังคํา วลี หรือประโยคที่เปนคําอุทาน 
ตัวอยาง 
         (๑) อุย ! 
         (๒) กรรมจริง ! 
         (๓) เขาตายเสียแลว ! 
๒. ใชเขียนหลังคําเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อใหผูอานทําเสียงไดเหมาะสมกับเหตุการณในเรื่องนั้น ๆ เมื่อไมสามารถจะเขียนใหถูกตองเปน
ตัวหนังสือได 
ตัวอยาง 
         (๑) โครม ! 
         (๒) ปง ! 
         (๓) เปรี้ยง ! 
๓. ใชเขียนหลังขอความสั้น ๆ ที่ตองการเนนเปนคําสั่งหรือคําเตือน เปนตน 
ตัวอยาง 
         (๑) ไป ! 
         (๒) หยุด ! 
         (๓) ระวัง ! อันตรายจากไฟฟาแรงสูง ! 
 
ท่ีมา : หลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ฯ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

 http://www.royin.go.th/ 
 

 
 



  

คูมือการจาํแนกปลาแพะในภาคสนาม ครอบครัว  Mullidae (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

บนลําตัวมีจุดสีเปนวงกลมเรียงกันตามความยาวลําตัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  ไมมีจุดสีบนลําตวั 
 

 
 
 
 
 
 
 

แถบสีเหลือง หลายเสน พาดยาวตามลําตัว 

Upeneus tragula    
Freckled goatfish: แพะลาย 

 

Upeneus luzonius 
Goatfish : แพะ 

 
Upeneus bensasi    
Yellowfin goatfish : แพะ 

 
 
Upeneus asymmetricus   
Asymmetrical goatfish : แพะ 

Upeneus vittatus   Striped goalfish : แพะลายเหลือง 

จุดสีเรียงเปนแถบสีดําตลอดความยาวลําตัว 

หนวดสีเหลือง 

แถบสีน้ําตาลแดง 1 เสน พาดตามความยาวลําตัว 

หนวดสีขาว 

แถบสีเหลืองออกสม 1 เสน พาดตามความยาวลําตัว 

มีแถบสีน้ําตาลดํา  

ป.ปลานารู 



บานเราจะนาอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระแหงชาต ิ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ 

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ 



 

  

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 
 

 

คําประกาศวาระแหงชาติ 

ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล  

และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

             
 

 
ขาพเจา พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 

ขอประกาศเจตนารมณในอันที่จะมุงม่ันสรางระบบการบริหารราชการแผนดิน  
ที่สุจริต  เปนธรรม  และเปนที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน  

รวมทั้งขจัดปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมุงพัฒนาการบริหารราชการแผนดินและกฎระเบียบใหเหมาะสม  

สรางระบบราชการใหมีภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตทั้งปวง  
จะมุงฟนฟูระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในการบริหารราชการแผนดินอยางเรงดวน  
โดยจะใชกลไกของรัฐผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนไปพรอมกันทั้งระบบ 

เพื่อกอใหเกิดผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน 
 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



 

  

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 
สารบัญ 

          หนา 
• คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล     ๔ 
       ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

• วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ    ๖ 
      การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

• ยุทธศาสตรที่ ๑  การสรางกลุมผูนําและผลักดัน    ๑๒         
                               ใหเกิดองคการแหงสุจริตธรรม 
 

• ยุทธศาสตรที่ ๒   การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม   ๑๔       
                               คานิยม และการพัฒนาขาราชการ 
 

• ยุทธศาสตรที่ ๓     การใหคําปรึกษา แนะนํา และการ   ๑๖              
                               จัดการความรูเพ่ือสงเสริมคุณธรรม 
                               จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
 

• ยุทธศาสตรที่ ๔     การปรับปรุงระบบบรหิารงานบคุคลให   ๑๗ 

                      เอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

• ยุทธศาสตรที่ ๕     การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    ๒๐ 

                       ดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล 
 

• ยุทธศาสตรที่ ๖     การวัดผลและตรวจสอบดานจริยธรรม   ๒๒ 
 

• ยุทธศาสตรที่ ๗     การวางระบบสนับสนุนและ    ๒๔ 
                               ปจจัยพื้นฐานดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

 ข้ันตอนการขับเคลื่อนวาระแหงชาติฯ     ๒๘ 
 

 แผนงานโครงการตามวาระแหงชาติฯ     ๓๑ 

    



 

  

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

“เศรษฐกิจพอเพียง”  เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง  มีพระราชดํารัส  

ช้ีแนะแนวทางการดํารงชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย โดยตลอดมานานกวา ๓๐ ป เปนการชี้แนะแนวทาง  

การดํารงอยูและการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย 

สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกและสรรพสิ่งตางๆ ในเชิงระบบที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนทางสายกลางที่พอประมาณ ใชหลักวิชาการที่มีเหตุมีผล และ

สรางภูมิคุมกัน  เพ่ือรอดพนจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา   
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้ง

ความรู ความรอบคอบ ระมัดระวัง และ คุณธรรมเปนพื้นฐาน โดยเงื่อนไข  คุณธรรมที่จะตอง

เสริมสราง ประกอบดวย 
• มีความตระหนักในคุณธรรม 
• มีความซื่อสัตยสุจริต 
• มีความอดทน 
• มีความเพียร 
• ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
• ไมโลภ แบงปน และไมตระหนี่ 

 
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชเพ่ือสรางการบริหารราชการแผนดินที่

ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา เปนหลักการสําคัญที่จะชวยวางรากฐานการบริหารราชการแผนดินอยาง

สุจริต เปนธรรม และเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง รัฐบาลจึงนําแนวคิดและ

เปาหมายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาว มากําหนดเปน  วาระแหงชาติดานจริยธรรม

ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยในสวนของภาครัฐตอง

เรงพัฒนาระบบราชการและสรางพลังของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทั้งระบบในการเสริมสราง 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในภาคราชการ วาระแหงชาตินี้ มีเปาหมายเพื่อปรับใหภาค

ราชการทํางานดวยความตระหนักในหลักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ทํางาน

ดวยความสุจริตโปรงใส ประหยัด ใชหลักความรู หลักเหตุผล เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
 

 ๔ 



 

 ๕

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

 
มีจิตสํานึกในการทํางานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  โดยในระยะเริ่มตนจะสรางและใช

กลไกของรัฐผลักดันใหเกิดการขับเคล่ือนไปพรอมกันทั้งระบบ  เพ่ือกอใหเกิดผลกระทบตอการ

เปล่ียนแปลงอยางยั่งยืน 
 

พอประมาณพอประมาณ

มเีหตุผลมเีหตุผล มภีูมคิุมกนัในตัวท่ีดีมภูีมคิุมกนัในตัวท่ีดี

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวงั)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจรติ ขยนั อดทน สตปิญญา แบงปน)

ทางสายกลางทางสายกลาง

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

นําสู

สรุปปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสรุปปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

 
ที่มา : “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร”  

          สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

          พฤศจิกายน ๒๕๔๙,  หนา ๑๕. 
 



 

 ๖
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วาระแหงชาติดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาลและ 

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

 
รัฐบาลไดประกาศเจตนารมณในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ เมื่อวันที่  ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบที่

เกิดข้ึนอยางกวางขวาง รวมถึงปญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน ทําใหมีความ    

จําเปนเรงดวนที่จะฟนฟูระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดิน 

ตลอดจนเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม และการขับเคล่ือนการบริหารราชการแผนดินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติ       

มิชอบในภาครัฐเปนไปเพื่อทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจในการบริหาร    

ราชการแผนดินของรัฐบาลและหนวยงานภาคราชการ รวมถึงตัวขาราชการและเจาหนาที่ในทุกระดบั

โดยเฉพาะการใชอํานาจรัฐและการใชจายเงินแผนดิน ทั้งนี้ การบริหารราชการแผนดินจะตอง

เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ 

สําหรับวาระแหงชาติดานจริยธรรม  ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริต              

และประพฤติมิชอบในภาครัฐนี้ มีสาระครอบคลุมยุทธศาสตรและมาตรการตางๆ อยางสมดุล ทั้งใน

สวนของรูปแบบการผลักดันใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณ   

อยางจริงจัง (Compliance-based approach) และรูปแบบการเสริมสราง กระตุน ยกระดับ ใหหนวยงาน

ภาคราชการและตัวขาราชการเกิด “ความเขาใจ  เขาถึง  และพัฒนา” โดยเฉพาะการเตรียมตัว

และการเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถไตรตรองใชเหตุผลอยางรอบคอบ มีการปฏิบัติราชการได

อยางเหมาะสม  กลาเผชิญกับสิ่งที่ไดตัดสินใจและกระทําไป  ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ดูแลปองกัน

รักษาปกปองไมใหการปฏิบัติราชการ  หรือการปฏิบัติตนเกิดความเสียหายหรือเกิดความเสี่ยงตอ

ความไมดีงามใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น (Integrity-based approach) โดยมีเปาประสงคสําคัญๆ        

รวม ๒ ประการ ไดแก 
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๑. ลดและปดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเพื่อสรางความโปรงใส 

ซื่อสัตยสุจริตลดความสูญเสียและขจัดรูร่ัวไหล ในการปฏิบัติราชการ  

ตัวช้ีวัด 
• ระดับความสําเร็จของกําหนดกฎหมายเพื่อการพัฒนาระบบและมีการดําเนินการ  

ตามมาตรการการปองกัน ปราบปรามทุจริต และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ

ธรรมาภิบาล 
• ระดับคะแนนความโปรงใสของภาครัฐเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติดีข้ึน 
• ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่ประชาชนสามารถเขาถึงได 
• ระดับความสําเร็จในการการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน              

การดําเนินการของสวนราชการภาครัฐ 
• ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนตอการทํางานของภาคราชการสูงข้ึน 
• สัดสวนขาราชการ/ลูกจางที่ถูกลงโทษทางวินัยลดลง 

• จํานวนกรณีการกระทําผิดวินัยที่ตรวจพบไดอยางรวดเร็ว  
• รอยละของจํานวนเรื่องกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ/จรรยาบรรณวิชาชีพที่พบและ

ไดรับการแกไขภายในเวลาที่กําหนด 

๒. สรางจิตสํานึกในการประพฤติชอบ ใหยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม เปนกลาง ไมเลือกปฏิบัติรวมถึง

การปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด เกิดความคุมคา     

มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกตอง ตอบสนองความตองการของประชาชน และมีความ

รับผิดชอบตอสังคม  

ตัวช้ีวัด 
• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในระบบราชการ 
• รอยละของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐที่เขาใจและประยุกตหลักคุณธรรม    

จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฎิบัติราชการและ  

การดําเนินชีวิตเพิ่มสูงข้ึน 
• รอยละของระดับความพึงพอใจของผู รับบริการตอการใหบริการที่โปรงใส          

เปนธรรมของภาคราชการเพิ่มสูงข้ึน 
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• ระดับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอความเปนธรรมในการบริหารงานเพิ่มสูงข้ึน 
• ระดับผลคะแนนความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆ 

เพ่ิมสูงข้ึน 

ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว จําเปนที่จะตองอาศัยปจจัยองคประกอบ

ดานตางๆ ซึ่งจะตองมีมาตรการผลักดันใหเกิดข้ึนพรอมกันไปอยางเปนระบบ เร่ิมตั้งแตในระดับ  

ตัวบุคคลขึ้นไปยังในระดับองคการ  

การขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐดังกลาวนี้ จําเปนที่จะตองใหความสําคัญในปจจัยองคประกอบแหง

ความสําเร็จ  ๓  ดาน (ดังภาพตัวแบบการขับเคลื่อนวาระแหงชาติฯ)    คือ 
๑. การสรางกลุมผูนําและผลักดันใหเกิดองคการแหงสุจริตธรรม มีประสิทธิภาพ และมี

ศักดิ์ศรี (Organizational Integrity) ในทุกระดับ เพ่ือเปนแบบอยางของการเรียนรูและขยายผล  
๒. การพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลซึ่งเปนระบบยอยตางๆ ที่มี

ความสัมพันธเช่ือมโยงสอดคลองกัน ไดแก การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม   

การฝกอบรม สรางทักษะ และพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ในรูปแบบตางๆ  การจัดใหมีการให

คําปรึกษาแนะนําและการจัดการความรูที่เก่ียวของ การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ

การคุมครองผูใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ และการผลักดันใหมี

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณ ตลอดจนการวางระบบการบริหารจริยธรรมการวัดผล          

และการตรวจสอบ 
๓. การวางระบบสนับสนุนและโครงสรางพ้ืนฐานทางดานคุณธรรม จริยธรรม และ    

ธรรมาภิบาล ไดแก การออกกฎหมาย การพัฒนาระบบ และจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง

การสื่อสารทําความเขาใจเพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม

และการติดตามสถานการณของบรรดาองคกร/กลุมพลังตาง ๆ  ในสังคมรวมถึงการศึกษา  วิจัยเชิงลึก

เพ่ือสรางองคความรูในการพัฒนาข้ันตอไป  



 

  

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 
 
 

ปรับ
กระบวนทัศน 
วัฒนธรรม
คานิยม /
พัฒนา 

ขาราชการ

ใหคํา แนะนํา
ปรึกษา/ 
จัดการ
ความรู

วางระบบ
บริหาร
จริยธรรม

พัฒนา
ระบบ

บริหารงาน
บุคคล/ 
ประมวล  
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ

ผูนํา/องคการ
ตนแบบ

วัดผล
และ

ตรวจสอบ

ระบบสนับสนุนและโครงสรางพ้ืนฐานทางดานคุณธรรม จริยธรรม

กฎหมาย/
หนวยงาน
หลัก

การสื่อสาร
เพือการ

เปล่ียนแปลง

การมีสวนรวม
ของประชาชน / 
แรงกดดัน
จากสังคม

การ 
ศึกษา วิจัย

 
 

ตัวแบบการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ 

ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ 
 
 
 

 ๙ 



 

  

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 
  การขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ สามารถแยกออกมาไดเปน ๓ ระดับ คือ ระดับรัฐบาลที่ขับเคล่ือนใน

ภาพรวมทั้งระบบในภาครัฐ ระดับหนวยงานที่มุงใหในแตละสวนราชการกําหนดกลยุทธ/โครงการ/

นวัตกรรมใหมๆ เพ่ือเสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และระดับบุคคล คือ 

ขาราชการแตละคนจะตองมุงเนนการปลูกฝงอุดมการณ คุณธรรม และจริยธรรมใหหยั่งลึกลงไปใน

มโนจิตจนเปนพฤตินิสัย เพ่ือเสริมสรางศักดิ์ศรีและคุณคาแหงชีวิตของตน 
สําหรับยุทธศาสตรสําคัญในการดําเนินการนั้น ไดแก  

• การยกรางพระราชบัญญัติสงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ    
โดยมีองคประกอบหลัก ไดแก  

๑.  การจัดตั้ง  “สภาธรรมาภิบาลแหงชาติ” ประกอบดวยผูที่เก่ียวของทุกภาคสวน

จํานวนประมาณ ๒๐ คน เพ่ือเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนกระแสคุณธรรม จริยธรรม และ  

ธรรมาภิบาลของสังคม 
๒.  การจัดตั้งองคกรสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาครัฐ ไดแก “สํานักงานสงเสริม    

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภาครัฐ” เพ่ือรับผิดชอบในการพัฒนา สงเสริม ปองกัน และ

ปราบปราม ตลอดจนจัดทํามาตรฐานจรรยาบรรณสําหรับ 
-  ขาราชการการเมือง 
-  ขาราชการประจําและเจาหนาที่ภาครัฐในทุกระดับ 

• การสรางกระบวนการเรียนรูในระดับองคการและระดับบุคคลดานคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในภาคราชการ เ พ่ือผลักดันให เ กิดองคการสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศ รี 

(Organizational Integrity) ในภาคราชการทุกระดับในวงกวาง   
สําหรับกระบวนการทํางานในกระทรวง กรม ตางๆ ประกอบดวยยุทธศาสตร  รวมทั้งส้ิน  ๗  

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางกลุมผูนําและผลักดันใหเกิดองคการแหงสุจริตธรรม 
ยุทธศาสตรที่ ๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยม และการ

พัฒนาขาราชการ 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การใหคําปรึกษา แนะนํา และการจัดการความรู เ พ่ือ       

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตรที่ ๔ การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหเอ้ือตอการสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม 
 

๑๐ 



 

 ๑๑
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ยุทธศาสตรที ่๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การวัดผลและตรวจสอบดานจริยธรรม 
ยุทธศาสตรที่ ๗ การวางระบบสนับสนุนและปจจัยพ้ืนฐานดานจริยธรรมและ   

ธรรมาภิบาล 

ซึ่งในแตละยุทธศาสตรจะมีกลยุทธหลักตางๆ เพ่ือใชในการถายทอดเปนแผนงาน/   
โครงการ สําหรับนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลตอไป   
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ยุทธศาสตรที่       ๑       การสรางกลุมผูนําและผลักดันใหเกิดองคการแหงสุจริตธรรม 

องคการที่มีศักดิ์ศรีและสุจริตธรรม หมายถึง สถานที่ที่มีบุคคลมาอยูรวมกันมี         

ปฏิสัมพันธตอกันดวยความเอื้ออาทร มีความเคารพในความเปนปจเจกชนของสมาชิกทุกคนเอาใจใส  

ดูแลซึ่งกันและกันใชความสามารถในการปฏิบัติงาน ดวยความภาคภูมิใจ รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน

และการตัดสินใจของตนเอง รวมทั้งใหความสําคัญตอส่ิงที่ประชาชนใหความสนใจ ตองการ และ

คาดหวังจากองคการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน   

ภาวะผูนํานับเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางสูงตอการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในองคการ เพราะผูนํามีอิทธิพลอยางสูงตอองคการ การที่ผูนําปฏิบัติตนอยางมีศีลธรรม 

คุณธรรมและจริยธรรม จะเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา  

ผูนําในที่นี้หมายถึงผูบริหารในทุกระดับขององคการ เม่ือผูนํามีคานิยม ความเชื่อที่ตนเอง

ยึดมั่นอยางไร ก็มักแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับส่ิงที่ตนเชื่อถือออกมา  ไมวาพฤติกรรมนั้นจะดีหรือไม 

ยอมมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาอยางมาก และสงผลตอการที่พวกเขายึดถือปฏิบัติตาม ฉะนั้น 

เม่ือผูนําในองคการไดแนะนําผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตนอยางไร จําเปนอยางยิ่งที่ตนเองจะตองทําใน

ส่ิงที่ตนไดพูดอยางเครงครัด  

ดังนั้น ภาคราชการจําเปนตองสรางผูนําเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ในทุกองคการทุก

ระดับ เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี ใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 

กลยุทธหลัก 
๑. การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในทุกองคการและทุกระดับเพื่อเปนแบบอยางที่ดี

สําหรับการเรียนรูและขยายผล  
เพ่ือเปนการสรางแบบอยางท่ีดีของผูนําและขาราชการที่มีคุณลักษณะตรงตามเงื่อนไข

คุณธรรมแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหมายถึงปฏิบัติราชการ โดยตระหนักใน  

คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน  มีความเพียร ใชสติปญญาในการมองโลก

เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพ่ือการทํางานที่มุงใหเกิดประโยชนสุข 

ตอประชาชน   
 
 
 
 

๑๒ 



 

 ๑๓
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๒.  การพัฒนาองคการแหงศักดิ์ศรีและสุจริตธรรม 

การจะพัฒนาไปสูองคการแหงศักดิ์ศรีและสุจริตธรรม ภาคราชการจําเปนตองสราง

ระบบการบริหาร การกําหนดกติกา และวิธีการดําเนินการ หรือเครื่องมือในการทํางาน   

ที่เนนการสรางองคการที่สมาชิกเปยมดวยมโนสุจริต เปนองคการที่สมาชิกยอมรับใน

หลักการที่เกิดข้ึนโดยวิธีการมีสวนรวมคิด รวมทําและอาศัยความรวมมือจากผูบริหาร

และขาราชการทุกระดับ เพ่ือหลอหลอมขาราชการและองคการใหมีศักดิ์ศรีและจริยธรรม

อยางเปนรูปธรรม 
ในการนี้ ทุกสวนราชการตองเรงดําเนินการไปสูการสรางผูนําเพ่ือขับเคล่ือนคุณธรรมฯ 

ในทุกองคการทุกระดับ และวางรากฐานองคการแหงศักดิ์ศรีและสุจริตธรรมใน  ๓   

ลักษณะ คือ 
 
- กําหนดมาตรการและมาตรฐานองคการแหงศักดิ์ศรีและสุจริตธรรมพรอม    

สรางผูนําเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรม และองคการแหงศักดิ์ศรี  
- สงเสริมการพัฒนาระบบและการสรางนวัตกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล ของสวนราชการตาง ๆ  
- คนหาตัวอยางโครงการนวัตกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

จากสวนราชการตาง ๆ เพ่ือประมวลเปนตัวอยางและเผยแพรใหสวนราชการ  

อ่ืนๆ นําไปศึกษาและประยุกตใชตอไป 

๓.  การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูง    
เปนการพัฒนาองคการใหมีรูปแบบของพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของขาราชการที่

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ปรับปรุงการบริการประชาชนโดยเนน

รูปแบบการใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service)  รวมทั้งการใหประชาชน    

มีสวนรวมในการประเมินผลการใหบริการของสวนราชการภาครัฐ และการเพิ่มน้ําหนัก

ตัวชี้วัดดานการบริการประชาชนในการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   

ใหมากขึ้น 
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ยุทธศาสตรที่       ๒  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม  คานิยม และการพัฒนา 
                               ขาราชการ 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของระบบราชการ นั้น มุงหมาย

ใหขาราชการไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่เหมาะกับระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยยึดหลัก 

๔ พ  เปนแนวทางในการดําเนินการ อันประกอบดวย  

๑.  พึ่งตนเอง  เปนขาราชการที่สามารถพึ่งตนเองในการทํางานและการใชชีวิต เนนให

การรับราชการมีความเปนมืออาชีพ ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี (Integrity)  ขยันตั้งใจทํางาน (Activeness) 

๒.  พอดี  เปนขาราชการที่ตองทํางาน ใชชีวิต และวางตัวอยางพอดี พอควร โดยยึดหลัก

ความเหมาะสม สามารถปรับตัวไดทันโลก (Relevancy) มีจิตใจและการกระทําที่เปนประชาธิปไตย 

ยอมรับหลักการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือใหเกิดความโปรงใส (Democracy) 

๓.  พอเพียง  การทํางานของขาราชการจะตองครอบคลุมหลักความรอบคอบ มีเหตุผล 

และมีความเพียงพอทั้งในเรื่องของขอบเขตของงานและความครบถวน โดยรับผิดชอบผลงานตอ

สังคม (Accountability) และมีศีลธรรม และคุณธรรม (Morality) 

๔.  พอใจ  ขาราชการตองพอใจในสถานภาพของตน และเนนความพึงพอใจของ

ประชาชนจากผลงานของตน (Yield)  ที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)   

ดังนั้น หนวยงานภาคราชการจึงตองมุงมั่นพัฒนาขาราชการในทุกระดับอยางจริงจังและ

ตอเนื่องเพ่ือใหขาราชการเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 

๑๔ 
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กลยุทธหลัก 

๑. การนอมนําแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาทสู            
การปฏิบัติ  
พัฒนาขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรูจากพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร 

และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใหแกขาราชการ โดยเนนกระบวนการการมีสวนรวม

ของขาราชการทุกคน ทั้งนี้ จะพัฒนาหลักสูตรเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตร

เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนหลักสูตรสําหรับการอบรมขาราชการทุกระดับ 

๒. การพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ    
มุงพัฒนาขาราชการทุกระดับ โดยสงเสริมการฝกอบรมดานจริยธรรมอยางเขมขน ผลักดัน

ใหทุกสวนราชการภาครัฐ  เรงสงเสริมขาราชการในสังกัดใหมีความรู ความเขาใจใน

เร่ืองพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถตัดสินใจกระทํา

หรือไมกระทําบางสิ่งบางอยางไดอยางเหมาะสม กลาวคือ 
• ใหทุกหนวยงานตองเรงสรางความรูความเขาใจและทักษะ โดยวิธีการตางๆ เชน 

การผลิตสื่อ การฝกอบรมเสริมสรางความรูดานคุณธรรม จริยธรรม หรือการวาง
มาตรการที่กระตุนและเสริมสรางการเรียนรูและยอมรับ 

• การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสุจริตโปรงใส หรือดําเนินโครงการถิ่นไทย     

ใสสะอาด รวมนอมเกลาฯ ถวายในหลวง รวมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ 

รวมกับสถาบันการศึกษา องคการพัฒนาภาคเอกชน ภาคเอกชน หรือ องคการตางๆ   

๓. การพัฒนาขาราชการรุนใหมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและขีดความสามารถสูงเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง  
 เรงสรางบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเขาสูระบบราชการในตําแหนงผูบริหาร ทั้งนี้การ

พัฒนาขาราชการรุนใหมดังกลาวมุงสรางคนเกง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรม

ปอนสูระบบราชการยุคใหม  
 

 

๑๕ 
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ยุทธศาสตรที่       ๓  การใหคําปรึกษาแนะนําและการจัดการความรู 

การใหคําปรึกษาแนะนํา เปนเครื่องมือสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะนําไปใชในการ     

เสริมสรางจริยธรรม เพ่ือใหขาราชการไดปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอยางที่ไมแนใจวาเปนสิ่งที่ขัดแยง

ตอบรรทัดฐานทางจริยธรรมหรือไม ซึ่งการที่จะพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาแนะนําไดอยางมี    

ประสิทธิภาพนั้นจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการพัฒนาระบบการจัดการความรูควบคูไปดวย เพ่ือเปน

การแลกเปลี่ยนประสบการณการใหคําปรึกษา จัดเก็บเปนระบบฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบ

การใหคําปรึกษาแนะนําตอไป 

กลยุทธหลัก 

๑. การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาแนะนําดานจริยธรรม   
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา แนะนําดานคุณธรรม จริยธรรม แกขาราชการ ทั้งระบบ 

ตั้งแต การพัฒนาที่ปรึกษาแนะนําดานจริยธรรม (Ethics Counselor) รวมทั้งเปด
ใหบริการสายดวนจริยธรรม (Ethics Hotline) เพ่ือใหคําปรึกษา รับความคิดเห็นและตอบ
ปญหาที่เก่ียวของกับจริยธรรม   

๒. การวางระบบขอมูลและการจัดการความรูดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการจัดการความรู และวิธีการปฏิบัติอันเปนเลิศ (Best 
Practices) ในดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูข้ึน

ในภาคราชการ  
 
 

๑๖ 
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ยุทธศาสตรที่      ๔    การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล 
                        ใหเอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

การบริหารงานบุคคลเปนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนํามาใชประโยชนในการเสริมสราง

คุณธรรม และจริยธรรมในองคการโดยการเชื่อมโยงเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมไวในกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลอันประกอบดวยการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การพัฒนา

บุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูการบริหารราชการแบบมืออาชีพ 

กลยุทธหลัก 

๑. การทดสอบขาราชการเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม   
เปนการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือเปนการทดสอบคุณธรรม จริยธรรม ของขาราชการ ในทุกระดับ 

ซึ่งจะเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการวางแผนพัฒนาขาราชการดานจริยธรรม คุณธรรม

อยางเปนระบบตอไป  

๒. การวางเงื่อนไขดานคุณธรรมและจริยธรรมเปนองคประกอบของการแตงตั้งบุคคลเขาสู
การดํารงตําแหนงผูบริหารของหนวยงาน   
เปนการนําเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมมากําหนดไวในกระบวนการของการแตงตั้ง หรือ

เล่ือนเขาสูตําแหนงผูบริหารในทุกระดับของหนวยงาน โดยใหเปนองคประกอบที่สําคัญ  

๓. การจัดทําสมุดพกขาราชการเพื่อบันทึกผลงานและคุณงามความดี    
เปนการจัดทําแฟมผลงานขาราชการเพื่อบันทึกผลงาน และพฤติกรรมที่ดีหรือที่มี

ปญหาของขาราชการแตละคน ซึ่งแฟมผลงานดังกลาวจะเปนการประเมินพฤติกรรมใน

ลักษณะการสะสมผลงานและคุณงามความดี ซึ่งจะมีผลตอการสรางกําลังใจสําหรับ   

ขาราชการที่ประพฤติดีประพฤติชอบ รวมถึงเปนการสรางระบบถวงดุลอํานาจ และเกิด

ความโปรงใสในการประเมินผลบุคคล  ทั้งนี้ จะมีการจัดทําแฟมประมวลผลงานเพื่อ

เปนสวนประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ โดยจะบันทึกพฤติกรรม

ความดีงามและขอบกพรองหรือปญหา ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การทํางาน เพ่ือสงเสริมใหขาราชการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

และผูบังคับบัญชาในทุกระดับจะใหความสําคัญอยางจริงจังตอพฤติกรรมการทํางาน

ของขาราชการ เพ่ือสงเสริมใหขาราชการที่ดีและมีความสามารถสูงไดมีโอกาสกาวหนา

ในทางราชการ และควบคุมหรือพัฒนาขาราชการที่ไมดีใหปรับเปลี่ยนมาเปนขาราชการที่ดีตอไป  
 
 

๑๗ 



 

 ๑๘
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๔. การเสริมสรางความเขมแข็งของการพิทักษระบบคุณธรรม 
เปนการปรับปรุงระบบจรรยาบรรณ วินัย อุทธรณ รองทุกข ของขาราชการ โดยมุงเนนการ

ปรับปรุงวิธีการดําเนินการทางวินัยที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย  

โดยการแกไขกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

(ก.พ.ค.) เพ่ือดูแลและพิทักษระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลใหขาราชการที่มี

ความรูความสามารถไดรับโอกาสอยางเสมอภาคในการดํารงตําแหนง เพ่ือสราง

ภูมิคุมกันใหขาราชการสามารถกลายืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตองและเปนประโยชน           

ตอประเทศชาติและประชาชน โดยไมเกรงกลัวตออํานาจอิทธิพลที่ไมถูกตอง  

๕. การจัดใหมีระบบเฝาระวังและรับขอมูลเกี่ยวกับทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ   
พัฒนากลไกการใหขอมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

โดยใหมีกฎหมายคุมครองผูใหขอมูลที่ เปนจริงและมีประโยชนตอทางราชการ 

(Whistleblower) จากการขมขู หรือกล่ันแกลงของผูมีอํานาจ หรือผูมีอิทธิพล 

๖. การวางระบบปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัว 
     และผลประโยชนสวนรวม  

วางระเบียบและเงื่อนไขเพ่ือปองกันมิใหขาราชการในหนวยงานใชอํานาจของรัฐเอ้ือ

ประโยชนแกสวนตนและพวกพอง (Conflict of interests)  โดยใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในวงราชการ ที่ครอบคลุมถึงการปองกันความ   

ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม เพ่ือปดโอกาสไมให

เจาหนาที่ของรัฐแสวงหาประโยชนในเชิงพาณิชยและในเชิงความสัมพันธสวนตน เชน 

การถือหุนบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ รับสัมปทานจากรัฐ มีสวนไดเสีย

ในการเปนกรรมการ รวมถึงบังคับใชกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐดวย ซึ่งหมายถึง

การเอื้อประโยชนในเชิงการใหความดีความชอบแกคูสมรส ญาติมิตรในกรณีที่อยูภายใน

หนวยงานเดียวกันดวย 

๗. การสรางโอกาสและทางเลือกใหมในการปฏิบัติราชการใหกับขาราชการ 
สงเสริมการพัฒนาขาราชการมืออาชีพ โดยกําหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อพัฒนา

ขาราชการที่ไดปฏิบัติงานมาแลว ไดมีโอกาสทบทวน ประสบการณ ความตองการของตน 

การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณตามความเหมาะสม 

รวมทั้งการพัฒนาขีดสมรรถนะของตนใหตรงกับงานอยางแทจริง โดยจัดใหมีศูนย

พัฒนา และเพ่ิมพูนทักษะขาราชการ  
 



 

 ๑๙
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๘. การกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของกับเงินสินบนนําจับ  
กําหนดมาตรการสรางความโปรงใสของขาราชการและหนวยงานที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทน 

เงินสินบนนําจับ โดยจัดทําบัญชีรายการ และประกาศ ช้ีแจง พรอมทั้งแสดงตอคณะรัฐมนตรี 

และสาธารณชน  นอกจากนี้ จะทําการศึกษาทบทวนมาตรการการกําหนดคาตอบแทน

ของเงินสินบนนําจับในภาคราชการ  
 



 

  

วาระแหงชาติ
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ยุทธศาสตรที่         ๕          การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม 
   และธรรมาภิบาล 

  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อใหภาคราชการมีแนวปฏิบัติและวิธีการดําเนินงาน

ในดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่เทียบเทาเกณฑสากล เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณของ

ประเทศและการยอมรับจากนานาประเทศ 

กลยุทธหลัก 

๑. การสรางเกณฑตัวช้ีวัดเพื่อวัดผลดานจริยธรรมในสวนราชการภาครัฐ   
เปนการนําหลักคุณธรรม จริยธรรมไปปรับใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให

ความสําคัญกับตัวชี้วัดดานจริยธรรมเปนลําดับแรก  ทั้งนี้ จะเร่ิมนําตัวชี้วัดดานคุณธรรม 

จริยธรรม มาประเมินผลควบคูกับการประเมินผลปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หากสวนราชการภาครัฐใด ไมผานเกณฑการประเมินดานจริยธรรมจะไมไดรับการจัดสรรเงิน

รางวัล นอกจากนี้ จะปรับปรุงหลักเกณฑการใหเงินรางวัลใหมเพ่ือใหเกิดความ       

เทาเทียมระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

๒. การวางระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงดานจริยธรรม 
     และธรรมาภิบาล  

สรางกลไกการวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการตางๆ และวางมาตรการในการปองกัน

ความเสียหาย ตลอดจนทําใหระบบราชการเปนระบบเปด มีเครือขายประชาสังคมมา

เปนสวนรวมในการตรวจราชการดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  เพ่ือสราง

ภูมิคุมกันที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ จะไดนําระบบจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสมาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐาน 
 
 
 

๒๐ 
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๓. การผลักดันใหสวนราชการภาครัฐดําเนินการตามมาตรการสรางราชการใสสะอาด 
กระตุน  สงเสริม สนับสนุน ใหสวนราชการภาครัฐ ดําเนินการตามมาตรการสรางราชการ

ใสสะอาด ซึ่งประกอบดวยมาตรการหลัก ๓ ประการ คือ การสงเสริมจิตสํานึกราชการ  

ใสสะอาด การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตางๆ ที่อาจเปนภัยตอการนําไปสู

ประเทศไทยใสสะอาด และการจัดการกรณีทุจริตและคอรรัปชันที่เกิดข้ึนแลวหรือกําลัง

เกิดข้ึน โดยนํากรณีของสวนราชการภาครัฐที่สามารถดําเนินการตามมาตรการสราง  

ราชการใสสะอาดไดประสบความสําเร็จมาเปนตนแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

๔. การพัฒนาผูรับผิดชอบดานจริยธรรม 
สงเสริมใหแตละสวนราชการภาครัฐมีผูรับผิดชอบหลักดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล (โดยอาจเปนกลุมพัฒนาระบบบริหารที่มีอยูแลวในทุกสวนราชการภาครัฐ) 

เพ่ือเปนกลไกในการผลักดันองคการใหเปลี่ยนแปลงไปสูองคการที่มีคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบ  ๕ ประการ คือ 

๑)  สรางการเปลี่ยนแปลงดานคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดข้ึน โดยกําหนดนโยบาย  

     เปาประสงคและกลยุทธ  ใหบรรลุจุดมุงหมายของการเปนองคการแหง        

     คุณธรรม จริยธรรม 

๒)   กําหนดแนวทางปฏิบัติในดานคุณธรรม จริยธรรม  ใหแกขาราชการ 

๓)  สรางความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณ ธรรม จริยธรรม  
       โดยมีกระบวนการรวบรวม วิเคราะหขอมูล เพ่ือนําไปแกปญหาที่สอดคลองกับ      
       สถานการณในสวนราชการภาครัฐ 

๔)  ผลักดันใหมีการรณรงคในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสวนราชการ 
      ภาครัฐ  

๕) สอดสอง ดูแล ดานคุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ 

    หนาที่ 

 

 

 

 

 

๒๑ 



 

 ๒๒

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

 
ยุทธศาสตรที่      ๖      การวัดผลและการตรวจสอบดานจริยธรรม 

การตรวจสอบจริยธรรม เปนเครื่องมือหนึ่งที่ทําใหองคการทราบสถานะ และสภาพจริยธรรม

ภายในองคการวาอยูในระดับใด และควรกําหนดรูปแบบและองคประกอบของจริยธรรมที่องคการ

ตองการอยางไร รวมทั้งวางแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาจริยธรรมไดอยางมีประสิทธิผล 

กลยุทธหลัก 

๑.  การพัฒนาแบบประเมินผลจริยธรรมดวยตนเองของขาราชการ  
สงเสริมใหขาราชการสามารถสอบทานและตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่ตนเองได

ประพฤติปฏิบัติวาเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบและจริยธรรมไดดวยตนเอง 

สามารถประเมินตนเอง(Ethics Self-assessment) ทั้งในดานที่เปนพฤติกรรมเชิงบวก
และเชิงลบ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแกไขตนเองใหดํารงตนอยูในความถูกตองดีงาม  

ทั้งนี้ จะจัดทําแบบประเมินตนเองของขาราชการผนวกอยูในสมุดพกขาราชการ 

๒. การตรวจสอบจริยธรรม   
พัฒนาระบบการตรวจราชการดานจริยธรรม (Ethics Audit)  ในสวนราชการภาครัฐ

อยางจริงจัง โดยกําหนดแนวทางการตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจใหแก  

คณะรัฐมนตรีทราบ 

๓. การจัดทําและผลักดันใหมีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของขาราชการ 
ผลักดันใหสวนราชการภาครัฐจัดทําและ/หรือทบทวนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

โดยใหทุกสวนราชการภาครัฐศึกษา และจัดทําจรรยาบรรณกลุมขาราชการในสายงาน

เฉพาะ เพ่ือกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค กําหนดเงื่อนไขและบทลงโทษเกี่ยวกับการ

กระทําอันเปนปฏิปกษตอจริยธรรม ซึ่งจะตองส่ือสารและจูงใจใหขาราชการทุกคน

ประพฤติตนเอง ใหสอดคลองกับจริยธรรมขององคการ ทั้งนี้ ใหครอบคลุมถึง

ขาราชการการเมืองดวย 



 

  

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 
๔. การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล    

ภาคราชการประจํากระทรวง    
เสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการ

ภาครัฐ โดยเพิ่มบทบาทคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํา

กระทรวง ในการตรวจสอบดานจริยธรรม เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม โปรงใส  คุมคา    

มีประสิทธิภาพแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



 

  

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 
ยุทธศาสตรที่        ๗   การวางระบบสนับสนุนและปจจัยพื้นฐานดานจริยธรรม 

                                 และธรรมาภิบาล  

     การวางระบบสนับสนุนและโครงสรางปจจัยพื้นฐานทางดานจริยธรรม เพ่ือเอ้ือตอการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทั้งในดานของการควบคุม การชี้นําและการสงเสริม 

ใหเกิดข้ึนในภาคราชการอยางตอเนื่อง  

กลยุทธหลัก 

๑.  การสรางเง่ือนไขเพื่อยกระดับประเทศสูมาตรฐานสากลดานจริยธรรม 
กําหนดกฎหมายและแกไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเพื่อนําไปสูการใหสัตยาบัน

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ทั้งนี้  เพ่ือสรางกระแสความตื่นตัว

ของทุกภาคสวนในสังคม 

๒. การยกรางกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี  
ใหมีการยกรางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการและการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี (Cabinet 
Laws) เพ่ือใหการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางถูกตอง มีความรับผิดชอบตอการบริหาร
ราชการแผนดิน และยึดประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ 

๓. จัดทํากฎหมายเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ยกรางพระราชบัญญัติสงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ เพ่ือเปนบรรทัดฐานในการประพฤติ 

ปฏิบัติตน การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และการปองกันการกระทําการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบของขาราชการ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาจัดตั้งกลไกเพื่อขับเคลื่อน     

การพัฒนา สงเสริม ปองกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในอนาคต 

๔.  การสงเสริมและผลักดันใหทุกสวนราชการภาครัฐปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
    ใหทุกสวนราชการภาครัฐดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปปฏิบัติใหเกิดผล โดยเฉพาะการให

ความสําคัญและมุงเนนในสวนที่เก่ียวของกับการอํานวยความสะดวก การตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส รวมถึงแกไข ปรับปรุง เพ่ิมเติมใน

เร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 

๒๔ 



 

 ๒๕

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

 

๕.  การจัดตั้งสํานักงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา    

สงเสริม ปองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ  

-  เรงรัดและผลักดันใหมีการจัดตั้งสํานักงานสงเสริม คุณธรรม และจริยธรรม   

เพ่ือทําหนาที่เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในภาคราชการ 

โดยศึกษาและฝกอบรมดานจริยธรรมขาราชการ จัดทําคูมือกําหนดแนวทางปฏิบัติ

ดานจริยธรรมใหกับขาราชการ  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับขอสงสัยดานจริยธรรม 

-  ศึกษาและกําหนดแนวทางในการจัดตั้งกลไกเพื่อปองกัน ปราบปรามและแกไข

ปญหาการทุจริตในวงราชการ โดยเฉพาะในกรณีกระทําความผิดประพฤติมิชอบ

ของขาราชการรายยอยๆ ทั้งในภาคราชการและทองถ่ินตั้งแตระดับ ๘ ลงมา เพ่ือ
เสริมกําลังและเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการแกไขปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

๖.  การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงดานจริยธรรม  
จัดการประชาสัมพันธผานส่ือโทรทัศนและวิทยุภายใตโครงการ “คุณธรรม จริยธรรม 

นําชาติ” พรอมจัดกิจกรรมรณรงค เพ่ือกระตุนใหขาราชการตระหนักและรับรูถึงการ
ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อนําไปสูการเปนขาราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

       ๗.  การศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อสรางองคความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัย สรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลบนฐานขององคความรู และนําขอเสนอแนะจากการวิจัยมาเปนแนวทางใน

การพัฒนาและยกระดับสูมาตรฐานสากล 

๘.  การเสริมสรางบทบาทและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีประชาชน ในการพัฒนา 

จริยธรรม ธรรมาภิบาล และวัดผลดานจริยธรรม 

   -  การเสริมสรางบทบาทในการตรวจสอบของภาคประชาชน โดยศึกษาและวางมาตรการ
เพ่ือเปดโอกาสในการสรางกลไก และนําเครือขายภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวม 

เปนภาคีกับภาคราชการในการพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม การวัดผล และการติดตาม

ผลสําเร็จดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของภาคราชการอยางเปนรูปธรรม  

   - เปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนานโยบายของรัฐ เสนอแนะ

ระบบการบริหารงานและการใหบริการ เพ่ือตอบสนองตอความตองการประชาชนที่แทจริง 

โดยจัดใหมีคณะกรรมการภาคประชาชน (Lay Board)  



 

 ๒๖

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

 

         - การสนับสนุนองคกรประชาสังคมในการติดตามและเฝาระวังสถานการณ  อันมี
ความลอแหลมตอการละเมิดคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาคราชการ  

๙. การสรางเยาวชนใหเปนกลไกการสงผานจริยธรรมไปสูครอบครัว 
สงเสริมใหมีการปลูกฝงดานจริยธรรมในเยาวชนอยางจริงจัง เพ่ือใหเยาวชนเปนกลไก 

การสงผานจิตสํานึกดานจริยธรรมไปสูขาราชการในฐานะเปนผูปกครองอันจะทําใหเกิด

กระบวนการเรียนรูรวมกัน เพ่ือหลอหลอม คุณธรรม จริยธรรมในสถาบันครอบครัว 

โดยจัดทําโครงการ “เลาเร่ืองคนดีใหลูกฟง” รวมทั้งการสราง “วิทยากรอาสา” ข้ึน จาก

เยาวชนคนรุนใหมเพ่ือทําหนาที่เปนตัวกลางในการถายทอดความรูดานคุณธรรม และ 

จริยธรรม 

๑๐.  การจัดใหมีกลไกหรือชองทางรับขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ  และคําชมเชย 

จากประชาชน 

เปนการนําขอรองเรียน ปญหา ความตองการของประชาชนไปพิจารณาเพื่อดําเนินการ  

ปรับปรุงแกไขปญหาการบริหารหรือปฏิบัติราชการใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดทันทวงที  และเพ่ือการพัฒนาภาคราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาในการดําเนินงาน 

นอกจากนี้ ยังควรสรางชองทางในการชมเชยขาราชการที่ประพฤติดี หรือการแจงขอมูล

ตางๆ ที่ประสบเห็นขาราชการแสดงความดีอันเปนที่ประจักษ เพ่ือสงเสริมและกระตุน

ใหขาราชการตองการทําความดีอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาจริยธรรมและ       

การพัฒนาองคการตอไป 

อนึ่ง เพ่ือใหการขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกิดผลครอบคลุมทั้งระบบ จําเปนตอง  ขยายผลวาระ

แหงชาติในรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุน และ

ผลักดัน ใหองคการภาครัฐในทุกรูปแบบไดนําวาระแหงชาติไปสูการปฏิบัติ  

สําหรับรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนควรกําหนดใหมีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม         

การปรับปรุงระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหครอบคลุมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการจัดตั้ง    

คณะกรรมการธรรมาภิบาลในทุกรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน เพ่ือยกระดับจริยธรรมและธรรมาภิบาล    

ในรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการปรับปรุงการบริหารงานขององคการเหลานี้ในดานความสุจริตโปรงใส 

ตรวจสอบได มีมาตรฐานในการกํากับดูแลตนเองที่ดี มีการเผยแพรขอมูล ตอบสนองความตองการ

ของประชาชน และเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม 



 

  

และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและเช่ือมโยงลงไปทุกสวนราชการภาครัฐ ควรตองมี

การปรับโครงสราง บทบาท ภารกิจของกลุมพัฒนาระบบบริหารของทุกหนวยราชการใหเหมาะสม มีการ

สนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการ  ที่ปฏิบัติหนาที่ในกลุมดังกลาว 

ใหพรอมรับตอการเปนกลไกการขับเคลื่อนใหวาระแหงชาตินี้เกิดผลในทางปฏิบัติอยางสมบูรณ 
 

วาระแหงชาติ
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 

ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรกระตุนใหมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ 

เปนการเฉพาะ เพ่ือรวมผนึกกําลังในการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

นอกจากนี้ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการและประโยชนในการติดตามประเมินผล 

ควรมีการจัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการ (Project Management Office) ตามวาระแหงชาติดาน  

จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้ึนเปนการเฉพาะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 



 

 ๒๘

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ 
ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ 

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

จัดทํา
วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม 
ธรรมาภิบาล และ
การปองกนั
การทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ
ในภาคราชการ 

•ประกาศวาระ
แหงชาติฯ

•นําเสนอ    
คณะรฐัมนตรี
เห็นชอบ

ดําเนนิการขับเคลือ่น 

•แถลงผลการ
ดําเนนิงาน
ตามวาระ
แหงชาติ ฯ

•ประเมินผล
การดําเนนิงาน 

๒๕๔๙ ๒๕๕๐
ม.ค.-มี.ค. ต.ค.-ธ.ค.พฤศจิกายน ธันวาคม เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

 
 



 

 ๒๙

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

ปฏิทินการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล  

และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ 
2549 2550 

ที่ กิจกรรม 
พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

หมายเหตุ 

๑ การจัดทําวาระแหงชาตดิาน

จริยธรรม ธรรมาภบิาล และ 

การปองกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ 

 

               

๒ ประกาศวาระแหงชาติดาน        

จริยธรรม ธรรมาภบิาล และ 

การปองกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ 

 

 ๘              



 

 ๓๐

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

 
2549 2550 

ที่ กิจกรรม 
พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

หมายเหตุ 

๓ นําเสนอคณะรฐัมนตรีเห็นชอบ

วาระแหงชาตดิานจริยธรรม  

ธรรมาภิบาล  และการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในภาครัฐพรอมเสนอแผน 

ปฏิบัติงาน และการรายงาน

ความกาวหนา 

 ๑๙              

๔ ดําเนนิการขับเคลื่อน                 

๕ แถลงผลการดาํเนินงานตามวาระ

แหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

และการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

           ๓   ทุกหนวยงานนําเสนอผล

การดําเนินงาน 

๖ ประเมินผลการดําเนนิงานในรอบป                

ติดตามความกาวหนา 
ครั้งที่ ๒ 

ติดตามความกาวหนา 
ครั้งที่ ๑ 

 



 
วาระแหงชาติ

ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 
 
 
 
 

  

 
แผนงาน/โครงการ 

ตามวาระแหงชาติ 

ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
๓๑ 



 

 ๓๒

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก 

๑. การสรางผูนําและองคการตนแบบ  
๑ โครงการพัฒนาผูนําที่มีวิสัยทัศน  

คุณธรรมและจริยธรรมในภาครัฐ 
สํานักงาน ก.พ. 

๒ โครงการสรางองคการที่มีศกัดิ์ศรี  
จริยธรรมและขีดสมรรถนะสูง 

  

   - โครงการ "นวัตกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภบิาล เพ่ือทําความดีถวาย
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวในปแหงมหามงคล   

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา"    

  สํานักงาน ก.พ.ร/ทุกสวนราชการ 

๓ โครงการสรางองคการตนแบบในการปรบัเปลี่ยน

กระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม 
สํานักงาน ก.พ.ร.  

๒. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยม และการพัฒนาขาราชการ  
๑ โครงการพัฒนาขาราชการทุกระดับตามหลักสูตร 

เรียนรูตามรอยพระยุคลบาท และตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงาน ก.พ. /สํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

๒ โครงการพัฒนาขาราชการทุกระดับและจัดกิจกรรม

ดานคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการ  
สํานักงาน ก.พ. / ทุกสวนราชการ 

๓ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม สํานักงาน ก.พ.ร. 
๔ การดําเนินการพัฒนาขาราชการบรรจุใหมของ

ระบบขาราชการพลเรือนอยางเปนระบบ (Civil 
Service Academy) 

สํานักงาน ก.พ. 

๕ กําหนดเปนนโยบายใหขาราชการปฏิบัติหลัก    

จริยธรรมตามหลักศาสนาอยางนอย ๑๐ วันตอป 
สํานักงาน ก.พ. /กรมการศาสนา / 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

 
 
 
 
 



 

 ๓๓

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก 

๓. การใหคําปรึกษา แนะนําและการจัดการความรู 
๑ โครงการใหคาํปรึกษาแนะนําดานคุณธรรม     

จริยธรรม 
  

   - การพัฒนาที่ปรึกษาแนะนําดานจริยธรรม 
(Ethics Counselor) 

สํานักงาน ก.พ. 

   - สายดวนจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. / กระทรวงเทคโนโลย ี       

สารสนเทศและการสื่อสาร 
๒ โครงการสงเสริมใหมีการจัดการความรูและการ

ปฏิบัติอันเปนเลิศ (Best Practices)  ดานจริยธรรม 

และธรรมาภบิาล 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

๓ การวางระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจริยธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
/ สํานักงาน ก.พ.ร. 

๔. การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหเอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
๑ การทดสอบขาราชการทางดานคุณธรรม และ   

จริยธรรม 
สํานักงาน ก.พ. 

๒ การวางเงื่อนไขดานคุณธรรมและจริยธรรมเปน

องคประกอบแตงตั้งบุคคลเขาสูการดํารงตําแหนง

ผูบริหารของหนวยงาน 

สํานักงาน ก.พ. 

๓ การจัดทําสมดุพกขาราชการ/บันทึกผลงานและ 
คุณงามความด ี   

สํานักงาน ก.พ. /สํานักงาน ก.พ.ร. และ 
ทุกสวนราชการ 

๔ การเสริมสรางความเขมแข็งของการพิทักษระบบ

คุณธรรม 
สํานักงาน ก.พ. 

๕ การสรางระบบการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับ  

การทุจริตของหนวยงาน (Whistleblower) 
สํานักงาน ก.พ. 

๖ การปองกันความขัดแยงระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
(conflict of interests) 

สํานักงาน ก.พ. 

 
 



 

 ๓๔

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก 

๗ การสรางโอกาสและทางเลือกใหม 
ในการปฏบิัตริาชการ 

สํานักงาน ก.พ. 

๘ การกําหนดมาตรการที่เก่ียวของกับ 
สินบนนําจบั 

  สํานักงาน ก.พ.ร. / กระทรวงการคลัง 

๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
๑ การพัฒนาตัวชี้วัดจริยธรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
๒ การวางระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ความเสี่ยงทางดานจริยธรรม 
 สํานักงาน ก.พ.ร./ทุกสวนราชการ 

๓ การผลักดนัใหสวนราชการดําเนนิการตาม    

มาตรการสรางราชการใสสะอาด  
 สํานักงาน ก.พ. /    กระทรวงวัฒนธรรม / 
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม 

๔ การแตงตั้งและพัฒนาผูรับผดิชอบดานจริยธรรม

ในสวนราชการ 
 สํานักงาน ก.พ.ร. / สํานักงาน ก.พ. 

๕ การใหสวนราชการจัดทํามาตรฐานความโปรงใส

และตรวจสอบไดตามกรอบมาตรฐานกลางของ

ภาครัฐที่กําหนด 

สํานักงาน ก.พ. 

๖ การใหรางวัลหนวยงานที่มกีารสนับสนนุใหเกิด

ความโปรงใสและใหรางวัลแกเจาหนาที่ทีไ่ดรับ

การยอมรับวาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงตน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีความใสสะอาด
และสรางมาตรการจูงใจในการสนับสนนุคุณธรรม 
และจริยธรรมในสังคมไทย  โดยใหรางวัลทั้ง 
หนวยงานและระดับบุคคล 

สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 
 
 
 



 

 ๓๕

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก 

๖. การวัดผลและตรวจสอบดานจริยธรรม 
๑ การจัดทําแบบประเมินตนเอง (Ethics Self-

Assessment) ใหแกขาราชการ 
สํานักงาน ก.พ. 

๒ โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ (ดานการ
ตรวจสอบจริยธรรมในสวนราชการ) (ethics audit) 

สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี /  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย /  กระทรวงยุติธรรม 
๓ การจัดทํา/ทบทวนและผลักดันใหมีการปฏิบัตติาม

ประมวลจริยธรรม  จรรยาบรรณ 
สํานักงาน ก.พ. 

๔ การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํา

กระทรวง 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

๗. การวางระบบสนับสนุนและปจจัยพื้นฐานดานจริยธรรม และธรรมาภิบาล  
๑ การใหสัตยาบนัอนุสัญญาองคการสหประชาชาต ิ

วาดวยการตอตานการทุจริต 
กระทรวงยุติธรรมและ 
กระทรวงการตางประเทศ 

๒ ยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ    

แผนดินของคณะรัฐมนตรี 
คณะทํางานของ  ก.พ.ร. 

๓ ยกรางกฏหมายสงเสริมคุณธรรมและ 
จริยธรรมในวงราชการ 

กระทรวงยุติธรรม / สํานักงาน ก.พ.ร. /  
สํานักงาน ก.พ. 

๔ การจัดตั้งสํานกังานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ภาครัฐ 

สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานกังาน ก.พ. 

๕ การประชาสัมพันธและเผยแพรคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภบิาลในวงราชการ 
กรมประชาสัมพันธ/สํานักงาน ก.พ.ร. / 
สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 
 
 
 



 

 ๓๖

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก 

๖ โครงการพัฒนาองคความรู และศึกษาวิจยัการ
เสริมสรางและยกระดับคณุธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย 

สํานักงาน ก.พ.ร./กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย 

๗ การสนับสนนุการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาจริยธรรมภาครัฐ 
กระทรวงยุติธรรม /  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมุนษย/ สํานักงาน ก.พ.ร. / สํานักงาน ก.พ. 

   - การเสริมสรางบทบาทในการตรวจสอบภาค
ประชาชน 

  

   - การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน   

   - การสรางชองทางในการชมเชยขาราชการ        
ผูประพฤตดิ ี

  

   - การสรางเครือขายภาคประชาชนในการมีสวนรวม   

   - การสนับสนนุองคการประชาสังคมในการ     
ติดตามสถานการณ 

  

๘ การสรางเยาวชนใหเปนกลไกการสงผานจริยธรรม

ไปสูครอบครัว 
กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงวัฒนธรรม 

๙ การสงเสริมและผลักดันใหภาครัฐมีกลไกรับ     

ขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและ         

คําชมเชยจากประชาชน 

สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี 

อ่ืน ๆ 
๑ การขยายผลวาระแหงชาตฯิ ในรัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ /  
สํานักงาน ก.พ.ร. /  
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

   - โครงการยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาล
ในรัฐวิสาหกิจ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ/ 
กระทรวงการคลัง 

 
 
 



 

 ๓๗

วาระแหงชาติ
ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ

 

 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก 

๒ การจัดตั้งสํานกังานบริหารโครงการ (Project 
Management Office) ตามวาระแหงชาติวาดวย 

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภบิาลและ
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน    

ภาคราชการ 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

๓ การพัฒนาขีดความสมรรถนะของกลุมพัฒนา

ระบบบริหารเพื่อสนับสนนุการขับเคลื่อนวาระ 

แหงชาติใหเกิดผลในทางปฏิบัต ิ

สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
 

 

 



...ทาทาย...สมอง… 
 

 
 

 
คุณตองเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตารางโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

o ในตารางใหญ  ตัวเลขทุกแถวทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประกอบดวยตัวเลข 1 ถึง 9 และหามซ้ํากัน 
o ทุกตารางยอย 3 x 3  ใชตัวเลข  1 ถึง  9 ที่ไมซ้ํากัน 
o ตัวเลขในชองสีเขมที่ไขวกันเปนรูปตัว  x  นั้น แตละแถวตองใชตัวเลขที่ไมซ้ํากันดวย 
 

เฉลยทาทายสมอง  ฉบับเดือนมีนาคม 2550 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนอยางไรบางครับใชเวลาคิดนานแคไหนเอย...... 
 

 



อานดีๆ มรีางวัล 
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พ่ี นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา  ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆๆ 
1. “ฯพณฯ” ใชเปนคํานําหนาช่ือ หรือตําแหนงใคร? 
2. Dr.K.Tiews เปนผูเช่ียวชาญดานใด? 
3. จากภาพปลาดานลางนี้ใหเลือกภาพของครีบและหางของเจาปลาชนิดนี้นะครับวาเปนขอไหนที่ถูกตองและเจาปลาตัวนี้มีช่ือ

วิทยาศาสตรวาอยางไร? 
 
         สวนของครีบหลัง 
 
                                                             1   2 
 
 
 
 
 
 
         สวนของหาง 
 
        1   2 
 
 
 
 
 
 
 
กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุช่ือ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th 
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ  และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่  25 เมษายน 2550   

และฉบับสุดทายกอนหมดเขต(วันที่ 28 เมษายน  2550) 
 
 

 
 

ของรางวัลรอทานอยู 
ถาอยากไดก็รวมสนุกกับเรา 

เพียงแครวมตอบคําถามในฉบับ 
ก็มีสิทธิ์ไดรับของรางวัลนะครับ 

 
 

 
 
 
 



เฉลยคาํตอบฉบับทีแ่ลว 
จากคําถามที่ไดถามไป ในฉบับที่แลวนะครับ ฉบับนี้เราจะไดมาเฉลยคําตอบและประกาศรายชื่อผูที่โชคดีไดรวม
สนุกและตอบคําถามไดถูกตองกัน นะครับ ( เห็นของขวัญแลวอิจฉาผูโชคดีจริงๆครับ...^^ ) 

1. กอนการนําอวนลากแผนตะเฆแบบเยอรมันเขามาใชในประเทศไทย ชาวประมงไทยมีการใชอวนลาก
หรือไม? ถามีเปนอวนลากแบบของประเทศอะไร? 

คําตอบคือ  ประเทศไทยกอนที่จะนําอวนลากแผนตะเฆจากเยอรมัน กอนนั้นชาวประมงไทยมีการใชอวนลาก
คู และ อวนลากแผนตะเฆ ซึ่งเปนแบบของประเทศ ญี่ปุน ครับ  
2. ลักษณะและขอบเขตของ CCRF. เปนอยางไร 
คําตอบคือ  ลักษณะการทําประมงเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ กอใหเกิดการจางแรงงาน เกิดแหลงรายได 
ประชากรสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยการพึ่งพาสัตวน้ําเปนแหลงอาหาร และ ผูที่เกี่ยวของกับการทําประมง
ทุกคนจักตองชวยกันอนุลักษณและจัดการทรัพยากรประมงของโลกใหยั่งยืนสืบไป เพื่อใหยังคงมีทรัพยากร
ประมงในจํานวนที่เพียงพอตอการบริโภคของคนรุนปจจุบันและรุนหลังสืบไป  สวนขอบเขตนั้นในการทํา
ประมงอยางรับผิดชอบนี้มิไดเปนกฎหมายระหวางประเทศจึงไมมีสภาพของการบังคับ เพียงแตใหทุกคนที่
เกี่ยงของกับการประมงไดนําเอาแนวทางในการทําประมงไปใชปฏิบัติดวยความสมัคใจ 

3. ภาพที่ตางกันมี 3 จุดครับ และปลาตัวนี้มีช่ือวิทยาศาสตรวา Upeneus sulphureus หรือที่เราเรียกวา
ปลาแพะเหลืองนั่นเองครับ  

  1.ครีบหลัง 
  2.หนวด 
   3.หาง 

 
 
 
 
รายชื่อผูโชคดีและตอบคําถามไดถูกตอง 
คุณ ประสาท วงษทองคํา  จากกรุงเทพ 
คุณ จุฑามาศ  บุญสราง  จากสงขลา 
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ. 
 
 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยทายฉบับ 
การปรับแตงโปรแกรมที่ใชเปนประจําใหเร็วขึ้น  
ใหกดปุม clrt + alt + delete ปรากฏกรอบ windows task manager เลือกแถบ processes  
เลือกโปรแกรมที่จะปรับแตง คือคลิกขวาที่โปรแกรม แลวไปที่ set priority  
normal เปนการทํางานปกติ กอปรับเปน high  

ถาโปรแกรมเร็วเกินไปกอไปที่ low เมื่อปรับแตงเสร็จจะแจงเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงคา ใหคลิก ok 
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