
โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร
หลกัสตูรเสรมิสรา้งเกยีรตภิมูขิา้ราชการไทย :

เพือ่ความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่ และศรทัธา 

วนัที ่25 – 26 มถินุายน 2562
ณ โรงแรมเฟลกิซ์ รเิวอรแ์คว รสีอรท์กาญจนบรุ ี

จงัหวดักาญจนบรุี



กจิกรรม เสรมิสรา้งเกยีรตภิมูขิา้ราชการไทย :
เพือ่ความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่ และศรทัธา

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรม

1. ตระหนกัถงึความส าคญัของการท างานอยา่งมคีณุธรรม 
จรยิธรรมซึง่จะน าไปสูค่วามเชือ่ม ัน่ และศรทัธาจากผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้ง

2. น าแนวคดิ หลกัการ และแนวทางทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัคณุธรรม
จรยิธรรมมาตอ่ยอดเป็นวธิปีฏบิตั ิและพฤตกิรรมทีช่ ีบ้ง่ถงึ
คณุธรรม จรยิธรรมเหลา่น ัน้

3. วเิคราะหค์วามเสีย่งของการปฏบิตั ิและพฤตกิรรมทีจ่ะท าให้
ขาดความเชือ่ม ัน่ และศรทัธา

4. ฝึกปฏบิตัแิละเสนอแนะแผนงาน/โครงการ ทีจ่ะชว่ย
เสรมิสรา้งเกยีรตภิมูขิา้ราชการ เพือ่สรา้งความโปรง่ใส
เชือ่ม ัน่ และศรทัธา
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เนือ้หา

➢ ความส าคญัของการท างานอยา่งมคีณุธรรม 
จรยิธรรมซึง่จะน าไปสูค่วามเชือ่ม ัน่และศรทัธา
จากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

➢ แนวคดิ หลกัการ และแนวทางทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
คณุธรรม จรยิธรรมมาตอ่ยอดเป็นวธิปีฏบิตั ิและ
พฤตกิรรมทีช่ ีบ้ง่ถงึคณุธรรม จรยิธรรมเหลา่น ัน้

➢ การวเิคราะหค์วามเสีย่งของการปฏบิตั ิและ
พฤตกิรรมทีจ่ะท าใหข้าดความเชือ่ม ัน่ และศรทัธา

➢ การฝึกปฏบิตัสิรา้งผลการปฏบิตังิานทีโ่ดดเดน่
ควบคูก่บัการสรา้งความเชือ่ม ัน่ และศรทัธา
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หลกัสตูรเสรมิสรา้งเกยีรตภิมูขิา้ราชการไทยเพือ่ความโปรง่ใส 
เชือ่ม ัน่และศรทัธา

เกยีรตภิมู ิ
ขา้ราชการ 
ความโปรง่ใส
เชือ่ม ัน่และ
ศรทัธา

แนวคดิ 
หลกัการ 

และแนวทาง
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัคณุธรรม
จรยิธรรม

ระบบ วธิกีาร
ท างาน

ทีผู่ร้บับรกิารพอใจ
และไวว้างใจ

พฒันาการของ
คณุธรรม 

จรยิธรรมและ
ธรรมาภบิาลใน
ราชการไทย

มมุมองราชการ
จากภายในและ

ภายนอก

การวเิคราะห์
ความเสีย่งทีจ่ะมี
ผลกระทบตอ่

ความเชือ่ม ัน่และ
ศรทัธา

แผนเสรมิสรา้ง
เกยีรตภิมูขิอง

จงัหวดั

1

2

3

4

5
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ประเด็นการพฒันาจงัหวดักาญจนบรุี

1.เสรมิสรา้งสขุภาวะ
ความม ัน่คง ความ
ปลอดภยัและสงัคม
แหง่การเรยีนรู ้

2.สง่เสรมิการพฒันา
ระบบเกษตรกรรม
อยา่งครบวงจร

3.สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ตามอตัลกัษณ ์และ
การทอ่งเทีย่ว
คณุภาพ

4.สง่เสรมิการพฒันา
ระบบเศรษฐกจิ 
เขตเศรษฐกจิพเิศษ
และการคา้ชายแดน



ถอดรหสัจากการอภปิรายเป็นคณะ
เรือ่ง “พลงัเครอืขา่ยความรว่มมอืภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมเพือ่สรา้งความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่และศรทัธา”

ประเด็นค าถาม ใจความส าคญัทีส่ะดดุใจ สิง่ทีห่นว่ยงานของทา่นไดด้ าเนนิการเพือ่
ตอบสนองนโยบายของจงัหวดัและ
ตอบสนองความคาดหวงัของภาคเอกชน

1.ขอ้มลูจากผูบ้รหิารจงัหวดั
นโยบาย/แนวทางในการสรา้งความ
โปรง่ใสเชือ่มัน่และศรัทธาใหก้บั
จังหวัดและหน่วยงานทีเ่รา
รับผดิชอบ

2.ภาคเอกชน
อยากเห็นอะไรจากการท างานของ
เรา:ผลงานประเภทไหน การ
ประพฤต ิปฏบิตัอิยา่งไร

ประเด็นค าถาม ใจความส าคญัทีส่ะดดุใจ
จดุเสีย่งในการท างานทีต่อ้งระวงัและวธิี
ด าเนนิงานทีห่นว่ยงานของทา่นใชเ้พือ่
สรา้งความโปรง่ใส เชือ่ม ัน่และศรทัธา

3.ขอ้มลูจากส านกังาน ป.ป.ช.
ขอ้กฎหมาย/แนวทางการท างานให ้
โปรง่ใสเป็นธรรมและสจุรติ

4. ขอ้มลูจากส านกังานการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิ(สตง.)
ความมุง่มัน่และบทบาทของสตง.ที่
จะใหข้า้ราชการท างานดว้ยความ
สจุรติ โปรง่ใสและมาตรการ/
แนวทางทีส่ตง.ก าหนด



รชักาลที ่๖ หลกัราชการ

๒๔๗๑ ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน – วนิยั
๒๕๓๗ ก.พ. จรรยาบรรณของขา้ราชการตาม พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการ

พลเรอืน ๒๕๓๕

๒๕๔๐ รฐัธรรมนูญ – มาตรฐานทางคณุธรรม จรยิธรรม

๒๕๕๐ รฐัธรรมนูญ - มาตรฐานทางจรยิธรรม

๒๕๔๒ ก.พ. ระเบยีบ นร. ระบบบรหิารบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี

๒๕๔๖ ก.พ.ร.  พรฎ ธรรมาภบิาล

๒๕๕๒ ผูต้รวจการแผน่ดนิ คา่นยิมหลกั ๙ ประการ

๒๕๕๑ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน ๒๕๕๑ จรรยาขา้ราชการ

๒๕๔๒ สศช. เศรษฐกจิพอเพยีง

๒๕๕๒ ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน

๒๕๔๓ ก.พ.  คา่นยิมสรา้งสรรค์

๒๕๔๒ ก.พ. เรยีนรูพ้ระบรมราโชวาท

พฒันาการของคณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาลในราชการไทย

๒๕๖๐ รฐัธรรมนูญ - มาตรฐานทางจรยิธรรม

๒๕๕๘ พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ
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แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน 

แบ่งปัน)

ทรัพยากร (สุขภาพ เวลา 
ทรัพย์สิน ความรู้ คุณธรรม 

ฯลฯ)

วางแผน
กิจกรรม

สู่เป้าหมาย

สร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

ความปรารถนา
เป้าหมาย

สร้างสมดุล
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10 หลกัของธรรมาภบิาล

ประสทิธภิาพ
ประสทิธผิล
การตอบสนอง

ภาระรบัผดิชอบ/
ตรวจสอบได้
เปิดเผย/โปรง่ใส  
นติธิรรม
ความเสมอภาค

การมสีว่นรว่ม/  
การแสวงหาฉนัทา
มติ
การกระจายอ านาจ

คณุธรรม จรยิธรรม
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10.คุณธรรม 
จริยธรรม

10 หลักการของธรรมาภบิาล

1.ประสิทธิภาพ
2.ประสิทธิผล

3.การตอบสนอง

4.ภาระรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้
5.เปิดเผย โปร่งใส 
6.นิตธิรรม
7.ความเสมอภาค

8.การมีส่วนร่วม/                              
การแสวงหาฉันทามติ
9.การกระจายอ านาจ

10

1

ฐานแนวคดิ

2

3

4

การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่
New Public Management

ค่านิยมประชาธิปไตย
Democratic Value

ประชารัฐ
Participatory State

ความรับผิดชอบทางการบริหาร
Administrative Responsibility

ใช้ทรัพยากรประหยดั คุ้มคา่ ลด ขัน้ตอน ระยะเวลา คา่ใช้จ่าย

ปฏิบตัิหน้าท่ีตามพนัธกิจบรรลวุตัถปุระสงค์องค์กร วางเป้าหมาย
ชดัเจน กระบวนการปฏิบตัิงานเป็นระบบ มีมาตรฐาน มีการติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงพฒันาตอ่เน่ือง
ให้บริการคณุภาพ ตอบสนองความคาดหวงั สร้างความเช่ือมัน่ไว้วางใจ

สามารถตอบค าถาม ชีแ้จงเมื่อมีข้อสงสยั วางระบบรายงาน
ผลสมัฤทธ์ิ
ตอ่สาธารณะซื่อสตัย์ สจุริต เปิดเผยข้อมลูข่าวสารตอ่ประชาชนสม ่าเสมอ

ใช้อ านาจตาม กม.เคร่งครัด เป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบตัิ ค านึงสิทธิ
เสรีภาพ ให้บริการเท่าเทียม ค านงึถงึโอกาสความเท่าเทียมกนัในการเข้าถงึ
บริการสาธารณะ

รับฟังความคิดเห็น ปชช.และเปิดโอกาสให้ ปชช. มีสว่นร่วม

มอบ-กระจายอ านาจ ถ่ายโอนบทบาท ภารกิจ

มีจิตส านกึ มีความรับผิดชอบ อย่างมีศีลธรรม คณุธรรม 
ตรงความคาดหวงัของสงัคม



ระบบราชการ ๔.๐
ยึดหลักธรรมาภบิาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน

--Better Governance, Happier Citizens--
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• ยดึม ัน่ในสถาบนัหลกัของประเทศ อนัไดแ้ก ่ชาต ิ 
ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมขุ

1.

• ซือ่สตัยส์จุรติ มจีติส านกึทีด่ ี และรบัผดิชอบตอ่
หนา้ที่2.

• กลา้ตดัสนิใจและกระท าในสิง่ทีถ่กูตอ้งชอบธรรม3.

• คดิถงึประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ประโยชน์
สว่นตวั และมจีติสาธารณะ

4.

• มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน5.

• ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ6.

• ด ารงตนเป็นแบบอยา่งทีด่ ีและรกัษาภาพลกัษณ ์
ของทางราชการ

7.

มาตรฐาน
ทางจรยิธรรม
7 ประการ
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กฎเหล็ก 11 ขอ้ ของจนี
ประธานาธบิดขีองจนี นายสจีิน้ผงิ ไดป้ระกาศขอ้ปฏบิตั ิ11 ขอ้
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรัฐ ขา้ราชการ นายทหารทกุระดบัไดย้ดึถอื ดงันี้

1. หา้มขึ้ นป้าย ปพูรมแดง มอบชอ่ดอกไม้ 7. ใส่ชุดท่ีราชการตดัใหท้ างาน

2. หา้มพกัโรงแรมหรูในระหวา่งตรวจ

ราชการ

8. หา้มเดินทางไปต่างประเทศโดยไมไ่ด้

ขออนุญาต

3. หา้มจดัเล้ียงอาหารราคาแพง หรือ 

สัง่อาหารจนลน้โต๊ะ

9. รถหรูราคาแพงหรือนาฬิกาแบรนดด์งั

ท่ีใชต้อ้งมีท่ีมา

4. หา้มมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์น

ทุกงานเล้ียง

10. บญัชีฝากในต่างประเทศตอ้ง

กลบัมาฝากในประเทศ

5. หา้มใชส้ญัญาณไซเรนเพื่อขอทางสะดวก 11.บุตรหลานท่ีเรียนต่างประเทศตอ้ง

กบัมาเรียนในประเทศใหห้มด

6. อบรมสัง่สอนภรรยา และบุตรและท าตน

เป็นแบบอยา่งของความซ่ือสตัย ์สุจริต ไมร่บั

สินบนทั้งหน้าบา้นและหลงับา้น

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2015/01/340093_Hun-Sen.jpg


หลกัสตูรเสรมิสรา้งเกยีรตภิมูขิา้ราชการไทยเพือ่ความโปรง่ใส 
เชือ่ม ัน่และศรทัธา

เกยีรตภิมู ิ
ขา้ราชการ 
ความโปรง่ใส
เชือ่ม ัน่และ
ศรทัธา

แนวคดิ 
หลกัการ 

และแนวทาง
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัคณุธรรม
จรยิธรรม

ระบบ วธิกีาร
ท างาน

ทีผู่ร้บับรกิารพอใจ
และไวว้างใจ

พฒันาการของ
คณุธรรม 

จรยิธรรมและ
ธรรมาภบิาลใน
ราชการไทย

มมุมองราชการ
จากภายในและ

ภายนอก

การวเิคราะห์
ความเสีย่งทีจ่ะมี
ผลกระทบตอ่

ความเชือ่ม ัน่และ
ศรทัธา

แผนเสรมิสรา้ง
เกยีรตภิมูขิอง

จงัหวดั

1

2

3

4

5

6



งานราชการทีด่ ี

• เรยีงล าดบัคณุคา่ทีส่ าคญัในการท างาน ตามภารกจิใน
ความรบัผดิชอบของกลุม่ทา่น 5 ขอ้ และประเมนิความพงึ
พอใจในแตล่ะขอ้

1....................

2 ....................

3 ....................

4 ....................

5 ....................
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มมุมองจากหนว่ยงานภายในจงัหวดั

พอใจ
มาก
ทีส่ดุ

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
นอ้ย

ไมพ่อใจ



ค่าคะแนน ITA ของ 11 จังหวัด เปรียบเทียบระหว่าง 2559-2561

กาญจน  
บุรี

ราชบุรี
สุพรรณ  

บุรี
ประ จวบ        
คีรีขันธ์

เพชร  บุรี
สมุทร           

สงคราม
สมุทร           
สาคร

นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
สมุทร    

ปราการ

ค่า ITA ๒๕๕๙ t83.41 t83.05 t84.73 t80.39 t79.21 t67.70 t81.38 t75.76 t80.68 t76.86 t76.62

ค่า ITA ๒๕๖๐ t78.48 t79.70 t83.29 t83.23 t82.67 t79.52 t83.76 t78.46 t83.26 t83.88 t80.31

ค่า ITA ๒๕๖๑ t82.83 t81.16 t85.57 t81.01 t83.16 t81.05 t88.06 t60.72 t88.12 t87.34 t85.57

t55.00

t60.00

t65.00

t70.00

t75.00

t80.00

t85.00

t90.00

t95.00

t100.00

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐



• เรียงล าดับคุณค่าที่ส าคัญจากมุมมองของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในภารกจิที่กลุ่มท่าน
รับผิดชอบ 5 ข้อ และประเมนิความพงึพอใจในแต่ละข้อ

1 ....................
2 ....................
3 ....................
4 ....................
5 ....................

พอใจ
มากที่สุด

พอใจมาก พอใจ พอใจ
น้อย

ไม่พอใจ

17

งานราชการที่ดี
มุมมองจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องภายนอก



เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเหน็ถงึความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
ผลงานให้ได้รับความเชื่อม่ันและศรัทธา 

Demand /
มุมมองจาก

ผู้มีส่วนก่ียวข้อง 
ภายในประเทศ 

มุมมอง / การ
เรียกร้องและ
ความต้องการ
ของภาคส่วน
ต่างๆ

ความเช่ือม่ัน 
และศรัทธา

ผลงาน
บนฐาน
คุณธรรม
จริยธรรม

Demand
/มุมมองจาก
สังคมโลก 

ผลงานที่จะได้รับการยอมรับ เช่ือมั่นและศรัทธา มาจากแผนงานที่สร้างคุณค่า 
ด้วยการน าความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง + ปัจจัยต่างๆที่เอือ้ต่อการยอมรับ
ศรัทธา เข้ามาเป็น Inputเพื่อสร้างผลงานบนฐานคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องมี
หลักฐานด้วยการกระท าและการปฏิบัตด้ิวยพฤตกิรรมที่พงึประสงค์

พฤตกิรรมที่พงึประสงค์



การวิเคราะห์ความเส่ียงที่จะมีผลกระทบ
ต่อความโปร่งใส เช่ือม่ัน และศรัทธา

19
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ความเส่ียง

โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล                 
การสูญเปล่า มีเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ท าให้งานไม่
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนด หรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึน้และมีผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้



ขอให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันพจิารณาว่า

1. ในงานที่เรารับผิดชอบอยู่นัน้ มีความเส่ียงที่ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องจะคดิว่า

ไม่โปร่งใส ไม่เชื่อถือไว้วางใจหรือขาดความเชื่อม่ันในเร่ืองใดบ้าง และ ความเส่ียง
นัน้เกดิขึน้ได้อย่างไร ขอให้ท่านระบุว่าในการท างานเร่ืองไหนมีโอกาสเกดิหรือเป็น
ความเส่ียงในลักษณะไหน เกดิขึน้ได้อย่างไรโดยแต่ละคน เขียนลงกระดาษแผ่นละ 
1 ข้อ

2. สมาชกิน าข้อมูลของแต่ละคนมาคุยกันแล้วรวบรวมประเดน็ทัง้หมด

3. ให้กลุ่มร่วมกันประเมนิผลกระทบและโอกาสเกดิของประเดน็ที่รวบรวมไว้แล้ว
ค านวณค่าตามตารางที่แจกให้ จากนัน้เรียงล าดับความเส่ียงที่คะแนนสูง๕ ประการ

21

อภปิรายกลุ่ม 
หน่วยงานของท่านมีความเส่ียง โอกาสเกิดความไม่โปร่งใส ความไม่เช่ือถือ

ไว้วางใจหรือท าให้ประชาชนขาดความเช่ือม่ันในเร่ืองใดบ้าง



ตารางวเิคราะห์ความเส่ียงทุจริต

ความเส่ียง

ในการเกดิการทุจริต

โอกาสเกดิ

(Opportunity)

(1 – 4 คะแนน)

ผลกระทบ

(Impact)

(1 – 4 คะแนน)

คะแนน

รวม

1.

2.

3.

4.

5.



วิเคราะห์ความเส่ียง ด้วยการน าเร่ืองที่เป็นความเส่ียง
มาพจิารณาค่าน า้หนักตามตาราง

โอ
กา

สเ
กดิ

ผลกระทบน้อย

มาก

20



รูปแบบของความเส่ียงที่มีโอกาสเกดิขึน้ในหน่วยงาน

• เรียงล าดับรูปแบบของความเส่ียงที่น่าเป็นห่วง 5 ข้อ 
ที่มีโอกาสเกดิขึน้ลงใน Flipchart

1 ....................
2 ....................
3 ....................
4 ....................
5 ....................
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หลักสูตรเสริมสร้างเกียรตภิูมข้ิาราชการไทยเพื่อความโปร่งใส เชื่อม่ันและศรัทธา

เกียรตภิมูิ
ข้าราชการ ความ
โปร่งใสเช่ือมั่น
และศรัทธา

แนวคดิ 
หลักการ และ
แนวทางที่
เก่ียวข้องกับ
คุณธรรม 
จริยธรรม

ระบบ วิธีการท างาน
ที่ผู้รับบริการพอใจและ

ไว้วางใจ

พฒันาการของ
คุณธรรม 

จริยธรรมและธรร
มาภบิาลใน
ราชการไทย

มุมมองราชการจาก
ภายในและ
ภายนอก

การวิเคราะห์ความ
เส่ียงที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเช่ือมั่นและ

ศรัทธา

แผนเสริมสร้าง
เกียรตภิมูขิองจังหวัด

1

2

3

4

5

6



ระบบงานและวิธีการท างาน
ที่ผู้รับบริการพอใจ และไว้วางใจ

26
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➢ แนวโน้มความต้องการที่เปล่ียนไปของผู้รับบริการ
➢ แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ที่จะน ามาใช้งาน
➢ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
➢ ระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผล
➢ กระบวนการท างานบนฐานคุณธรรม จริยธรรม

และความโปร่งใส

หน่วยงานจะต้องสร้างผลงานที่โดดเด่นสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน และศรัทธา

ระบบงาน วิธีการท างานและผลงานที่ผู้รับบริการยอมรับ พอใจและ
ไว้วางใจ ต้องค านึงถงึ



ระบบราชการ 4.0 
ยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

--Better Governance, Happier Citizens--
Thailand 4.0





เมืองอัจฉริยะ ( Smart City) ▪ การพฒันาเมืองอจัฉริยะ ถือเป็นวาระแหง่ชาติ

▪ คกก. ขบัเคลื่อนการพฒันาเมืองอจัฉริยะ  
15 ตลุาคม 60 มอบเลขานกุาร...ก.คมนาคม 
ก. พลงังาน ก.ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
จดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาเป็นแผนยทุธศาสตร์
ในการขบัเคลื่อน

▪ เป้าหมาย 5 ปี

ปีที่ 1 - เมืองอัจฉริยะ 7 จ.ว. 10 พืน้ที่ (กลุ่มเมืองเดมิ)

ปีที่ 2  - 8 จ.ว. 15 พืน้ที่ (กลุ่มเมืองใหม่เพิ่มเตมิ)

ปีที่ 3-5 - เมืองอัจฉริยะ จากการท า City Challenge 
30 จ.ว./พ.ท.

“ เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทนัสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหาร
จัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกจิและภาค
ประชาชนในการพฒันาเมืองภายใต้แนวคดิ
การพฒันาเมืองน่าอยู่ ทนัสมัย ให้ประชาชน
ในเมืองอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน”



32

1 เศรษฐกิจ
อจัฉริยะ

2 ระบบขนส่งและการส่ือสาร
อจัฉริยะ

3 พลงังานและ
สิ่งแวดล้อมอจัฉริยะ

4 ระบบบริหารภาครัฐอจัฉริยะ

5 พลเมืองอจัฉริยะ

6 การด ารงชีวิต
อจัฉริยะ



depa Smart city | ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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Clips 
ภเูก็ต Smart  City

3.20 m



Sustainable Development Goals 2030
จริยธรรมในบริบทสากล

35

ขจัดความยากจน ขจัดความหวิโหย

สุขภาพความ
เป็นอยู่ท่ีดี การศึกษา

ที่เท่าเทียม ความเท่าเทียมทาง
เพศ

การจัดการน า้
และสุขาภบิาล

พลังงานสะอาดที่
ทุกคนเข้าถงึได้

การจ้างงานที่มีคุณค่าและ     
การเติบโตทางเศรษฐกจิ

อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม 

โครงสร้างพืน้ฐาน

ลดความเหล่ือมล า้ เมืองและถิ่นฐาน
มนุษย์อย่างยั่งยืน

แผนการบริโภคและ
การผลืตที่ยั่งยืน

การรับมือการ
เปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

การใช้ประโบชน์จาก
มหาสมุทรและ                          
ทรัพยากร
ทางทะเล

การใช้ประโบชน์จาก       
ระบบนิเวศน์ทางบก

สังคมสงบสุข 
ยุตธิรรม                      

ไม่แบ่งแยก

ความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน



ตัวอย่างความส าเร็จ



ประเทศที่มีความโปร่งใสสูงจะมีการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่เปิดเผยตรวจสอบได้มายาวนาน

❑ ตัวอย่างการด าเนินการที่ได้ผล....

➢ การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณช่วยให้ลดการสูญเสีย และการใช้จ่ายที่ไม่สมดุล และ
ภาครัฐจงึควรเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนีต้ัง้แต่ต้น 

ตัวอย่างประเทศสวีเดนให้ประชาชนเข้าถงึข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณอย่างสะดวกง่ายดาย



➢ มีแนวปฎิบตัติน (Code of conducts) ส าหรับข้าราชการที่ชัดเจน

ตัวอย่าง ประเทศเดนมาร์คก าหนดให้แต่ละกระทรวงเผยแพร่ข้อมูลค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดนิทาง 
และของขวัญที่ได้รับเป็นรายเดือน

➢ มีกฎหมายก าหนดให้การทุจริตในหลายๆรูปแบบเป็นอาชญากรรม และมีการพจิารณาจาก
องค์กรกฎหมายที่เป็นอสิระ

ฮ่องกงมี ICAC  

➢ มี Bottom up model ที่มีฐานมาจากความเช่ือม่ันของประชาชน

ฟินแลนด์ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นฐานให้ได้รับความเช่ือมั่น และไว้วางใจ มี
ความโปร่งใส มีต้นทุนทางสังคมสูง เช่ือมโยง และปรับตัวได้กับบริบททางการเมืองที่หลากหลาย

ประเทศที่มีความโปร่งใสสูงจะมีการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่เปิดเผยตรวจสอบได้มายาวนาน



ตวัอย่าง GeniUS York

เทศบาลเมืองยอร์คได้รับรางวัลจากส่ือมวลชน (GeniUS York is the winner 

in the community engagement project category of the Guardian Public 
Services Awards 2012 and the Overall Winner of this year's Awards) 
ด้วยการเปล่ียนเมืองยอร์คให้น าผู้อยู่อาศัย ภาคธุรกจิและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหาร ด้วย
การสร้างเวทใีห้ผู้ที่สนใจสามารถระดมความคดิเหน็ในประเดน็ท้าทายของเทศบาล และร่วมกัน
เสนอทางออก หรือทางแก้ปัญหา 

โครงการนีเ้ป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกจิเน้นประเดน็หลักต่างๆ เช่น 

1. จะใช้ทรัพย์สนิของเทศบาลที่ยงัไม่มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 

2. จะปรับปรุงการจดัชือ้จดัจ้างจากธุรกจิขนาดเลก็ได้อย่างไร

3. จะท าให้เมืองยอร์คเป็นเมืองส าหรับคนความจ าเสื่อมได้อย่างไร

จากนัน้จะมีการเชญิผู้ให้ความคดิที่น่าสนใจมาต่อยอดสร้างเป็นโครงการ ทดลอง
ปรับปรุงแล้วน าไปปฏบิตัจิริง

https://www.theguardian.com/publicservicesawards


ตัวอย่างความส าเร็จของไทย

❑ เล่ือนล้อต่อภาษี

❑ ท าหนังสือเดนิทาง

❑ ท าบัตรประชาชน

❑ ............................



1. ขอให้กลุ่มเลือกโครงการที่อยู่ในแผนงบประมาณของจังหวัดในปีงบประมาณนี้หรือปี   
ถัดไป ซึ่งกลุ่มเห็นว่าเป็นนวัตกรรม (หรือคิดโครงการใหม่ที่จะท าได้จริง) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่ม
ร่วมกันเป็นเจ้าของ สามารถสร้างความส าเร็จให้จังหวัดมีผลงานที่ได้รับการยอมรับเชื่อมั่น 
และศรัทธาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดแนวด าเนินการในปีที่ 1 ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในปีนั้น  (ต้องการทรัพยากร
อะไร มีใครเกี่ยวข้องบ้าง ใครต้องท ากิจกรรมอะไร เมื่อไหร่)
3. ให้กลุ่มระบุด้วยว่ากิจกรรมใดมขีั้นตอนไหนที่มีความเสี่ยงของการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมที่จะท าให้ขาดความโปร่งใส ความเชื่อมั่น และศรัทธา อย่างไร และต้องท า
อะไรบ้าง ที่จะท าให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

กิจกรรมกลุ่ม
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แผนเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย :
จังหวัดกาญจนบุรี

แนวด าเนินการในปีท่ี1 :ใคร
ต้องท าอะไรท าอย่างไร 

เมื่อไหร่
ความส าเร็จ          
ในปีที่ 2

ความส าเร็จสดุท้าย
ในปีท่ี 3 ท่ีเพิ่มคณุค่า
และภาพลกัษณ์

ความส าเร็จในปี
ที่ 1



โครงการ .................................................................................................วัตถุประสงค์ 
................................................................................................................................
ผลผลิต/เป้าหมาย .................................................................................................................................
กลุ่มเป้าหมาย ........................................................................................................................................
ทรัพยากรที่ใช้ .......................................................................................................................................
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................................................

กิจกรรมในปีที่ ๑ ระยะเวลา หมายเหตุ

๑.

๒.

๓.

๔.
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แนวทางการรายงาน กลุ่มละ ๕ นาที

๑.   ท าไมเราถึงเลือกท าโครงการนี้ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่จะท าเพื่อให้เกิด
ความส าเร็จ

๒.   โครงการนี้มีความโดดเด่นหรือเป็นนวัตกรรมตรงไหน อย่างไร ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ตรงไหน อย่างไร

๓.   เราต้องท าอะไรหรือท าอย่างไรเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของผลงาน

๔.   เรามีแนวทางที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะถูกมองว่าไม่ซี่อสัตย์สุจริตในขั้นตอน กระบวนงาน
ไหน อย่างไร

๕.   เราจะต้องท าอะไร ท าอย่างไรจึงจะได้รับความเชื่อมั่น และศรัทธา
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การน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 8 ข ัน้ตอน

❖ John P. Kotter (1996)

1. การสรา้งส านกึแหง่ความเรง่ดว่นทีต่อ้ง

เปลีย่นแปลง

2.  การรเิร ิม่ในการเปลีย่นแปลงรว่มกนั

3.   การพฒันาวสิยัทศันแ์ละกลยทุธ์

4.   การสือ่สารใหผู้อ้ ืน่ทราบ

5.   การมอบอ านาจ การใหอ้ านาจอยา่งกวา้งๆ 

6.   สรา้งความส าเร็จในระยะส ัน้ๆ กอ่นน าไปสู่

ชยัชนะทีต่อ้งการ

7.   สรา้งการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิอยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไป

8.   ใหค้วามส าคญักบัผลงานทีด่ ีและวฒันธรรม

การท างานแนวทางใหม่

สรา้ง
สภาพแวดลอ้ม/
บรรยากาศ

ใหท้ ัง้หนว่ยงาน/
องคก์ารมสีว่นรว่ม
สรา้งความรว่มมอื

รว่มใจ

ด าเนนิการ
เปลีย่นแปลงและ

รกัษาการ
เปลีย่นแปลงให้

ย ัง่ยนื



การสรา้งเครอืขา่ย ระบบประชาสงัคม
และจติสาธารณะเพือ่เพิม่ความโปรง่ใส 

เชือ่ม ัน่และศรทัธา



หมายถึง การเช่ือมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่ม
องค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท า
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนใน
เครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พืน้ฐาน
ของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอือ้อาทรซึ่งกันและกัน

เครือข่าย (Network)



ทฤษฎีและแนวคดิการสร้างเครือข่ายในการท างานเชิงพัฒนา

1. ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theory)

อธิบายถึงการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างกัน ดังนัน้ เหตุผลหลักที่ จะท าให้
เครือข่ายเกิดขึน้ได้โดยสมัครใจ  ก็คือ แต่ละฝ่ายมองเห็นประโยชน์ที่ ตนจะได้รับ
จากการเข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งจะน าไปสู่ความเต็มใจที่จะประสานกันหรือเข้าร่วม
เป็นเครือข่าย

2. แนวคดิการรวมพลัง (Synergy)

เป็นการผนึกก าลังในลักษณะที่มากกว่า 1+1 = 2 แต่ต้องเป็น 1+1>2 หมายความ
ว่า การรวมพลังกันท างานน าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าหรือเข้มแข็งมากกว่าการที่แต่
ละองค์กรจะท างานโดยโดดเดี่ยว



สมาชิกทุกคนในเครือข่ายมีส่วนร่วม 
(stakeholders participation)

มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(mutual interests/benefits)

มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
(complementary relationship)

มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน
(common perception)

มีวสัิยทัศน์ร่วมกัน 
(common vision)

มีการเกือ้หนุนพึ่งพากัน 
(interdependent)

มีปฏสัิมพนัธ์กันในเชิงแลกเปล่ียน 
(interaction)



ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย

1. เครือข่ายเชิงพืน้ที่ (area)

2. เครือข่ายเชิงประเดน็กิจกรรม (issue)

3. เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่
(function)



ภาคประชาชน/ 
ชุมชน

ภาค NGO

ภาคส่ือมวลชน

ภาคเอกชน

ภาคราชการภาคนักวชิาการ

กลุ่มเป้าหมายที่ควรเป็นเครือข่าย



ประชาสังคม (Civil Society)

หมายถงึ "ส่วนรวมที่ไม่ใช่รัฐ“ (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ / เลม่ท่ี ๒๖ /เร่ืองท่ี ๓ ชมุชน)

- วิกพิเีดีย ระบุว่าคือ “ พืน้ที่หรือส่วนของสังคมที่มีประชาชนเป็นผู้แสดงหลัก ”

ประชาสังคม มีพัฒนาการในหลายรูปแบบ และมีเป้าหมายเพ่ือให้มีสังคม
และชุมชนที่เข้มแขง็

• ประชาสังคมเพื่อสร้างทุนทางสังคมและเศรษฐกจิ

ตวัอยา่ง Grameen Bank /Muhammad Yunus

Social Enterprise

http://saranukromthai.or.th/index.php
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=26&page=main
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=26&chap=3&page=chap3.htm


chw.ac.th.thaischool.in.th

จติสาธารณะเป็นความรับผิดชอบที่เกดิจากภายใน
คือ ความรู้สกึนึกคดิ จติใต้ส านึกตลอดจน คุณธรรม

จริยธรรม ซึ่งอยู่ในจติใจ และส่งผลมาสู่การกระท าภายนอก ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกดิขึน้ จะเหน็ว่าเกดิจากการขาดจติส านึกของคนส่วนรวมในสังคม

จติสาธารณะ



1. การใช้ทางเท้าสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ค านึงถงึส่วนรวมถือเป็น
การขาดจิตส านึกสาธารณะหรือไม่ อย่างไร

2. การทิง้ขยะลงแม่น า้ล าคลองเป็นการขาดจติส านึกสาธารณะหรือไม่ เพราะอะไร
3. การตัดต้นไม้ใหญ่ในป่าเป็นการขาดจติส านึกสาธารณะหรือไม่ เพราะอะไร
4. การจุดไฟเผาต้นข้าวโพดที่เกบ็เกี่ยวแล้วเป็นการขาดจิตส านึกสาธารณะหรือไม่ 

อย่างไร
5. โรงงานปล่อยทิง้น า้เสียโดยไม่บ าบัดถือเป็นการขาดจติส านึกสาธารณะหรือไม่ 

อย่างไร
6. คนเลีย้งหมูฉีดยาเร่งสารเนือ้แดงเป็นการขาดจติส านึกสาธารณะอย่างไร
7. พ่อค้ายาเสพตดิขาดจติส านึกสาธารณะอย่างไร
8. การจอดรถยนต์โดยไม่ดับเคร่ืองยนต์ ท าให้เกดิควันพษิโดยเฉพาะในเมืองใหญ่
9. การฉีดสารเร่งเนือ้แดงในสัตว์เลีย้ง โดยเฉพาะสุกร ซึ่งมีผลต่อโรคภัยไข้เจบ็

ในมนุษย์ เช่นโรคมะเร็งเป็นต้น 



จติสาธารณะ
• ความหมายของ จติสาธารณะ

นัน้ ได้มีหลายท่านให้
ความหมายไว้มากมาย สรุป
ใจความส าคัญได้ว่า 

จติสาธารณะ หมายถงึ จติส านึกที่
ดีในการรู้จักหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ เสียสละเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม ยดึมั่นทัง้ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

• ลักษณะของผู้ที่มีจติ
สาธารณะ จะต้องเป็น ผู้ที่ให้
และคอยช่วยเหลือผู้อ่ืนที่
เดือดร้อนด้วยความเตม็ใจ ไม่
หวังผลตอบแทน ไม่เหน็แก่
ตัว เข้าใจผู้อ่ืน ไม่เป็นคนใจ
แคบ และรับฟังความคดิเหน็
ของผู้อ่ืน

http://www.rkmissiondel.org



จติสาธารณะ2 ระดับ
2 ระดับตนเอง

• สร้างวินัยในตัวเอง ต้องรู้จักหน้าที่ ความ
รับผิดชอบทัง้ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความ
กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในสังคมด้วย
ความเตม็ใจ มองผู้อ่ืนในแง่ดี

• ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ต้องคดิ
เสมอว่า เราคือส่วนหน่ึงของสังคม ดังนัน้
ต้องรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้ดี
ที่สุดเท่าที่สามารถท าได้

• ค านึงถงึผลกระทบที่เกดิขึน้กับสังคม 
ทัง้ในด้านที่ดีและไม่ดี ให้ความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ด้วย
ความเตม็ใจ

• ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม อาจอิงหลัก
ศาสนา มาตรฐานจริยธรรม ธรรมาภบิาล
ค่านิยม หรือหลักอื่นใดที่สอนให้เรา
ประพฤตดิี

1 ระดับสมาชิกของสังคม

ช่วยกันรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อ
แก้ปัญหา สร้างสรรค์สังคม ซึ่งถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

สมาชิกรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความ
ร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วย
ลดปัญหาที่เกดิขึน้ในสังคม ช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการด าเนิน
ชีวิต ช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ให้เกดิ
ประโยชน์แก่สังคมในส่วนรวม



เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่จะท าให้หน่วยงานของเรามีผลงานที่โดดเด่น
และเป็นที่ยอมรับว่าโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริต
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ฉันจะ (ท าอะไร)...............................

(ท าอย่างไร).....................................


