
  
  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



ที่มาของโครงการปลุกจิตส านึกต้านทุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
 

กระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานด้วยการสร้างกลไก “เครือข่ายต้านทุจริต” 
ตามหลักการมีส่วนร่วมในการท างานโดยจะเริ่มต้นจากการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพ่ิมพูนประสบการณ์และเปิดวิสัยทัศน์ด้วยการท ากิจกรรม 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย จึงได้ด าเนินโครงการปลุกจิตส านึกต้านทุจริตและยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในองค์กร ตามหลักการ แนวทาง นโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  1. กระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญกับการท างานโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล ( Good 
Governance) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว และให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participation) คือกระบวนการที่ข้าราชการ 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม ใน
กระบวนการท างานและพัฒนา และหลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
การปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนด โดยความรับผิดชอบควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ก าหนดให้มีการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างเปิดเผย โปร่งใส สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสอดส่อง 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” มุ่งเน้นให้ความส าคัญ 
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดสภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็น
พลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรม  
ที่ไม่ยอมรบัและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  
 4. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ชาวมหาดไทยด ารงตนบนหลัก
คุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จริยธรรมองค์กร เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1) วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 2) สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และ 4) ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นแบบอยา่งด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

-------------------------------- 
 



สรุปผลการด าเนินโครงการฯ ในภาพรวม 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ด าเนินโครงการปลุกจิตส านึกต้านทุจริต
และยึดหลักธรรมาภิบาลในองค์กรขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะการจัด
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัด
สมุทรปราการ การรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง โดยคุณจิรดรา เพชรชาติ ผู้จัดการส่วน Corporate 
Governance (C-SE-CG) และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าร่วมโครงการ และ
การศึกษาดูงานโครงการวิสาหกิจชุมชนของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) มีผู้เข้าร่วมจ านวน 
๖๓ คน (ผู้แทนหน่วยงานระดับกรม จ านวน 11 คน, ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 8 คน ผู้แทน กทม. 
จ านวน 2 คน และผู้แทนหน่วยงานในสังกัด สป.มท. จ านวน 42 คน)  

 โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยด้วย  
การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้าง  
ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เข้า
ร่วมโครงการ การปลุกจิตส านึกบุคลากรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สาธารณะ และสังคม ผ่านการ
ท ากิจกรรมในลักษณะการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการ
รับรู้จากแบบอย่างของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่น าหลักธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

โดยสรุป ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ ในภาพรวมของโครงการ
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๐ และควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกในระดับมากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ 
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สรุปการบรรยายหัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน”  

โดยคุณจิรดรา เพชรชาติ ผู้จัดการส่วน Corporate Governance (C-SE-CG)  
 

หลักการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ได้แก่  
 - ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
 - เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการให้พนักงานประพฤติปฏิบัติ 
2. สื่อความสร้างการรับรู้เข้าใจและน าไปปฏิบัติ 
 - รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและน าไปประพฤติปฏิบัติ 
 - จัดท าคู่มือ CG และแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 
3. ประเมินผล/ปรับปรุง/พัฒนา 
 - ยกระดับพัฒนา CG ของบริษัท 
 - การก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 - การให้รางวัล  
 - มีหน่วยงานในการติดตาม ปรับปรุง พัฒนา 
 - จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
 - ก าหนดเป็น KPI ของหน่วยงาน C-SE 
 

นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ได้แก่ 
 No Gift Policy ได้แก่ การไม่รับและไม่ให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดแก่จาก

บุคคลภายนอกรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ การติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐผิดกฎหมายอาญาและผิดวินัยพนักงานด้วย และ 
การรับใด ๆ ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ต้องท ารายงานหัวหน้า และปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ 

 Conflict of interest ได้แก่ หลีกเลี่ยงการกระท าที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับกลุ่มบริษัทฯ และ 
ท ารายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯประจ าปีมือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน 

 Confidential Information ได้แก่ การรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ แม้พ้นต าแหน่งหน้าที่
ไปแล้ว การไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกซึ่งตนเองไม่ได้มีหน้าที่เปิดเผย และไม่แสดงความคิดเห็นที่อาจมีผล
กระท าในทางลบแก่กลุ่มบริษัทฯ  

 Anti - Corruption ได้แก่ การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต การไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
ทุกรูปแบบ การไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อได้รู้/พบเห็น และหากพบจะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต 
 กลุ่มบริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญ และมี
จิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต การกรรโชกและ
การรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ 
 - GC จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตาม 



 - มีการจัดตั้งคณะท างานส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษทัฯ 

- ปฏิบัติตามนโนบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ  
- ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงทางอ้อม 
- ที่ส าคัญคือ ต้องไม่ละเลยหรอเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริต และคอร์รัปชัน  

ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ 
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 สรุปความพึงพอใจโครงการปลุกจิตส านึกต้านทุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย สรุปผลการจัดโครงการปลุกจิตส านึกต้านทุจริต
และยึดหลักธรรมาภิบาลในองค์กร โดยเก็บข้อมูลจากการท าแบบประเมินความพึงพอใจโครงการฯ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ของผู้เข้าร่วมโครงการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การจัดโครงการ 
 1.1 รูปแบบการจัดโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 55.60 และพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.60 

1.2 เวลาที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 44.40 และพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.10 

1.3 กิจกรรม/สถานที่  
1) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 

พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
66.70 และพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 31.10 

2) ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างธรรมาภิบาลใน
หน่วยงาน” จากบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และโครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาของ
บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.60 และพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00 

3) ศึกษาดูงานสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.10 และพึงพอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ 33.30 

4) เสวนาและกิจกรรมการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตชาวมหาดไทย ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 46.70 และพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.30  

1.4 เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 64.40 และพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 31.10 

1.5 ที่พัก การบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 73.30 และพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 26.70  

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
2.1 ได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ

มาก คิดเป็นร้อยละ 60.00 และพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.90 
2.2 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ

มาก คิดเป็นร้อยละ 60.00 และพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.10 
2.3 เกิดเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 42.20 และพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00  
 

3. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 48.90 และพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 46.70 

 4. ควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 และพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 35.60 

-------------------------------- 
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กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน” 
จากบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และโครงการวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มลุฟฟาลาของบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

 


