
สรุปผลโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป ๒๕๖๑



 

ที่มาของโครงการศึกษาดงูานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด"านการส#งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และการป*องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป- 2561 

   
กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการ

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด�านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป.องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําป/ 2561 ตามหลักการ แนวทาง นโยบายท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป.องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และแผนปฏิบัติราชการด�านการป.องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย 
ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 “สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต” มุ�งเน�นให�ความสําคัญ 
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให�เกิดสภาวะท่ี “ไม�ทนต�อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต�กระบวนการกล�อมเกลา
ทางสังคมในทุกระดับช�วงวัยต้ังแต�ปฐมวัยเพ่ือสร�างวัฒนธรรมต�อต�านการทุจริต และปลูกฝFงความพอเพียง มีวินัย 
ซ่ือสัตย� สุจริต เปHนการดําเนินการผ�านสถาบันหรือกลุ�มตัวแทนท่ีทําหน�าท่ีในการกล�อมเกลาทางสังคมให�มีความเปHน
พลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส�วนรวม และเสริมสร�างให�ทุกภาคส�วนมีพฤติกรรม 
ท่ีไม�ยอมรับและต�อต�านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

2. แผนปฏิรูปประเทศด�านการป.องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประเด็นปฏิรูปด�านการป.องปราม การกําหนดให�มีกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานงานป.องกันและปราบปราม 
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร� และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร� เพ่ือให�
ประเทศไทยปลอดทุจริต โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให�มีการจัดกิจกรรมการต�อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน�วยงานอย�างต�อเนื่อง 

3. ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 กําหนดให�คณะกรรมการจริยธรรม 
ทําหน�าท่ีควบคุม กํากับ ส�งเสริมและให�คําแนะนําในการใช�บังคับประมวลจริยธรรมในส�วนราชการ ฯลฯ รวมท้ัง
จัดต้ังกลุ�มงานคุ�มครองจริยธรรมข้ึนในทุกส�วนราชการข้ึนตรงต�อหัวหน�าส�วนราชการ มีหน�าท่ีคุ�มครองจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมนี้ เพ่ือให�ผู�ดํารงตําแหน�งข�าราชการพลเรือนทุกตําแหน�งยึดม่ันกระทําในสิ่งท่ีถูกต�องและ 
เปHนธรรม  

4. แผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต�แผนแม�บท
ส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564).มีวิสัยทัศน� ท่ีว�า “ชาวมหาดไทยดํารงตน 
บนหลักคุณธรรม ปฏิบัติหน�าท่ีภายใต�จริยธรรมองค�กร เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน ประกอบด�วย 4 
ยุทธศาสตร� ได�แก� 1) วางระบบรากฐานการเสริมสร�างคุณธรรมในสังคมไทย 2) สร�างความเข�มแข็งในระบบ 
การบริหารจัดการด�านการส�งเสริมคุณธรรมให�เปHนเอกภาพ 3) สร�างเครือข�ายความร�วมมือในการส�งเสริมคุณธรรม 
และ 4) ส�งเสริมให�ประเทศไทยเปHนแบบอย�างด�านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินโครงการฯ ในภาพรวม 
 

ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานด�านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป.องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําป/ 2561 ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2561  ในลักษณะศึกษาดูงานในหน�วยงานท่ีมีการขับเคลื่อนภารกิจ                       
ด�านการป�องกันปราบปรามการทุจริต และการส�งเสริมการปฏิบัติงานด�วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร�งใสอย�าง
ต�อเนื่อง.และรับฟFงบรรยายเก่ียวกับขับเคลื่อนภารกิจด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริต การส�งเสริม                     
การปฏิบัติงานด�วยหลักธรรมาภิบาล และการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน�วยงาน จํานวน ๒ หน�วยงาน          
ได�แก� พิพิธภัณฑ�ต�านโกง สํานักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก) และการประปานครหลวง โดยโครงการฯ ดังกล�าว           
มีวัตถุประสงค,เพ่ือส�งเสริมให�ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของกระทรวงมหาดไทยได�รับความรู� ความเข�าใจ และเกิด
การรับรู�จากแบบอย�างของหน�วยงานท่ีขับเคลื่อนภารกิจด�านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป�องกัน 
ปราบปรามการทุจริต มุ�งให�เกิดความตระหนักรู�ถึงโทษและพิษภัยของการทุจริตคอร,รัปชันร�วมกัน สามารถ             
นําองค,ความรู� ท่ีได�รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานและถ�ายทอดให�บุคลากรภายในหน�วยงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให�ดียิ่งข้ึน และสร�างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให�กับหน�วยงานท่ีขับเคลื่อน
ภารกิจด�านการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป�องกัน ปราบปรามการทุจริต และนํามาพัฒนางานให�ดียิ่งข้ึน 

- ในโอกาสนี้ นายเชษฐา โมสิกรัตน� ผู�ช�วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได�เปHนประธานเปQดโครงการฯ 
โดยได�ให�นโยบายแก�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ว�าผู�ท่ีปฏิบัติงานด�านการป.องกันและปราบปรามการทุจริตต�องทําความ
เข�าใจยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป.องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564)                           
ซ่ึงต�องดําเนินการควบคู�กันอย�างต�อเนื่อง กับเรื่องการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเกิดจากการท่ีหลาย ๆ คน 
เห็นว�าเปHนสิ่งท่ีดีและประพฤติตนเปHนแบบอย�าง ปFจจุบันสังคมเปQดกว�างให�ทุกคนร�วมแสดงความคิดเห็น 
โดยเฉพาะการร�องเรียนเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีกระทําทุจริต ขอให�ทุกคนเข�ามามีส�วนรวมเปHนหูเปHนตาร�วมกันจับทุจริต 

- พิพิธภัณฑ�ต�านโกง สํานักงาน ป.ป.ช. เปHนแหล�งรวบรวมส�งเสริม และเผยแพร�องค�ความรู�ด�าน
การป.องกันและปราบปรามการทุจริตเปHนการปลูก – ปลุกจิตสํานึกถึงความสําคัญของการป.องกันและปราบปราม
การทุจริตโดยพิพิธภัณฑ�แห�งนี้ เปHนพิพิธภัณฑ�แห�งการเรียนรู� มีความทันสมัยด�วย E-Museum ท่ีเข�าถึงง�ายแบบ
ออกเปHนโซนนิทรรศการ 10 โซน ได�แก� โซนท่ี 1 ลานสนุกคิด โซนท่ี 2 เลือกเดินทาง โซนท่ี 3 เมืองมนต�ดํา โซน
ท่ี 4 ตีแผ�กลโกง โซนท่ี 5 กําจัดกลโกง โซนท่ี 6 วันชี้ชะตา โซนท่ี 7 พลังคุณธรรม โซนท่ี 8 เมืองแห�งแสงสว�าง 
โซนท่ี 9 พลเมืองชาว ป.ป.ช. และโซนท่ี 10 รวมพลังเครือข�าย 

-.การประปานครหลวง (กปน.) โดยมีนายปริญญา ยมะสมิต ผู�ว�าการการประปานครหลวงให�เกียรติ
ต�อนรับคณะผู�เข�าร�วมโครงการฯ  ซ่ึงเปHนหน�วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมุ�งขับเคลื่อนภารกิจสู�การเปHนองค�กรท่ีมีธรรมาภิบาล 
และได�รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการป.องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เม่ือป/ 
2560 เช�น รางวัลดีเลิศด�านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) จากแผนงานการจัดต้ัง
สภาธรรมาภิบาล กปน. และรางวัลชมเชย ด�านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร (Integrity.Culture) จากแผนงาน
โครงการกล�าทําดี เพ่ือส�งเสริมวัฒนธรรมการทําดีให�เกิดข้ึนในหลาย ๆ ด�าน เปHนต�น  

 

 ท้ังนี้ มีผู� เข�าร�วมโครงการฯ จากกรม/หน�วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน โดยผู�เข�าร�วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ
ในรูปแบบกิจกรรม มีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 48.00 และพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเปHนร�อยละ 
40.00 

 
    

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



พิธีเป�ดโครงการฯ โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน� ผู�ช�วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป%นประธาน  
ณ ห�องประชุมอัษฎางค� ช้ัน 5 อาคารดํารงราชานุสรณ� กระทรวงมหาดไทย 

 การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะพาผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ$ต�านโกง 
สํานักงาน ป.ป.ช. โดยจะได�ศึกษาเก่ียวกับกรณีการทุจริตรูปแบบต�าง ๆ ท่ีมาสู�ความหายนะของตนเอง 
ครอบครัว และความสูญเสียของประเทศชาติ ซ่ึงเป6นโครงการท่ีใช�งบประมาณจํานวนมาก รวมท้ัง              
การวางมาตรการต�าง ๆ โดยใช�สติป7ญญาและพละกําลังของมนุษย$ท่ีจะปราบปรามป7ญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนได� 
เช�น ทําให�เกรงกลัวบาปกรรม ทําให�เป6นตัวอย�าง เป6นต�น นอกจากนี้โครงการฯ ยังมุ�งสร�างเครือข�าย              
ผู�ท่ีปฏิบัติงานและเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบงานด�านนี้ รวมท้ังผู�ท่ีสนใจ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ผู�ท่ีทํางานด�านการป:องกันและปราบปรามการทุจริตต�องศึกษายุทธศาสตร$ชาติว�าด�วยการ

ป:องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงมีประเด็นท่ีสอดคล�องกับ       
ยุทธศาสตร$ชาติ ระยะ 20 ปE (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนปฏิรูปประเทศด�านการป:องกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประกอบด�วย 6 ยุทธศาสตร$ ได�แก� 

1. สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต  
2. ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
3. สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
4. พัฒนาระบบป:องกันการทุจริตเชิงรุก 
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptios Index : CPI)  

     นับเป6นประเด็นหลักท่ีเป6นเป:าหมายของประเทศและจะพัฒนาไปสู�ความยั่งยืนได�ด�วย
การศึกษาและแก�ป7ญหาท่ีต�นเหตุ  

 การส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เกิดจากการส�งเสริมวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการท่ีหลาย ๆ คน
เห็นว�าเป6นสิ่งท่ีดีและประพฤติตนเป6นแบบอย�าง โดยเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ น�อย ๆ และค�อย ๆ ปรับเปลี่ยน เช�น 
สังคมป7จจุบันเป6นสังคมเป[ดกว�างให�ทุกคนร�วมแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเรื่องการร�องเรียนเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ท่ีกระทําทุจริต โดยป7จจุบันการร�องเรียนทางสื่อได�ผลมากข้ึน ขอให�ทุกคนเข�ามามีส�วนร�วมในการเป6นหูเป6นตา
ร�วมกันจับทุจริต  



 นอกจากนี้การส�งเสริมด�านคุณธรรม จริยธรรม เป6นเรื่องส�วนตัว และข้ึนอยู�ท่ีจิตใจของแต�ละ
บุคคล ถ�าบุคคลคิดดีจะพูดดี และทําดี แสดงออกเป6นความประพฤติท่ี “เหมาะ ควร” ในทางตรงกันข�าม      
ถ�าคิดไม�ได� จะแสดงออกด�วยการพูดจาท่ีไม�ดี พฤติกรรมท่ีแสดงออกอย�างไม�เหมาะสม คือ “ไม�เหมาะ ไม�ควร” 
ซ่ึงต�องสอดคล�องกับประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ประกอบการพิจารณาทางวินัยด�วย 
 

 



พิพิธภัณฑ�ต
านโกง สํานักงาน ป.ป.ช. 

ท่ีมาพิพิธภัณฑ�ต
านโกง 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได�เล็งเห็นความสําคัญของการสร�างพิพิธภัณฑ! เพ่ือให�บุคคลภายนอกได�เข�า
มาร(วมเรียนรู� และเป,นการปลูก-ปลุกจิตสํานึกถึงความสําคัญของการป2องกันและปราบปรามการทุจริต                  
ให�เป,นไปอย(างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป2าหมายท่ีสําคัญ คือ เป,นพิพิธภัณฑ!ศูนย!กลางท่ีสมบูรณ!แบบท่ีมีรูปแบบ
และพ้ืนท่ีใช�งานท่ีครบครัน ทันสมัยด�วย E-Museum ท่ีเข�าถึงง(าย และเป,นต�นแบบของการใช�กระบวน                   
การมีส(วนร(วมจากทุกภาคส(วนจนเชื่อมโยงเครือข(ายพิพิธภัณฑ! องค!การภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน                   
มาเรียนรู�ร(วมกันเรื่องการป2องกันและปราบปรามการทุจริตและร(วมสร�างสังคมโปร(งใสแด(สังคมไทย                 
หรือการเป,นโครงสร�างพ้ืนฐานทางการศึกษาแนวใหม(  (New Educational of Anti-Corruption for 
Transparency of Thai Social) โดยพิพิธภัณฑ!ต�านโกง : Anti Corruption Museum แห(งนี้ เป,นพิพิธภัณฑ!
แห(งการเรียนรู�ในลักษณะเฉพาะท่ีจัดแสดงเรื่องราวในอดีต ปVจจุบัน และเชื่อมอนาคต 

วิสัยทัศน� 
"พิพิธภัณฑ!ชั้นนําของประเทศท่ีเป,นศูนย!กลาง 

และพ้ืนท่ีแห(งการเรียนรู�เรื่องการป2องกันปราบปราม 
การทุจริตและการส(งเสริมสังคมแห(งความสุจริตและโปร(งใส" 

 

 

 

 

 

 

 

โซนนิทรรศการ 

โซนท่ี 1 ลานสนุกคิด  
     ทุกคนได�ต้ังคําถามเก่ียวกับสถานการณ!การทุจริตในชีวิตประจําวัน เช(น การลอกการบ�านเพ่ือน 

การติดสินบนตํารวจเม่ือโดนจับไม(ให�ออกใบสั่ง เพราะเหตุการณ!เหล(านี้เป,นเหตุการณ!ท่ีเรามักจะคอร!รัปชัน           
โดยไม(ทันได�คิดว(าจากเหตุการณ!เล็ก ๆ ท่ีเราคิดว(าไม(เป,นไรแต(มันจะส(งผลให�การคอร!รัปชันกลายเป,น
วัฒนธรรมหลักของสังคม 



โซนท่ี 2 เลือกเดินทาง  
     ทุกคนเลือกเส�นทาง เลือกภารกิจ ว(าเราจะยอมรับหรือไม(ยอมรับวัฒนธรรมคอร!รัปชัน                     

โดยมีตัวเลขมากมายท่ีบอกข�อมูลในเชิงสถิติว(าจากการทุจริตเล็กน�อยท่ีเราคิดว(ามันไม(เป,นไร แต(ในวันนี้              
มันกําลังจะครอบงําสังคมไทยและทําให�คนไทยกําลังเห็นว(า โกงได�ไม(เป,นไรมันไม(ใช(เรื่องผิดกลับกลายเป,นเรื่อง
ปกติท่ีใครๆ เขาก็โกงกัน โดยจะให�ทุกคนร(วมกันเลือกเส�นทางว(าเราจะปล(อยให�วัฒนธรรมคอร!รัปชันครอบงํา
สังคมต(อไป หรือจะจับมือกันลุกข้ึนมาต�านโกง 

โซนท่ี 3 เมืองมนต�ดํา  
     สะท�อนความเสียหายและความด�อยพัฒนาของประเทศท่ีคนไทยได�สูญเสียให�กับการคอร!รัปชัน                  

ในแต(ละครั้งโดยคนคนเดียวหรือคนกลุ(มเดียวท่ีได�รับประโยชน!จากการคอร!รัปชัน แทนท่ีจะนําเงินส(วนนี้                  
ไปพัฒนาประเทศกลับนําเงินเข�ากระเป[าของตนเอง เป,นโซนท่ีทุกคนได�ตระหนักรู�ว(าหากเราทุกคนไม(ใส(ใจ              
และคิดว(าการโกงเป,นเรื่องปกติจะทําให�เกิดความเสียหายมากน�อยเพียงใด 

โซนท่ี 4 ตีแผ,กลโกง  
     การนําเสนอกลโกงท่ีซับซ�อนท้ัง 6 แบบท่ีมีเล(ห!เหลี่ยมซับซ�อนเป,นวิธีการโกงระดับประเทศ                   

ซ่ึงข�าราชการระดับสูงและนักการเมืองนิยมใช�กลวิธีเหล(านี้ในการทุจริตคอร!รัปชัน เรามักจะพบเห็น                
ได�จากแหล(งข(าวท่ัวไปซ่ึงเราทุกคนล�วนได�รับผลกระทบด�วยกันท้ังสิ้นแต(เพราะเราไม(รู�ถึงวิธีกลโกงเลยทําให�เรา
ไม(ใส(ใจท้ัง ๆ ท่ีเรากําลังได�รับผลกระทบโดยตรง โดยนิทรรศการส(วนนี้จะนํากลโกงท้ัง 6 มาตีแผ(                      
ได�แก(  ติดสินบน ฮ้ัวประมูล ร่ํ ารวยผิดปกติ ปกป_ดบัญชีทรัพย!สินหรือแจ�งเท็จ ทุจริตเชิ งนโยบาย                          
และผลประโยชน!ทับซ�อน เพ่ือให�เราทุกคนได�รู�ถึงวิธีกลโกง 

โซนท่ี 5 กําจัดกลโกง  
     วิธีกําจัดกลโกงและทําความรู�จักกับหน(วยงานสําคัญท่ีทําหน�าท่ีกําจัดทุจริตคอร!รัปชันอย(าง

สํานักงาน ป.ป.ช. เริ่มจากทางด�านท่ีเป,นท่ีมาของการป2องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย                   
โดยไล(มาต้ังแต(สมัยสุโขทัย อยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร! จนมาเป,นสํานักงาน ป.ป.ช. ในปVจจุบัน พร�อมให�
สืบค�นข�อมูลคดีท่ีทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผ(านฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกส! บริเวณภายในมีคดีท้ัง 6 คดี              
ท่ีนํามาเรียนรู�วิธีการทํางานแกะรอยคดีต(างๆ ของทางสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานจนนําไปสู(
การชี้มูลความผิด  

โซนท่ี 6 วันช้ีชะตา  
     ฉายวีดิทัศน!คดีการทุจริตคอร!รัปชันในป̀ พ.ศ.2536 ซ่ึงเป,นการรวมพลังของชาวบ�านคลองด(าน            

ท่ีไม(นิ่งนอนใจและลุกข้ึนมาปกป2องวิถีชีวิตของตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ ปกป2องทรัพยากรธรรมชาติ 
ปกป2องแหล(งทํามาหากิน โดยการลุกข้ึนมาแฉความไม(ชอบธรรมของขบวนการทุจริตโครงการบ(อบําบัดน้ําเสีย 
อําเภอคลองด(าน จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงนักการเมืองระดับสูงบังคับให�เจ�าหน�าท่ีออกโฉนดครอบครองพ้ืนท่ี
สาธารณะกินบริเวณกว�างหลายสิบไร( เช(น ปdาชายเลน คลอง หรือแม�กระท่ังโฉนดท่ียื่นลงไปในทะเล                  
แล�วให�บริษัทเอกชนท่ีตนจัดต้ังไปกว�านซ้ือท่ีดินเหล(านั้นไว� เพ่ือท่ีจะนําเสนอท่ีดินผืนนี้ให�กับคณะรัฐมนตรี



พิจารณา เป,นคดีท่ีมีเวลายืดเยื้อยาวมานานเกือบ 20 ป̀ ทําให�ประเทศเสียหายหลายหม่ืนล�านบาท                
ท�ายท่ีสุดผู�กระทําผิดหลบหนีใช�ชีวิตอยู(นอกประเทศ หน(วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องต�องมานั่งชดใช� ค(าเสียหาย
ให�กับบริษัทท่ีเข�ามาประมูลงานเนื่องจากทําผิดสัญญาจ�างจากภาษีของคนไทยทุกคน นอกจากเราจะเห็นพลัง
การต(อสู�ของชาวบ�านคลองด(านท่ีไม(เพิกเฉยต(อการทุจริตคอร!รัปชัน และเรายังได� เห็นการทํางาน                    
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการกําจัดการทุจริต 

โซนท่ี 7 พลังคุณธรรม  
     หอ เ กี ย ร ติ ย ศ เ ชิ ด ชู บุ ค คล ต� น แบบผู� ส ร� า ง คุณ งามคว าม ดี ใ ห� กั บ สั ง คม ใน ทุ กร ะ ดั บ                           

ต้ังแต(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู(หัว รัชกาลท่ี5 ท่ีได�วางรากฐานการป2องกันและปราบปราม                   
การทุจริตตามแบบอย(างสากลโดยมีการนํากระบวนการยุติธรรมมาใช� พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู(หัว                
รัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะช(วยให�สังคมไทยเป,นสังคม                      
ท่ีมีภูมิคุ�มกันต(อสู�กับการทุจริตคอร!รัปชัน รวมถึงนายกรัฐมนตรี ข�าราชการ นักการเมือง และภาคประชาชน              
ท่ียืนหยัดอยู(บนความถูกต�อง ซ่ือสัตย! 

 โซนท่ี 8 เมืองแห,งแสงสว,าง  
                สะท�อนให�เห็นว(าหากทุกภาคส(วนไม(ย(อมรับวัฒนธรรมคอร!รัปชันแต(หันมาแสดงความรับผิดชอบ
ต(อสังคม ต้ังแต(พลเมือง ชุมชน นักการเมือง รัฐบาล ภาคธุรกิจ หรือแม�แต(องค!กรปกครองส(วนท�องถ่ิน                 
จะทําให�สังคมไทยกลับมาโปร(งใส ตรวจสอบได� และเป,นสังคมแห(งการต่ืนรู� 

 โซนท่ี 9 พลเมืองชาว ป.ป.ช. 
               ทุกคนได�สวมบทบาทเป,นพลเมืองข(าว ป.ป.ช. โดยจําลองบรรยากาศของห�องออกอากาศรายการ
ข(าวของสถานีโทรทัศน!เพ่ือให�ได�ลองเป,นผู�รายงานหรือผู�ประกาศข(าวเม่ือมีคดีทุจริตเกิดข้ึนเริ่มจากการแจ�ง             
ให�หน(วยงานท่ีรับผิดชอบอย(างสํานักงาน ป.ป.ช. หรือแจ�งไปยังสื่อสารมวลชนเพ่ือทําการเป_ดโปงขบวน                 
การทุจริต เพ่ือทําให�เราตระหนักรู�ว(าเม่ือเห็นพฤติกรรมการทุจริตคอร!รัปชันทุกรูปแบบเราต�องไม(นิ่งเฉย               
ต�องช(วยกันทําการเป_ดโปงขบวนการทุจริต 

โซนท่ี 10 รวมพลังเครือข,าย 
     ห�องท่ีให�ลงชื่อสมัครเป,นสมาชิกเครือข(ายต(อต�านคอร!รัปชันเพ่ือสร�างแนวร(วมในการต(อต�านทุจริต

คอร!รัปชันเพ่ือช(วยกันขับเคลื่อนเครือข(ายต(อต�านทุจริต ไม(ยอมรับ ไม(นับถือคนโกง และเห็นแก(ผลประโยชน!
ส(วนรวมมากกว(าผลประโยชน!ส(วนตน 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สรุปความคดิเห็นจากแบบประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานฯ 

 ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยสรุปผลการจัดโครงการศึกษาดูงานฯ โดย     
เก็บข�อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานฯ ของผู�เข�าร�วมโครงการในประเด็นต�าง ๆ ดังนี้ 

 1. การจัดโครงการ 
     1.1 รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก  
คิดเป0นร�อยละ 48.00 และพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 40.00 

  1.2 เวลาท่ีใช�ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก  
คิดเป0นร�อยละ 52.00 และพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 28.00 

  1.3 สถานท่ีในการไปศึกษาดูงานมีความเหมาะสม ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ   
มากท่ีสุด และมากเท�ากัน คิดเป0นร�อยละ 48.00 

  1.4 เจ�าหน�าท่ีอํานวยความสะดวก ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ
52.00และพึงพอใจมาก คิดเป0นร�อยละ 40.00 

  1.5 การบริการ อาหาร และเครื่องด่ืม ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และ   
มากเท�ากัน คิดเป0นร�อยละ 48.00 

2. ประเด็น / เนื้อหา 
  2.1 ความเหมาะสมของประเด็นท่ีมีการนําเสนอ ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

คิดเป0นร�อยละ 56.00 และพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 40.00  
  2.2 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจ      

ในระดับมาก คิดเป0นร�อยละ 60.00 และพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 36.00  

3. การนําความรู(ไปใช( 
   3.1 เกิดความรู� ความเข�าใจในประเด็นต�าง ๆ ของการศึกษาดูงาน ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึง

พอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 56.00 และพึงพอใจมาก คิดเป0นร�อยละ 44.00 
      3.2 เกิดการตระหนักรู�ถึงโทษและพิษภัยของการทุจริต ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจ       
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 56.00 และพึงพอใจมาก คิดเป0นร�อยละ 36.00 

     3.3 สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานได� ผู�เข�าร�วมโครงการมีความ        
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และมากเท�ากัน คิดเป0นร�อยละ 48.00 
  3.4 สามารถนําความรู�ไปเผยแพร� / ถ�ายทอดผู�ร�วมงานได� ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจ    
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 48.00 และพึงพอใจมาก คิดเป0นร�อยละ 40.00 

 4. ควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ให(กับบุคคลท่ีเก่ียวข(อง ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจ     
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 60.00 และพึงพอใจมาก คิดเป0นร�อยละ 36.00 

5. ส่ิงท่ีท4านได(รับจากการเข(าร4วมโครงการศึกษาดูงานฯ  
5.1 พิพิธภัณฑ8ต(านโกง สํานักงาน ป.ป.ช. 
       1) ท่ีมาของพิพิธภัณฑ�ต�านโกง สํานักงาน ป.ป.ช. และวิวัฒนาการของการทุจริตในรูปแบบ 

ต�าง ๆ จากอดีตถึงปDจจุบัน รูปแบบการนําเสนอ/การถ�ายทอดรายละเอียดด�านวิชาการและสื่อสร�างสรรค�
เก่ียวกับการทุจริตและการปEองกันการทุจริตได�อย�างมีประสิทธิภาพ 



2) รูปแบบ ประเภทของการทุจริต ช�องทางการทุจริต และได�รับรู� เ ก่ียวกับคดีทุจริต             
ท่ีก�อให�เกิดความเสียหายแก�ประเทศชาติ 

3) วิธีการปEองกันและปราบปรามการทุจริต เช�น การมีส�วนร�วมของประชาชนในการต�อต�าน
คนโกง เป0นต�น  

4) เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของกลโกง/การทุจริตท่ีเกิดข้ึน และก�อให�เกิดความเสียหาย
ต�อประเทศชาติ โดยต�องเริ่มท่ีบุคลากรในหน�วยงานให�ละ/เว�นการทุจริต 

5) เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการปEองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
จะสามารถถ�ายทอดองค�ความรู�ให�แก�เพ่ือนร�วมงานเพ่ือปรับใช�ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต  
ประจําวัน 

5.2 การประปานครหลวง (กปน.) 
  1) ความรู�เรื่องหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได�แก� หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปร�งใส หลักการมีส�วนร�วม หลักความรับผิดชอบ และหลักประสิทธิภาพ 
2) ได�รับความรู�เก่ียวกับประวัติความเป0นมาและภารกิจของการประปานครหลวง และ

หลักการธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง 
3) แนวทาง กระบวนการการพัฒนาองค�กรให�มีธรรมาภิบาล การแลกเปลี่ยนเรียนรู�

ประสิทธิภาพการบริหารงานในองค�กรเพ่ือนําแนวทางมาปรับใช�กับองค�กรของตัวเอง รวมท้ังแผนปฏิบัติการ
ด�านธรรมาภิบาล 

4) เรียนรู�หลักการบริหารงานด�านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และ 
การเป0นองค�กรโปร�งใส 

5) รับรู�และเรียนรู�ด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจากองค�กรต�นแบบท่ีได�รับรางวัล            
โดยปDจจัยสําคัญ คือ การให�ความสําคัญของผู�บริหารจนเกิดพลังขับเคลื่อนอย�างจริงจังต�อเนื่อง 

6) การประปานครหลวงเป0นองค�กรท่ีต�อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน�วยงานภายนอก        
ได�ดีมากและเป0นองค�กรต�นแบบท่ีมีศักยภาพท้ังในด�านการดําเนินงานตลอดจนการเป0นองค�กรต�นแบบ       
ด�านธรรมาภิบาลท่ีมีการดําเนินงานท่ีมุ�งเน�นงานด�านกํากับดูแลกิจกรรมท่ีดี ผ�านแผนงานโครงการและ    
บุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป0นอย�างมาก 

7) ได�นําแนวทางในการปฏิบัติงานของหน�วยงานท่ีมีแนวทางการดําเนินท่ีได�ผลสําเร็จ      
นํามาปรับใช�กับหน�วยงาน 

8) เห็นความแตกต�างของการบริหารงานและการให�ความสําคัญกับการดําเนินงาน          
ของหน�วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 

6. ข(อเสนอแนะ 
 6.1 ข(อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดโครงการศึกษาดูงานฯ ได�แก� ควรนําไปศึกษาดูงานองค�กรหรือ
หน�วยงานอ่ืน ๆ มีการปฏิบัติจริงและประสบความสําเร็จอย�างเป0นรูปธรรม นอกจากนี้ควรมีโครงการ           
ให�ผู�บริหารหน�วยงานเข�าร�วม เนื่องจากปDญหาการทุจริตส�วนใหญ�เกิดจากการกําหนดนโยบาย และลักษณะ   
ของการศึกษาดูงานควรเป0นการชมคดีหรือกรณีศึกษาของข�าราชการท่ีทุจริตและได�รับการลงโทษ 
 6.2 ข(อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานด(านการป=องกันปราบปรามการทุจริต และ          
การส4งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

- การบริหารงานบุคคล โดยควรให�มีการปรับย�ายหรือปรับเปลี่ยนตําแหน�งหมุนเวียนหน�าท่ี   
ความรับผิดชอบงานโดยเฉพาะตําแหน�งท่ีสุ�มเสี่ยงต�อการเกิดการทุจริต 



- รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� การกระตุ�นเตือนจิตสํานึกของบุคลากรทุกระดับ      
ในหน�วยงานอย�างใกล�ชิด การสร�างเครือข�ายเฝEาระวังการทุจริตในหน�วยงานอย�างจริงจังเป0นรูปธรรม ตลอดจน
กําหนดหลักสูตรด�านการต�อต�านการทุจริตให�แก�ข�าราชการบรรจุใหม�และข�าราชการปDจจุบันอย�างต�อเนื่อง 

 - การให�ความสําคัญของผู�บริหาร โดยผู�บริหารต�องให�ความสําคัญกับปDญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึน
ในหน�วยงานอย�างจริงจัง 
 6.3 ข(อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    จัดกิจกรรมการเรียนรู� และสร�างความเข�าใจอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง เพ่ือให�เห็นผล     
อย�างเป0นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


