


 
 

บทนํา 

กระทรวงมหาดไทย ดําเนินภารกิจด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตมาอย�างต�อเนื่อง
ภายใต� พันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยในป& 2557 ได�จัด ต้ังศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 
กระทรวงมหาดไทยข้ึน เพ่ือเป1นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังมีการจัดต้ังศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตข้ึน
ภายในกรม หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัด เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพ              
ด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นับได�ว�าเป1น “รัฐธรรมนูญปราบโกง”         
ท่ีมีการวางกลไกป�องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบท่ีเข�มงวด เด็ดขาดยิ่งข้ึน รวมท้ัง   
ให�ความสําคัญกับการสร�างมาตรฐานทางจริยธรรมให�กับข�าราชการทุกประเภท นอกจากนี้แผนปฏิรูปประเทศ
ด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด�านการบริหารจัดการ            
ได�กําหนดให�มีกลไกขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร- เพ่ือให�ประเทศไทยใสสะอาด ดังนั้นภารกิจด�านการ
ป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จึงมีขอบเขตท่ีกว�าง
และมีความซับซ�อนมากยิ่งข้ึน ประกอบกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร-และ
แผนงานต�าง ๆ ท่ีมุ�งให�ความสําคัญและการสร�างกลไกเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจดังกล�าวในพ้ืนท่ี เพ่ือป�องกัน
ปราบปรามและแก�ไขปBญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังในส�วนกลางและส�วนภูมิภาคอย�างต�อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ดังนั้นบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยจึงควรตระหนักและเตรียมการขับเคลื่อนภารกิจดังกล�าวอย�างต�อเนื่อง 
เพ่ือให�การขจัดปBญหาการทุจริตเป1นไปอย�างต�อเนื่องและเป1นรูปธรรมยิ่งข้ึน 

 “โครงการสัมมนาเพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย-ปฏิบัติการต�อต�าน
การทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจําป& 2561” จะเป1นส�วนหนึ่งในการกําหนดทิศทาง          
การขับเคลื่อนภารกิจด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให�มีความชัดเจน สอดคล�องกับสภาพปBญหาในปBจจุบัน รวมท้ังการแปลงนโยบาย แนวทาง             
สู�การปฏิบัติต�อไป  
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ที่มาของโครงการสัมมนาเพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย ปฏบิัติการ 
ต�อต$านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจําป* 2561 

   
กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการ

สัมมนาเพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย 
และจังหวัด ประจําป* 2561 ตามหลักการ แนวทาง นโยบายท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 

1..คําสั่ งคณะรักษาความสงบแห� งชาติ ท่ี  69/2557.เ ม่ือวัน ท่ี  18 มิ ถุนายน 2557              
เรื่อง มาตรการป9องกันและแก�ไขป:ญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ข�อ 1 ให�ทุกส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ 
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป9องกันและแก�ไขป:ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส�วนราชการ และหน�วยงาน
ของรัฐ โดยมุ�งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการ
ตรวจสอบ เฝ9าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได� 

2. คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ได�มีมติเห็นชอบให�จัดต้ังศูนย�ปฏิบัติการต�อต�าน
การทุจริตคอร�รัปชั่น (ศปท.) โดยให�เปFนส�วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม โดยกําหนดไว�ในกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการ          
ของส�วนราชการนั้น ๆ และให�รองหัวหน�าส�วนราชการทําหน�าท่ีเปFนหัวหน�าศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต
คอร�รัปชั่น อีกตําแหน�งหนึ่ง และกระทรวงมหาดไทย ได�มีคําสั่งต้ังศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต ข้ึน ต้ังแต�วันท่ี 
4 กรกฎาคม 2557  

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
ยุทธศาสตร�ด�านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นท่ี 6 ภาครัฐมีความโปร�งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส�วน ร�วมต�อต�านการทุจริต เพ่ือให�สังคมไทยมีวินัย โปร�งใส ยึดม่ัน     
ในความซ่ือสัตย�สุจริต และยุติธรรม รวมท้ังสร�างความเข�มแข็ง เปFนภูมิคุ�มกันของสังคมไทย ให�ครอบคลุมภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค�กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร�อมท้ังเพ่ือสร�างพลังการขับเคลื่อนค�านิยมต�อต�านการทุจริต 
โดยการปลูกฝ:งให�คนไทยไม�โกงป9องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

4. ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป9องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) กําหนดพันธกิจให�มีการสร�างวัฒนธรรมต�อต�านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ     
ทุกภาคส�วนแบบบูรณาการ.และปฏิรูปกระบวนการป9องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปFนระบบให�มี
มาตรฐานสากล 

5. แผนปฏิรูปประเทศด�านการป9องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด�านการบริหารจัดการ การกําหนดให�มีกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานงานป9องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร� และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร� เพ่ือให�ประเทศไทย
ปลอดทุจริต 
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ส�วนที่ 1 

สรุปผลการดําเนินโครงการฯ ในภาพรวม 
 

ศูนย�ปฏิ บั ติการต�อต�านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการฯ ในลักษณะ             
การจัดสัมมนาให�ความรู�แก�ข�าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (กรม/หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ) กรุงเทพมหานคร 
และจังหวัด ณ โรงแรมปริ้นซ�พาเลซ กรุงเทพฯ ในระหว�างวันท่ี 19 – 20 กรกฎาคม 2561 โดยเชิญวิทยากร
บรรยายให�ความรู�ในหัวข�อต�าง ๆ ท่ีเปFนทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจด�านการป9องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ�
การทํางานด�านการป9องกัน ปราบปรามการทุจริต และการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีผู�เข�าร�วมจํานวน 200 คน 

 

โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย�ปฏิบัติการต�อต�าน   
การทุจริตของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดในมิติต�าง ๆ เพ่ือให�เปFนไปตามแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร�ด�านการป9องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส"งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให�ปฏิบัติงานได�
อย"างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

สรุปการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากวิทยากรในหัวข�อ ดังนี้ 
 

หัวข�อ วิทยากร 
การพัฒนาระบบราชการเพื่อให�เกิดธรรมาภิบาล นายนิสิต จันทร�สมวงศ� รองปลัดกระทรวงมหาดไทย             

หัวหน�าศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย 
สถานการณ�และทิศทางการแก�ไขป:ญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

นายประยงค�  ป รียาจิตต�  กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศด�านการป9อง กันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป9องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

นายประหยัด พวงจําปา รองเลขาธิการ ป.ป.ช. 

การขับเคลื่อนแผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2559 - 2564) 

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ        
ในคณะกรรมการส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ 

การส�งเสริมจริยธรรมให�ข�าราชการยุค 4.0 นางศิ ริวรรณ ศิ ริอารยา ที่ป รึกษาสถาบันที่ป รึกษา 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข�อ “แผนการขับเคลื่อนงาน
ด�านการต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในระยะต�อไป”  

- นางฉวีวรรณ นิลวงศ� ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร�และ
แผนงาน สํานักงาน ป.ป.ท.... 
- นายเชษฐา โมสิกรัตน� ผู�ช�วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

โดยสรุป ผู�เข�าร"วมโครงการฯ มีระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ ในประเด็นรูปแบบ    
การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ในระดับมาก คิดเปFนร�อยละ 47.44 ความเหมาะสมของของประเด็นท่ีมี       
การนําเสนอ ในระดับมากท่ีสุด คิดเปFนร�อยละ 48.72 ความเหมาะสมของวิทยากร ในระดับมากท่ีสุด คิดเปFน  
ร�อยละ 51.28 สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานได� ในระดับมาก คิดเปFนร�อยละ 62.82 

ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดโครงการฯ : สนับสนุนให�มีการจัดสัมมนา โดยควรกําหนดกรอบ
แนวทางวิธีปฏิบัติในการดําเนินงานให�กับจังหวัด เพ่ือให�การขับเคลื่อนงานไปในแนวทางเดียวกัน รวมท้ังมีการ
ยกตัวอย�างกรณีศึกษา ซ่ึงอาจมีการจัดในแต�ละภูมิภาคอย�างต�อเนื่อง 
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ส�วนที่ 2 สรุปการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาระบบราชการเพ่ือให"เกิดธรรมาภิบาล 
โดยนายนิสิต จันทร(สมวงศ( รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
“การพัฒนาระบบราชการเพ่ือให"เกิดธรรมาภิบาล” โดยมุ�งเน�นการพัฒนา 3 เรื่อง ได�แก� 

� การพัฒนาคน ให�มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม โดยใช�หลัก 4S.คือ SMART     
ความรอบรู�ในภารกิจ SMILE.ยิ้มแย�มแจ�มใส STANDARD มาตรฐานในการทํางานสูง และ SUFFICIENCY 
ECONOMY เศรษฐกิจพอเพียง  

� การพัฒนาระบบ คือ มุ� ง เน�นความโปร�งใส มีส�วนร�วม และตรวจสอบได�            
โดยใช�กลไกประชารัฐเข�ามาช�วย ให�เอกชนและหน�วยงานอ่ืน ๆ เข�ามาร�วมพัฒนาระบบ เช�น การพัฒนาระบบ
บริการเชิงรุกให�มีมาตรฐานสูงข้ึน อาทิ ศูนยDบริการร�วมหน�วยงานภาครัฐ (Government.Center).และ
โครงการ CCTV ภาคประชารัฐ เพ่ือช�วยลดภาระค�าใช�จ�ายภาครัฐ และเพ่ือให�เกิดความปลอดภัยแก�ประชาชน 
เปPนต�น 

� การพัฒนาวัฒนธรรมองค(กร ได�แก� การใช�ระบบจัดการแบบดิจิทัล (Digital)        
ใช�ระบบอิเล็กทรอนิกสDมาช�วยเพ่ือให�เกิดความรวดเร็ว โปร�งใส มีระบบ เช�น การร�องเรียนศูนยDดํารงธรรม     
ผ�านระบบ QR Code รวมถึงการให�องคDกรยึดค�านิยมและหลักคุณธรรม ความโปร�งใส ถูกต�อง (Integrity) และ
การสร�างระบบ ระเบียบให�ชัดเจน เพ่ือลดการติดสินบนเจ�าหน�าท่ี (No Give and Take) เปPนต�น 

 

            

สิ่งเหล�านี้จะช�วยส�งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพให�แก�บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยให�มีมิติ
การทํางานด�านคุณธรรม จริยธรรม และการสร�างมาตรฐานการทํางานเพ่ือประชาชนอย�างแท�จริง 
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สถานการณ�และทิศทางการแก�ไขป�ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

โดยนายประยงค�  ปรียาจิตต� กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด�านการป)องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
o สภาพป�ญหาท่ีก�อให�เกิดการทุจริต คือ กลไกภาครัฐไม�อยู�ในกรอบธรรมาภิบาล ไม�ใช�มาตรการ

ทางปกครอง/วินัย ส�งผลให�โครงสร�างหลัก ได�แก� การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภาครัฐ อ�อนแอจึงเกิดการทุจริต
และนํามาสู�ป�ญหาการทุจริต โดยป�จจัยท่ีก�อให�เกิดการทุจริต ได�แก� ๑) เจ�าหน�าท่ีขาดภูมิคุ�มกัน ๒) การบริหาร/
กลไกมีช�องว�าง และ ๓) การปราบปรามไม�ได�ผล 

o รูปแบบการทุจริต แบ�งออกได� 13 รูปแบบ ได�แก� การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตในการบริหาร
ราชการแผ�นดิน การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�าง การทุจริตในการให�สัมปทาน การทุจริตท่ีเกิดจากการ          
ขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน/เป;ดโอกาสในการกระทําผิดได�อย�างง�าย การทุจริตโดยการทําลายระบบ
ตรวจสอบอํานาจรัฐ การมีผลประโยชน<ทับซ�อน การทุจริตโดยการปกป;ดการบริหารงานท่ีไม�ถูกต�อง การทุจริต
โดยการใช�นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ< การทุจริตโดยการใช�ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การทุจริตโดย 
ไม�กระทําการตามหน�าท่ี การทุจริตโดยการให�และการรับสินบน และการทุจริตโดยการยอมรับของขวัญ         
ท่ีไม�ถูกต�อง 

o การแก�ไขอย�างยั่งยืน ได�แก� 1) ต�องเสริมกลไกภาครัฐให�เข�มแข็ง และปฏิบัติหน�าท่ีอยู�ในกรอบ 
ธรรมาภิบาล ๒) ต�องเสริมกลไกภาคประชาชน/เอกชน/ประชาสังคมให�เข�มแข็ง มีศักยภาพในการเฝDาระวังและ
แจ�งเบาะแส ๓) ต�องมีมาตรการ/วิธีการ กระตุ�น/ผลักดันการทํางานภาครัฐ และสนับสนุนภาคประชาชน/ 
ภาคประชาสังคม/ภาคเอกชนอย�างมีประสิทธิภาพ  

 
o รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๒๕๗ ได�กําหนดเปDาหมายการปฏิรูป

ประเทศ ได�แก� “ประเทศชาติ – สงบเรียบร�อย” “สังคม – สงบสุข เปOนธรรม ไม�เหลื่อมล้ํา” และ “ประชาชน – 
มีความสุข” ภายใต�การดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด�าน ได�แก� ด�านการเมือง ด�านการบริหาร
ราชการแผ�นดิน ด�านกฎหมาย ด�านกระบวนการยุติธรรม ด�านการศึกษา ด�านเศรษฐกิจ ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม ด�านสาธารณสุข ด�านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด�านสังคม และด�านอ่ืนตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร<ชาติ 6 ด�าน ได�แก� ด�านความม่ันคง ด�านการสร�าง
ความสามารถในการแข�งขัน ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย< ด�านการสร�างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปOนมิตร และด�านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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o สําหรับแผนการปฏิรูปประเทศด�านการปDองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบด�วยประเด็นการปฏิรูป 4 ประเด็น ได�แก�  

1) การปDองกัน/การเฝDาระวัง ได�แก� ร�วมกันต�อต�านการทุจริต และไม�เป;ดโอกาสให�ทุจริตและ 
แจ�งเบาะแส รวมท้ังติดตามการแก�ไขของส�วนราชการ 

2) การปDองปราม ได�แก� แจ�งเรื่องร�องเรียนในหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีรับไปแก�ไข และ             
ใช�มาตรการทางปกครอง วินัย กระตุ�นการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีทุกระดับ 

3) การปราบปราม ได�แก� เร�งรัดการดําเนินคดีให�เปOนไปอย�างรวดเร็ว เด็ดขาด เปOนธรรม และ 
มีมาตรการท่ีสอดคล�องและมีกฎหมายท่ีเท�าทันต�อการปราบปรามการทุจริต 

4) การบริหารจัดการ ได�แก� สร�างกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการปDองกันและ
ปราบปราม และบริหารจัดการ/บูรณาการทุกมาตรการให�เปOนไปในทิศทางเดียวกันท้ังระบบ 

o คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในระยะเร�งด�วนมุ�งเน�นขับเคลื่อน ๕ ประเด็น ได�แก� 
1) การอํานวยความสะดวกของภาครัฐ  
2) การแก�ไขป�ญหาปากท�องและสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
3) การแก�ป�ญหาทุจริต/ความโปร�งใส 
4) ลดความเหลื่อมล้ํา สร�างความเสมอภาค 
5) สร�างการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  

ท้ังนี้ กิจกรรมการขับเคลื่อนแบ�งออกเปOน ๔ กลุ�ม ได�แก�  
- Quick win โครงการท่ีดําเนินการเห็นผลอย�างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น จํานวน ๓0 กิจกรรม  
-.Flagship.โครงการสําคัญท่ีต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง ใช�ระยะเวลายาวในการดําเนินการ  

จํานวน ๑๑๐ กิจกรรม  
- กิจกรรมอ่ืน ๆ จํานวน ๓๔๐  กิจกรรม 
- การจัดทํากฎหมายใหม� จํานวน ๘๐  ฉบับ  
โดยโครงการประเภท Quick win จะเปOนโครงการท่ียกระดับการดําเนินการทางวินัย ปกครอง  

ด�วยการสร�างระบบรับเรื่องร�องเรียน การให�องค<กรกลางบริหารงานบุคคลต�าง ๆ ร�วมกันกําหนดวิธีการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเข�าเปOนเจ�าหน�าท่ีของรัฐและการดําเนินการด�านจริยธรรมและวินัยท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 
และการรณรงค<ให�ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมช�วยกันเฝDาระวัง/ต�อต�านการทุจริต  
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

โดย นายประหยัด พวงจาํปา รองเลขาธิการ ป.ป.ช. 
 

� องค�ประกอบของการกระทําการทุจริต ประกอบด�วย 
- นักการเมือง รวมถึงนักการเมืองท�องถ่ิน ในส#วนภูมิภาคท่ีเป'นผู�กําหนดนโยบายและแนวทาง

ดําเนินงานในภารกิจต#าง ๆ  
- ข�าราชการผู�มีอํานาจหน�าท่ีท่ีอาจเป'นตัวชี้นําในการกระทําความผิด รวมถึงทําความเสียหาย

มากท่ีสุด 
- นักธุรกิจ/พ#อค�า ภาคเอกชน ซ่ึงมีความสัมพันธ�ท่ีเก้ือกูลกัน ท้ังนักการเมืองและข�าราชการ

ท้ังนี้ งบประมาณท่ีเกิดจากการกระทําการทุจริตของแต#ละหน#วยงาน คิดเป'นป5ละ 3 แสนล�านบาท (ร�อยละ 2 
ของรายได�ประชาชาติ)  

ในป;จจุบันยังมีคดีการทุจริตในภาครัฐหลายโครงการ ซ่ึงนับเป'นผลร�ายต#อสังคมและ
ประเทศชาติ เช#น คดีโกงเงินสงเคราะห� ท่ีมีนักศึกษาฝ@กงานมาเปAดโปงการทุจริต คดีทุจริตจัดซ้ือยาฆ#าแมลง
แจกชาวบ�าน คดีค#าอาหารกลางวันนักเรียนและนมยูเอซที และอีกหลายคดีท่ีอยู#ระหว#างการสอบสวนเอาผิด
กับหน#วยงานหรือข�าราชการท่ีกระทําการทุจริต โดยป;จจุบันได�มีการสํารวจผลการทุจริตคอร�รัปชัน 
สามารถแบ#งรูปแบบการทุจริตได�ดังนี้ 

- การให�สินบนหรือสินน้ําใจ รวมท้ังของกํานันรางวัลต#าง ๆ  
- ใช�ตําแหน#งเอ้ือประโยชน�กับพวกพ�อง 
- การทุจริตโดยการนํานโยบายบังหน�า 
- แสวงหาประโยชน�จากกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�าง 

� คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ�คอร�รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทยสูงข้ึนเรื่อย ๆ โดยในป5 2549 2557 และ 2558 ได�คะแนนสูงสุด 38 คะแนน 

� ทิศทางการปXองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด�วยบริบทของกฎหมาย ได�แก# 
รัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อนุสัญญาสหประชาชาติว#าด�วยการต#อต�านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว#าด�วยการปXองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติมาตรการของฝ]ายบริหารในการปXองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2551 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับบริบทของแผนยุทธศาสตร�และแผนแม#บทต#าง ๆ  

� ยุทธศาสตร�ชาติว#าด�วยการปXองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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� แผนงานบูรณาการต#อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด�วยแนวทางดําเนินการ 3 แนวทาง ได�แก#  

1. การปลูกฝ;งวิธีคิด สร�างจิตสํานึกให�มีความซ่ือสัตย�สุจริต 
2. ปXองกันการทุจริตเชิงรุก 
3. ปราบปรามการทุจริต 
โดยกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามแนวทางท่ี 1 รายละเอียดดังนี้ 
1) ตัวชี้วัด 2 ตัว ได�แก#  

- ผู� เข�าร#วมโครงการ/กิจกรรมเข�ามามีส#วนร#วมในการผลักดันให�เกิดสังคมท่ีไม#ทน          
ต#อการทุจริต ไม#น�อยกว#าร�อยละ 80 

- ผู� เข�าร#วมโครงการ/กิจกรรมสร�างความตระหนักรู�ในการปXองกันและปราบปราม 
การทุจริตมีค#านิยมร#วมต�านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว#างผลประโยชน�ส#วนตนกับ
ผลประโยชน�ส#วนรวม ร�อยละ 80  

2) จุดเน�น กระบวนการปลูกฝ;งวิธีคิด สร�างจิตสํานึก ให�มีความซ่ือสัตย�สุจริตเกิดข้ึน 
ในตัวบุคคลซ่ึงเป'นสมาชิกของสังคม เกิดเครือข#ายท่ีไม#ยอมรับ และต#อต�านการทุจริตทุกรูปแบบ               
ผ#านกระบวนการในการถ#ายทอดความรู� ความคิดในเรื่องของการขัดกันระหว#างประโยชน�ส#วนบุคคลกับ
ประโยชน�ส#วนรวม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส#งเสริมคุณธรรมตามแผนแม#บทส#งเสริม
คุณธรรมแห#งชาติ  (พ.ศ. 2559 - 2564) และเสริมสร�างพลังการมีส#วนร#วมของชุมชน 

3) โครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญ  
 
 

 
 
 
 
 

� คณะกรรมการร#วมเพ่ือปXองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด  
- กระทรวงมหาดไทยให�จังหวัดแต#งต้ังคณะกรรมการร#วมเพ่ือปXองกันและปราบปราม 

การทุจริต โดยมีผู�ว#าราชการจังหวัดเป'นประธานคณะกรรมการ รวมถึงการให�จัดต้ังศูนย�ปฏิบัติการต#อต�าน 
การทุจริตจังหวัด เพ่ือรองรับการทําหน�าท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการร#วมเพ่ือปXองกันและปราบปราม
การทุจริตจังหวัด และได�กําหนดให�มีการประชุมร#วมคณะกรรมการร#วมฯ เป'นประจําป5ละไม#น�อยกว#า 6 ครั้ง 
พร�อมท้ังให�รายงานผลการประชุมให�กระทรวงมหาดไทยทราบทุกครั้ง 

- การศึกษาวิเคราะห�ป;ญหาการทุจริตภายในจังหวัด ได�แก# 1) สรุปสถานการณ�การทุจริต 
ในป;จจุบัน เก่ียวกับแนวโน�มการขยายตัว หรือความรุนแรงของสถานการณ� สภาพป;ญหา ป;จจัยท่ีเอ้ือ          
ต#อการทุจริต 2) วิเคราะห�ป;จจัยท่ีส#งเสริมให�แนวโน�มการทุจริตลดลง และจัดทําข�อเสนอแนวทางการแก�ไข
ป;ญหาการทุจริตท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� และ 3) รวบรวมแผนงาน/โครงการของหน#วยงานต#าง ๆ ใน
จังหวัด ท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ไขป;ญหาการทุจริตในแต#ละป5งบประมาณ 

- การปXองกันแก�ไขป;ญหาการทุจริตจังหวัด ได�แก# 1) วิเคราะห�แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของหน#วยงานท้ังหมดในจังหวัด 2) สนับสนุนการดําเนินงานปXองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ     

ต�นนํ้า 
การพัฒนาระบบการรับรู� การปลูกฝ;ง
ความซ่ือสัตย� การปXองกัน การทุจริต 
การพัฒนาบุคลากร การสร�างคู#มือ
หลักสูตร/กรอบแนวคิด  

กลางนํ้า 
การดําเนินการเพ่ือสร�างวัฒนธรรม
องค�กร  ประกอบด�วย กระบวนการ
ดําเนินงานให�ทุกภาคส#วนสามารถ
แยกแยะผลประโยชน�ส#วนตน และ
ส#วนรวมของหน#วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
 

ปลายนํ้า 
- การสร�างความร#วมมือและเครือข#าย 
เพ่ือให�ขยายผลและต#อยอดเครือข#าย
ท่ีไม#ทนต#อการทุจริตในทุกภาคส#วน 
-.ดําเนินการตามแผนแม#บทส#งเสริม
คุณธรรมแห#งชาติ (พ.ศ..2559-2564)  
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ของส#วนราชการในจังหวัด 3) รวบรวมความคืบหน�า ป;ญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการเสนอต#อคณะกรรมการร#วมฯ เพ่ือติดตามการดําเนินงานและให�ข�อเสนอแนะ 4) จัดทํารายงานผล 
การดําเนินการด�านปXองกันฯ ของจังหวัด รวมถึงข�อเสนอแนะ ป;ญหา อุปสรรค หลังสิ้นป5งบประมาณ           
5) จัดทําข�อเสนอแนะต#อผู�ว#าราชการจังหวัดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป5 และ 6) ดําเนินการอ่ืน ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการร#วมเพ่ือปXองกันฯ กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย  

ท้ังนี้ คณะกรรมการร#วมฯ ได�เปลี่ยนเป'นคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ชาติ
ว#าด�วยการปXองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ต้ังแต#ป5 2559 โดยมีองค�ประกอบและอํานาจหน�าท่ี
เหมือนกัน 

� จุด เน�น /  ความคาดหวัง ท่ีหน#วยงานเจ� าภาพประสงค� ให�ส# วนราชการในสั ง กัด
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ขับเคลื่อนในอนาคต ได�แก# บูรณาการประสานการขับเคลื่อนการปXองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับความโปร#งใสเพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู� การทุจริตให�สูงข้ึน   
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การขับเคลื่อนแผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาต ิฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศกัดิ์ กรรมการผู1ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการส�งเสริม
คุณธรรมแห�งชาติ  

 
 การสนองยุทธศาสตร�ชาติท่ีต�องการเน�น “คุณธรรมนําการพัฒนา” และสนองนโยบาย 

ของรัฐบาลโดยมีเป!าหมายหลักในการยกระดับจิตใจประชาชนให�มีคุณธรรม รวมท้ังส)งเสริมให�ทุกภาคส)วน 
มีส)วนร)วมขับเคลื่อนแผนแม)บทส)งเสริมคุณธรรมแห)งชาติเพ่ือสร�างคุณธรรมในสังคมไทย และส)งเสริมให�
ประเทศไทยเป/นแบบอย)างด�านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกซ่ึงเครื่องมือในการขับเคลื่อน
แผนแม)บทฯ คือ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และค)านิยม โดยประชาชนทุกคนต�องคํานึงถึงประโยชน�           
ของบ�านเมืองก)อนประโยชน�ของตนเองหรือพวกพ�อง ร)วมมือกันสร�างเป!าหมายใหม)ของชาติ ด�วยหลักการดังนี้ 
  วินัย จะบังคับให�คนทําดี ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข�อบังคับต)าง ๆ  
  คุณธรรม คือ ความดีท่ีมีอยู)ในใจทําให�เกิดผลดีต)อผู�อ่ืน ซ่ือสัตย�สุจริต คิดดี พูดดี ทําดี รวมถึง
ต�องมีเมตตาช)วยเหลือผู�ตกทุกข�ได�ยาก 
  จริยธรรม คือ ความประพฤติทางกายและวาจาท่ีแสดงออกถึงธรรมะท่ีมีอยู)ในใจ 
  ค)านิยม คือ พร�อมท่ีจะปฏิบัติตามคุณค)าท่ีคนหรือกลุ)มคนท่ีมีอยู)ต)อสิ่งต)าง ๆ ซ่ึงอาจเป/นวัตถุ 
มนุษย� สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  

 การส)งเสริมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข�างใน” คือการรวมกลุ)มคนท่ีมีป;ญหาหรือแนวคิด
ตรงกัน ช)วยกันหาแนวทางหรือกระบวนการท่ีมีส)วนร)วมท่ีเท)าเทียมกัน เพ่ือแก�ไขป;ญหาหรือทําความดี และ
ส)งเสริม ปลูกจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม ความดีให�ดํารงอยู)ต)อไป หรือการสร�างคุณค)าของมนุษย� โดยการแสดงออก 
ท่ีดีงาม พัฒนาจิตใจให�สูงข้ึน ประพฤติตนเป/นแบบอย)างทําประโยชน�ให�สังคม จิตใจอ)อนโยนมีเมตตาต)อเพ่ือน
มนุษย� ไม)เห็นแก)ตัว ไม)เอาเปรียบผู�อ่ืน และปลูกฝ;งสิ่งท่ีดีงามให�กับคนรุ)นหลังเพ่ือให�เป/นคนดี 

 ผลแห�งความสําเร็จ ในการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนแม)บทส)งเสริมคุณธรรมแห)งชาติในครั้งนี้ 
ก)อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ๓ ระดับ คือ ระดับประเทศชาติ ระดับสังคม และระดับประชาชน ดังนี้ 

- ระดับประเทศชาติ : เกิดความสงบร)มเย็นสมานฉันท� มีคุณธรรมนําการพัฒนา มีความม่ันคง 
ม่ังค่ังและยั่งยืนในมิติศาสนา เกิดกลไกการขับเคลื่อนเพ่ือการส)งเสริมคุณธรรม ท้ังในระดับชาติและท�องถ่ิน     
ในแนวด่ิงและแนวราบ และเป/นแบบอย)างด�านคุณธรรมและมีบทบาทในการสร�างเครือข)ายความร)วมมือ 
ด�านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

- ระดับสังคม : เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม เป/นสังคมท่ียึดม่ันในสถาบันชาติ      
สถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย� ท่ีมีความเอ้ือเฟEFอเผื่อแผ)และเอ้ืออาทร อยู)ร)วมกันอย)างสันติสุขและ
สมานฉันท� โดยมีระบบการเสริมสร�างคุณธรรมอย)างเข�มแข็ง มีระบบการศึกษามีกิจกรรม/หลักสูตรท่ีส)งเสริม
คุณธรรมท่ีชัดเจน มีการรณรงค�ส)งเสริมคุณธรรมอย)างกว�างขวางและต)อเนื่อง ทุกภาคส)วนของสังคม            
ให�ความสําคัญต)อการเสริมสร�างคุณธรรมอย)างเป/นรูปธรรมและเกิดชุมชนคุณธรรมและบุคคลต�นแบบคุณธรรม     
ท่ีปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเพ่ิมข้ึน 
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- ระดับประชาชน : มีพฤติกรรมท่ีถูกต�องดีงาม โดยปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น�อมนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ในชีวิต ดํารงรักษาไว�ซ่ึงวิถีวัฒนธรรมไทย มีความสุขอย)างม่ันคงและ
ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

การส�งเสริมจริยธรรมให1ข1าราชการยุค 4.0 
โดย นางศิริวรรณ  ศิริอารยา ที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ  

(ผู1ทรงคุณวุฒิสํานักงาน ก.พ.) 
 

� ท่ีมาของระบบราชการ ๔.๐ คือ เพ่ือรองรับต)อยุทธศาสตร�ประเทศไทย ๔.๐ ภาครัฐหรือ
ระบบราชการจะต�องทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีเพ่ือประโยชน�สุขของ
ประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว)า ระบบราชการต�องปรับเปลี่ยนแนวคิด
และวิธีการทํางานใหม)เพ่ือพลิกโฉม (transform) ให�สามารถเป/นท่ีเชื่อถือไว�วางใจและเป/นพ่ึงของประชาชนได�
อย)างแท�จริง (Credible and Trusted Government) 

� คุณธรรมจริยธรรมไม)ใช)เป/นเพียงคําพูดหรือปณิธาน แต)สามารถสร�างเป/นแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติให�เห็นได�อย)างชัดเจน แต)เป/นพ้ืนฐานสําคัญของข�าราชการและการปฏิบัติราชการ จึงเป/นเสมือนอีกด�านหนึ่ง
ของเหรียญท่ีช)วยกํากับและสกัดก้ันการทุจริตประพฤติมิชอบช)วยให�หน)วยงานได�รับความเชื่อถือไว�วางใจจาก 
ผู�มีส)วนเก่ียวข�อง 

� คําว)า “จริยธรรม” มาจากคําว)า “จริย” และ “ธรรม” 
  “จริย” แปลว)า “ความประพฤติ”  

“ธรรม” มีความหมายหลายอย)าง ในท่ีนี้ขอแปลว)า “สภาพท่ีทรงไว�โดยชอบ”  
เม่ือรวม ๒ คํา เป/น “จริยธรรม”.จะหมายถึง “สภาพท่ีทรงไว�ซ่ึงความประพฤติโดยชอบ” 

ตรงกับ ภาษาอังกฤษว)า “ETHICS”/MERIT 
� คุณธรรม (VIRTUE) เป/นความดีงามทางจิตภาพ เป/นคุณลักษณะท่ีอยู)ภายในตัวคน คือ  

ความดีงามในจิตใจ ซ่ึงทําให�เคยชินประพฤติดี เช)น ความซ่ือสัตย�สุจริต ทําให�คนไม)ทุจริต 
� จริยธรรม (MERIT).เป/นความดีงามทางกายภาพ คือความดีงามในคุณลักษณะท่ีปรากฏ

ภายนอก เช)น มีความรู�ดี มีความสามารถดี มีทักษะดี มีคุณลักษณะอ่ืนท่ีเหมาะสม 
ดังนั้น คุณธรรมจึงเป/นป;จจัยส)งเสริมให�มีจริยธรรม คือ เม่ือมีความดีงามในจิตใจ ก็ทําให� 

เคยชินประพฤติดี การประพฤติดีก็คือการมีจริยธรรม และการพัฒนาให�ข�าราชการมีจริยธรรม จึงควรพัฒนา 
ให�ข�าราชการมีคุณธรรมก)อนแล�วข�าราชการจะมีจริยธรรมไปเอง 

� จริยธรรมในราชการพลเรือน 
พ.ร.บ. ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   
มาตรา ๗๘ จรรยาข�าราชการมุ)งประสงค�ให�เป/นข�าราชการท่ีดีมีเกียรติศักด์ิศรี  โดยเฉพาะ

การยึดม่ันยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�องซ่ือสัตย� สุจริต รับผิดชอบปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความโปร)งใส สามารถตรวจสอบได�
ไม)เลือกปฏิบัติอย)างไม) เป/นธรรมมุ)งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  วินัยข�าราชการพลเรือน หมายถึง ระเบียบแบบแผนความประพฤติท่ีบัญญัติไว�ให�ข�าราชการ
ปฏิ บั ติและห�ามมิให�ข�าราชการปฏิ บั ติ  เ พ่ือข�าราชการใช�ควบคุมตนเอง ผู� บัง คับบัญชาใช�ควบคุม
ผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือให�ข�าราชการมีความประพฤติดี ละเว�นความประพฤติมิชอบ 

� ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
  รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐  

มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู�ดํารงตําแหน)งทางการเมือง ข�าราชการ หรือ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ แต)ละประเภท  ให�เป/นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึน 
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.......จะต�องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพ่ือให�การบังคับใช�เป/นไปอย)างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร�ายแรงแห)งการกระทํา 

........การฝuาฝEนหรือไม)ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให�ถือว)าเป/นการกระทําผิดทางวินัย 

 
� กระบวนการตัดสินใจทางคุณธรรม/จริยธรรม 

ข้ันท่ี ๑ ทบทวนแรงจูงใจ จะทําอย)างนี้เพ่ืออะไร ทําไมถึงจะทําแบบนี้ 
- เป/นความซ่ือสัตย�ต)อสิ่งท่ีเป/นคุณค)าของผู�มีส)วนเก่ียวข�องหรือไม)? 
- ทําอย)างนี้จะเพ่ิมความเชื่อถือ ไว�วางใจจากประชาชนหรือไม)? 
- จะมีใครคิดว)าเป/นการรุกล้ําสิทธิหรือไม) อย)างไร? 
ข้ันท่ี ๒ พิจารณาความเสี่ยง 
- มีกฎหมายอะไรท่ีเก่ียวข�องบ�าง? 
- แนวทางนี้เป/นไปตามคุณค)าท่ีผู�มีส)วนเก่ียวข�องยึดถือหรือไม)? 
- อาจถูกกฎหมายแต)ผิดศีลธรรม/คุณธรรมไหม? 
- อาจผิดมาตรฐานทางจริยธรรมของหน)วยงานไหม? 
ข้ันท่ี ๓ พิจารณาว)าหากไม)ดําเนินการเรื่องนี้อาจเกิดอะไรข้ึนได�บ�าง 
- ทางกฎหมาย 
- การถูกร�องเรียน 
ข้ันท่ี ๔ พูดคุย หาความเห็นจากผู�อ่ืน  
- เช)น ในกลุ)ม Action Learning หัวหน�า เพ่ือน นิติกร ฝuายบุคคล 
- เปzดใจ ต้ังใจฟ;งเพ่ือให�เข�าใจ 
ข้ันท่ี ๕ พิจารณาว)าเป/นป;ญหาท่ีระบบหรือบุคคล 
- ถ�าเป/นป;ญหาเชิงระบบ ให�จัดระบบวิธีการทํางานใหม) 
- ถ�าเป/นป;ญหาท่ีบุคคล พูดคุยกับต�นเรื่อง หรือหาผู�ท่ีเขาเชื่อถือเคารพให�พูดคุย 

(ด�วยความต้ังใจดี ปรารถนาดี หาแรงจูงใจ เน�นให�คิดถึงการกระทําและผลท่ีเกิดข้ึน/ข�อดี ข�อเสีย) 
ข้ันท่ี ๖ หากจําเป/นต�องมีการดําเนินการทางวินัย 
- เก็บรวบรวมข�อมูล ประสานผู�มีส)วนเก่ียวข�อง 
ข้ันท่ี ๗ กําหนดวิธีการป!องกันไม)ให�เกิดข้ึนอีก 
- ทําตัวเป/นต�นแบบ 
- ให�ความรู�  
- สร�างความโปร)งใส 
- เปzดเผยข�อมูลให�เข�าถึงได�ง)าย 
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- พูดคุยเม่ือมีข�อสงสัย 
� ตัวอย�างพฤติกรรมของความซ่ือสัตย2สุจริต/การแสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม 

พฤติกรรมเชิงบวก 
- ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของหน)วยงาน 
- รักษาระดับการทํางานท่ีมีมาตรฐานสูงอย)างสมํ่าเสมอ แสดงความจงรักภักดี ความรับผิดชอบ 

และความจริงใจ 
- ไม)ก�าวก)าย ล้ําเส�นความรับผิดชอบของผู�อ่ืน 
- เปzดโอกาสให�พูดคุย และเปzดเผยข�อมูล แสดงเหตุผล 
- ไม)ให�คําสัญญาในสิ่งท่ีทําไม)ได� 

พฤติกรรมเชิงลบ 
- ให�ผลประโยชน�ส)วนตนมีอิทธิพลต)อการตัดสินใจ 
- ทําอะไรไม)ได� นึกถึงเรื่องผลประโยชน�ทับซ�อน 
- ไม)ยอมรับเม่ือเกิดผลเชิงลบหรือมีข�อผิดพลาด 
- ประนีประนอมเม่ือมีผลประโยชน� 
- ทําตามสัญญาไม)ได� 
- เสี่ยงโดยไม)วิเคราะห�ให�รอบคอบ 
- โทษผู�อ่ืน 
- ปฏิบัติไม)ได�จริง ไม)ลงมือทํา 
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แผนการขับเคลื่อนงานด�านการต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในระยะต�อไป 

โดย นางฉววีรรณ นิลวงศ+ ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร+และแผนงาน สํานักงาน ป.ป.ท.   
 

� การทําแผนปองกันและปราบปรามของกระทรวงและ ศปท. ระดับจังหวัด ประกอบด�วย    
แผนยุทธศาสตร" 20 ป% ซ่ึงเป*นทิศทางการพัฒนาประเทศ เรียกว/าเป*น “แผนระดับ 1” ซ่ึงวางเปาหมาย      
ของประเทศไทยไว� 6 เรื่อง ได�แก/ 1) แก�จน 2) แก�เหลื่อมล้ํา 3) แก�โกง 4) การปฏิรูประบบราชการ           
5) การสร�างการมีส/วนร/วม และ 6) การสร�างอนาคต สําหรับ “แผนระดับท่ี 2” ได�แก/ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด�านการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง “แผนระยะท่ี 3” ของสํานักงาน ป.ป.ช. และแผนแม/บท    
ซ่ึงจะตอบสนองกับยุทธศาสตร"ชาติ 20 ป%  

� การประเมินความเสี่ยงจะเป*นเครื่องมือหนึ่งท่ีทําให�การทุจริตลดลง หรือเป*นการปองกันและ
ปองปรามการทุจริตด�วย โดยเหตุการณ"ท่ีมีความเสี่ยงเกิดข้ึนเม่ือป% พ.ศ. 2540 ซ่ึงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ   
ฟองสบู/แตก ส/งผลให�ระบบเศรษฐกิจล/มสลาย ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนคือ เหตุการณ"และโอกาส ซ่ึงความเสี่ยงและ
โอกาสนั้นสามารถเกิดข้ึนได�ท้ังทางบวกและทางลบ  

� การบริหารความเสี่ยงทําให�องค"กรเกิดความยั่งยืนโดยการสร�างความโปร/งใส ไม/ทุจริต 
ให�เกิดข้ึนในองค"กร ฉะนั้นการบริหารความเสี่ยง คือ การควบคุมและการยอมรับได� เพ่ือให�ไม/มีการทุจริตหรือ
การทุจริตลดน�อยลง ดังนั้นจึงต�องควบคุมระบบการบริหารงาน หรือเรียกว/าระบบการบริหารความเสี่ยง  

� การวิเคราะห"และระบุความเสี่ยง ต�องนําปFญหาท่ีเป*นความเสี่ยงท่ีแท�จริงมาวิเคราะห"         
จึงจะสามารถแก�ปFญหาท่ีต�นเหตุได� โดยสาเหตุของการเกิดการทุจริตมีดังนี้  
  1. ระบบงานมีจุดอ/อน 

  2. คนทุจริต 

  3. โอกาสท่ีเอ้ือต/อการทุจริต 

� การควบคุมภายในไม/ใช/การบริหารจัดการความเสี่ยง ซ่ึงเป*นการมองอนาคตล/วงหน�าก/อนท่ี
สิ่งไม/พึงประสงค"จะเกิดข้ึน การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตจึงเป*นเรื่องของการวางระบบเฝาระวัง หรือ
ระบบสัญญาณเตือนล/วงหน�า มากกว/าการเพ่ิมระบบการควบคุมภายในจากเดิม 
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แผนการขับเคลื่อนงานด�านการต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในระยะต�อไป 

การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข�อ “ความคาดหวังต�อการขับเคล่ือนงานด�านการป2องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” 

โดย นายเชษฐา โมสิกรัตน+ ผู�ช�วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

การสรุปความคิดเห็นในประเด็น “ความคาดหวังต�อการขับเคล่ือนงานด�านการป2องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” จากผู�เข�าร/วมโครงการฯ ได�ดังนี้ 
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ความคาดหวังต�อการขับเคลื่อนงานด�านการป2องกนั ปราบปรามการทุจริตและการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ระบบการปฏิบัติงาน 

1. กรอบและแผนการปฏิบัติงานมีความชัดเจนเป*นรูปธรรม 
2. นําระบบเทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนินงาน เช/น ระบบการ
รายงานที่สามารถดําเนินการได�ง/าย มีความถูกต�องผ/าน
แอพพลิเคชั่นต/อต�านการทุจริต 
3. มาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานให�มี     ความ
โปร/งใส 
4. การให�ค/าตอบแทนที่มีความเท/าเทียมกันกับการปฏิบัตงิาน 
5. อบรมจริยธรรม คุณธรรม ในการให�บริการและจัดอย/าง
ต/อเนื่อง 
6. ต�องการให�มีระบบการประสานงานเรื่องร�องเรียนของแต/
ละหน/วยงาน 
7. จัดสัมมนาเพื่อปรับทัศนคติเรื่องการปองกันการทุจริต 
และคุณธรรม จริยธรรม ให�เจ�าหน�าที่ทุกระดับ 
8. นํากลไกประชารัฐมาสนับสนุนการดําเนินงาน 
9. สนับสนุนงบประมาณเพื่อกระตุ�นกิจกรรมประกวด/
สร�างสรรค"ในการต/อต�านการทุจริตมากกว/าการอบรม 
10. มีการติดตามการขับเคลื่อนงานด�านปองกันฯ และมีการ
สร�างเครือข/าย 

บุคลากร 

1. การให�ความสําคัญของผู�บริหารที่ขับเคลือ่นอย/างจริงจัง และ
เป*นตัวอย/างที่ดี ประพฤติตนเป*นแบบอย/างและการมีส/วนร/วม
ของทุกภาคส/วน 
2. เ พิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ความรู�  พัฒนาระบบการ
ให�บริการ ให�ความยุติธรรม 
 

 

บริบทและวัฒนธรรม 

1. เลิกวัฒนธรรมต/าง ๆ เช/น การจัดเลี้ยงต�อนรับ การ
จ/ายเงินที่เบิกไม/ได� ไม/รับเงิน หยุดทุจริต 
2. สร�างค/านิยมที่ดีให�แก/บุคลากร ปลูกฝFงคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. มีการยกย/องเชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติตนในทางที่ดี ไม/
ทุจริต 
4. สร�างความตระหนักร/วมกันเกี่ยวกับการปองกันการ
ทุจริต 
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ส�วนที่ 3 สรุปความคิดเหน็จากแบบประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาฯ 

 ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย สรุปผลการจัดโครงการสัมมนาฯ โดยเก็บข�อมูล
จากแบบประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาฯ ของผู�เข�าร�วมโครงการในประเด็นต�าง ๆ ดังนี้ 
 1. การจัดโครงการ : ผู'เข'าร�วมโครงการฯ มีความคิดเห็น ดังนี้ 
         1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป0นร�อยละ 47.44 
และมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 42.31  

  1.2 เวลาท่ีใช�ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป0นร�อยละ 
48.72 และมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 43.59 

  1.3 สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป0นร�อยละ 47.44 และ
มากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 39.74 

  1.4 เจ�าหน�าท่ีอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด และมากเท�ากัน คิดเป0นร�อยละ 
43.59 

  1.5 การบริการ อาหาร และเครื่องด่ืม มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป0นร�อยละ 48.72 และ    
มากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 32.05 

2. วิทยากรและประเด็น / เนื้อหา : ผู'เข'าร�วมโครงการฯ มีความคิดเห็น ดังนี้ 
  2.1 ความเหมาะสมของประเด็นท่ีมีการนําเสนอ มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 

48.72 และมาก คิดเป0นร�อยละ 44.87 
  2.2 ความเหมาะสมของวิทยากร มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 51.28 และ    

มาก คิดเป0นร�อยละ 44.87 
2.3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสัมมนา มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป0นร�อยละ 

47.44 และมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 38.46 
3. การนําความรู'ไปใช' : ผู'เข'าร�วมโครงการฯ มีความคิดเห็น ดังนี้ 

  3.1  เกิดความรู� ความเข�าใจในประเด็นต�าง ๆ ของการสัมมนา มีความพึงพอใจระดับมาก         
คิดเป0นร�อยละ 62.82 และมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 29.49 
         3.2 สามารถนําความรู� ท่ีได�รับไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานได� มีความพึงพอใจระดับมาก       
คิดเป0นร�อยละ 62.82 และมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 29.49 

    3.3 สามารถนําความรู� ไปเผยแพร� / ถ�ายทอดผู�ร�วมงานได� มีความพึงพอใจในระดับมาก            
คิดเป0นร�อยละ 52.56 และพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 32.05 
     3.4 สามารถให�คําปรึกษาแก�ผู�ร�วมงานได� มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป0นร�อยละ 55.13 และ
มากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 29.49 
     3.5 มีความม่ันใจและสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปใช�ประโยชน�ได� มีความพึงพอใจระดับมาก     
คิดเป0นร�อยละ 58.97 และมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 29.49 

4. ควรมีการจัดสัมมนาในลักษณะนี้ให'กับศูนย6ปฏิบัติการต�อต'านการทุจริตและบุคคลท่ีเก่ียวข'อง 
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ มีความคิดเห็นพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป0นร�อยละ 55.13 และมาก คิดเป0นร�อยละ 
42.31 
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5. ข'อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดโครงการสัมมนาฯ สามารถสรุปได'ดังนี้ 
    5.1 ลักษณะของโครงการ สนับสนุนให�มีการจัดสัมมนาในลักษณะนี้ โดยควรกําหนดกรอบ

แนวทางวิธีปฏิบัติในการดําเนินงานให�กับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนงานไปในแนวทางเดียวกัน รวมท้ังยกตัวอย�าง
กรณีศึกษา และจัดโครงการเป0นลักษณะของ workshop ซ่ึงอาจจัดในแต�ละภูมิภาคอย�างต�อเนื่อง มากกว�าปKละ   
1 ครั้ง 

    5.2 วิทยากร มีความรอบรู�เชี่ยวชาญ ถ�ายทอดความรู� ประสบการณ�ได�ดีมาก 
    5.3 ระยะเวลา ดําเนินโครงการ ควรเพ่ิมระยะเวลาเป0น 3 วัน 2 คืน 
6. ข'อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานด'านการป<องกันปราบปรามการทุจริต และการส�งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม  
     6.1 การปฏิบัติตนเป>นแบบอย�าง ผู�บังคับบัญชาควรเป0นแบบอย�างให�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชา      

โดยเริ่มต�นจากการพิจารณาแต�งต้ัง ข�าราชการให�ยึดตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรู� ความสามารถ 
      6.2 การบูรณาการ การดําเนินงานด�านปMองกันและปราบปรามการทุจริต ถือเป0นนโยบายสําคัญ 

ซ่ึงผู�ว�าราชการจังหวัดต�องบูรณาการทุกภาคส�วนในจังหวัด รวมท้ังต�องพยายามตอบสนองนโยบาย นอกจากนี้
ต�องบูรณาการการทํางานระหว�างจังหวัดกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด  

6.3 รูปแบบการดําเนินงานท่ีชัดเจน/เป>นมาตรฐานเดียวกัน  
      - ควรมีแผนการดําเนินงานของจังหวัดให�ชัดเจนเพ่ือให�ดําเนินงานเป0นไปในแนวทางเดียวกัน 

ท้ังประเทศ และจะส�งผลให�การขับเคลื่อนเป0นรูปธรรม สะท�องถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมได�  
      - จัดทําระบบรายงานผลการดําเนินการผ�านออนไลน� เ พ่ือง�ายต�อผู� รายงานและ              

ผู�รวบรวมรายงาน รวดเร็วและทันสมัย   
6.4 ป@จจัยอ่ืน ๆ ได�แก� ควรเพ่ิมมาตรการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนท้ังในส�วนของเอกสาร

หลักฐานหรือในส�วนท่ีขาดหลักฐาน เพราะข�าราชการมักจะมีการปลอมแปลงเอกสารหรือรับรองค�าใช�จ�ายเอง  
      - ควรมีการอบรมด�านจริยธรรมโดยตรง เพ่ือให�เข�าใจในบริบทและเป0นหน�าท่ีท่ีสําคัญต�อไป 
      - ควรมีการวางแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน/สนับสนุนการให�การศึกษาแก�บุคลากร 

ของ ศปท. 
  



18 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



22 

 

 

กําหนดการโครงการสัมมนาเพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือนภารกิจของ 
ศูนย!ปฏิบัติการต�อต%านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจําป) 2561 

วันท่ี 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห%องปริ้นซ!บอลรูม 3 ช้ัน 11 โรงแรมปริ้นซ!พาเลซ กรุงเทพฯ 
 

  
วันพฤหัสบดีท่ี 19 กรกฎาคม 2561 

เวลา 08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 09.30 น. - พิธีเป�ดโครงการฯ 

- ผู#อํานวยการศูนย'ปฏิบัติการต+อต#านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย กล+าวรายงาน 
- นายนิสิต จันทร'สมวงศ' รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป�ดโครงการฯ   

เวลา 09.30 – 10.30 น.
  

- การบรรยายในหัวข#อ “การพัฒนาระบบราชการเพ่ือให%เกิดธรรมาภิบาล” 
  โดยนายนิสิต จันทร'สมวงศ' รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เวลา 10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว+าง 

เวลา 10.45 – 12.00 น. - การบรรยายในหัวข#อ “การพัฒนาระบบราชการเพ่ือให%เกิดธรรมาภิบาล”  
  โดยนายนิสิต จันทร'สมวงศ' รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ต+อ) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. - การบรรยายในหัวข#อ “สถานการณ!และทิศทางการแก%ไขป@ญหาการทุจริตและ  

  ประพฤติมิชอบ”.โดยนายประยงค'  ปรียาจิตต'  กรรมการและเลขานุการ  
  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด#านการป:องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
  ประพฤติมิชอบ 
 

เวลา 14.30 – 14.45 น.  - พักรับประทานอาหารว+าง  

เวลา 14.45 – 16.15 น. - การบรรยายในหัวข#อ “การขับเคล่ือนยุทธศาสตร!ชาติว�าด%วยการปBองกันและ  
  ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)”  
  โดยนายประหยัด พวงจําปา รองเลขาธิการ ป.ป.ช. 
 

เวลา 17.00 น. - รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
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วันศุกร!ท่ี 20 กรกฎาคม 2561 

เวลา 09.00 – 10.30 น. - การบรรยายในหัวข#อ “การขับเคล่ือนแผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ  
  ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)” 
  โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักด์ิ ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการแผนแม+บทส+งเสริม  
  คุณธรรมแห+งชาติ กระทรวงมหาดไทย 

เวลา 10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว+าง 

เวลา 10.45  – 12.15 น. - การบรรยายในหัวข#อ “การส�งเสริมจริยธรรมให%ข%าราชการยุค 4.0”  
  โดย นางศิริวรรณ  ศิริอารยา ท่ีปรึกษาสถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
  ในราชการ (ผู#ทรงคุณวุฒิสํานักงาน ก.พ.) 

เวลา 12.15 – 13.30 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.30 – 14.30 น. - ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข#อ “แผนการขับเคล่ือนงานด%านการต�อต%านการ 
  ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในระยะต�อไป”  
  โดย นางฉวีวรรณ นิลวงศ' ผู#อํานวยการกองยุทธศาสตร'และแผนงาน สํานักงาน ป.ป.ท.   
  และนายเชษฐา โมสิกรัตน' ผู#ช+วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

เวลา 14.30 – 14.45 น.  - พักรับประทานอาหารว+าง 
เวลา 14.45 – 15.30 น. - ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต+อ) 
เวลา 15.30 – 16.00 น.  - ถาม – ตอบ และสรุปภาพรวมจากการสัมมนาฯ  

 

********************************** 

หมายเหตุ : 
*การแต+งกายชุดสุภาพ 
*กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได#ตามความเหมาะสม 
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แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาเพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือนภารกิจ 
ของศูนย!ปฏิบัติการต�อต%านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด 

วันท่ี 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห%องปริ้นซ!บอลรูม 3 ช้ัน 11 โรงแรมปริ้นซ!พาเลซ กรุงเทพฯ 

 
ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจ / ความรู%ความเข%าใจ / การนําความรู%ไปใช% ต�อการเข%าร�วมโครงการ 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของท�านเพียงระดับเดียว 
 

 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น%อย น%อยที่สุด 
1. การจัดโครงการ 
    1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
    1.2 เวลาท่ีใช#ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
    1.3 สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
    1.4 เจ#าหน#าท่ีอํานวยความสะดวก      
    1.5 การบริการ อาหาร และเครื่องด่ืม      
2. วิทยากรและประเด็น / เนื้อหา 
    2.1 ความเหมาะสมของประเด็นท่ีมีการนําเสนอ      
    2.2 ความเหมาะสมของวิทยากร      
    2.3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสัมมนา      
3. การนําความรู%ไปใช% 
    3.1 เกิดความรู# ความเข#าใจในประเด็นต+าง ๆ ของการสัมมนา      
    3.2 สามารถนําความรู#ท่ีได#รับไปประยุกต'ใช#ในการปฏิบัติงานได#      
    3.3 สามารถนําความรู#ไปเผยแพร+ / ถ+ายทอดผู#ร+วมงานได#      
    3.4 สามารถให#คําปรึกษาแก+ผู#ร+วมงานได#      
    3.5 มีความม่ันใจและสามารถนําความรู#ท่ีได#รับไปใช#
ประโยชน'ได# 

     

4. ควรมีการจัดสัมมนาในลักษณะนี้ให%กับศูนย!ปฏิบัติการ
ต�อต%านการทุจริตและบุคคลท่ีเก่ียวข%อง  

     

 

 

 

/ตอนท่ี 2 ... 
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- 2 - 

ตอนท่ี 2 ข%อเสนอแนะ 

 1. ข%อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดโครงการสัมมนาฯ  

 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 2. ข%อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานด%านการปBองกันปราบปรามการทุจริต และการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 3. ข%อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

------------------------------ ขอบคุณค�ะ ------------------------------ 


