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การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เป็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ ตลอดเวลาที่ ผ่ า นมาได้ มี
ความพยายามที่จะใช้กลไกของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการออกกฎหมาย ระเบียบ
ข้อกาหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณหรือในรูปแบบอื่น ๆ แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร ปัจจุบัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาตินับเป็นจานวนเงินมากมายมหาศาลรัฐบาลจึงได้
ก าหนดให้ ก ารป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบเป็ น นโยบายส าคั ญ และถื อ เป็ น วาระแห่ ง ชาติ ที่
ทุกส่วนราชการจะต้องนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากลให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การ
ปฏิ บัติ โ ดยก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิบั ติ ร าชการ 4 ปี และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี รวมทั้ ง สนั บ สนุ น งบประมาณ
ตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยให้
หน่วยงานภาครัฐดาเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย
กระทรวงมหาดไทยได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ นโยบายการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยให้ ทุ ก
ส่วนราชการ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจภายใต้วาระ “มหาดไทยใสสะอาด” และตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยได้ ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคี
การพัฒนามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ในปี 2561 กระทรวงมหาดไทยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญคือ จัดทาโครงการ
พัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนา และสังเกตการณ์ การดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความโปร่งใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยมอบหมายภารกิจให้กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์
เพื่ อแนะนาหน่ วยงานให้ ดาเนิ นโครงการได้ถู กต้ อ งตาม กฎ ระเบีย บ เป็ นการด าเนิน งานที่ บูร ณาการร่ว มกั นของ
หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย หวังเป็นอย่างยิ่ง สรุปผลการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี 2561 ฉบั บ นี้ จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
การดาเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้ ง ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย และจั ง หวั ด จะใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษา
แนวทางการดาเนินงานต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ได้ทรงมีกระแสพระราชดารัสพระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัด ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม
2546 เพื่อข้าราชการตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ดังกล่าวว่า “ท่านต้องห้ามไม่ให้มีการทุจริตขึ้น ถ้าทุจริตแม้แต่
เพียงนิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่น
สร้างความเจริญก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง 100 ปี ส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะทาให้ประเทศไทยรอด
พ้นอันตราย”“...ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสาคัญ คือ ต้องหยุดการทุจริตให้สาเร็จและไม่ทุจริตเสียเอง..”
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศผลคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจาปี 2560 ประเทศไทยได้รับคะแนน 37 คะแนน อยู่ในอับดับที่ 96
จาก 180 ประเทศ จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพ
แม้ว่ารัฐบาลจะได้ตระหนักถึงความสาคัญของการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกาหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบ
ภาครัฐ ภาคเอกชนแล้วการทุจริตคอร์รัปชันก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของชาติ
มากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง เช่น การโทรร้องเรียนทางสายด่วน 1567 เว็บไซต์ของ
ศูนย์ดารงธรรม www.1567.moi.go.th ไปรษณีย์ แอปพลิเคชัน Spond และมาติดต่อด้วยตนเอง
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการ โดยการขับเคลื่อนการดาเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านกลไกคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการระดับกรม คณะกรรมการ
จริยธรรมประจาจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงมหาดไทย มีปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็น ประธาน และคณะอนุกรรมการการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้ องกัน และปราบปราม
การทุจริตจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บรรลุตามเป้าหมายกรอบการดาเนินงานเน้นหนักของนโยบายรัฐบาล
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาหนด พันธกิ จ “มหาดไทยใสสะอาด” เป็นกรอบและแนวทางดาเนินการใน
3 ภารกิจหลัก ประกอบด้วยการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และการสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
ผลการดาเนินงานเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ให้ความสาคัญกับการสร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์แ ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิด
ประโยชน์กับประชาชนสูงสุดในการรับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ
กล่าวคือ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรม ของรัฐวิสาหกิจ
และคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัด
ผลการด าเนิน งานด้า นการป้อ งกัน การทุ จริ ต ของกระทรวงมหาดไทยตามพัน ธกิ จ “มหาดไทยใสสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการอบรมสัมมนา การสร้าง
เครือข่าย เพื่อสร้างจิตสานึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานที่มีคุณธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล



นอกจากนี้ยังมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. จัดทาโครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนา และสังเกตการณ์การดาเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความโปร่งใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยบูรณาการ
การท างานระหว่ า งศู น ย์ ป ฏิ บั ติก ารต่ อ ต้ านการทุ จ ริต กระทรวงมหาดไทย กั บ กลุ่ ม งานตรวจสอบภายในระดั บกระทรวง
ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์เพื่อแนะนาหน่วยงานให้ดาเนินโครงการได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปี 2561 และ
จัดทามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
3. กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดทาแผนการดาเนินการประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และจัดสรรกิจกรรมเพื่อดาเนินการเผยแพร่นโยบาย มาตรการ ที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อสังคมออนไลน์รายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน” จานวน
4 กิจกรรม
4. การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยการจัดทาแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 การประเมินองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง
แนวทางการดาเนินงานในระยะต่อไป
1. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในพื้นที่ และแนวทาง
การป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้อง และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัด และโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรม และแผนปฏิบัติราชการฯ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุง่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมยิง่ ขึน้
2. การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ในกระบวนงานที่เป็น
ภารกิจหลักและมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. สร้ างความรู้ ความเข้า ใจ และตระหนัก รู้ เกี่ ยวกับ ร่ าง พ.ร.บ. ว่ า ด้ว ยความผิด เกี่ย วกั บการขั ดกั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... เพื่อให้บุคลากรกระทรวงมหาดไทย ได้มีความรู้และป้องกันตนเอง และลด
ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบยิ่งขึ้นและเป็นไปตามประเภท
ของเรื่องร้องเรียน รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อนาไปพัฒนางานด้านการป้องกันการทุจริตได้ตรงกับสาเหตุของปัญหา
ยิ่งขึ้น
5. การสร้างความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญ ญั ติจริย ธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... เพื่อเป็นการเตรีย ม
ความพร้ อ มในการจั ด ท ามาตรฐานจริ ย ธรรมประจ าหน่ ว ยงานส าหรั บ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยตามของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
6. งานคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
(๑) การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบที่ดี มีการครองตนและมีการประพฤติตนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙
(๒) จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๓) การเผยแพร่สื่ อประชาสั ม พั นธ์ในการส่งเสริม เพื่อ กระตุ้น จิตสานึก จริยธรรมให้แก่ บุคลากรในสังกั ด
สานักงานปลัดกะทรวงมหาดไทย


(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
7. งานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
(๑) การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางดาเนินการของแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
(๒) จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(๓) การส่งเสริม สนับสนุนองค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
(4) การกากับติดตามให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2560 - 2564
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นโยบายด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
.........................................
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
“ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวทีก่ า้ วไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ทวี่ า่ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบ
การบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วยยกระดับคุณภาพของ
ประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทย ให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ทั้งปัญหาความมั่นคง ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม”

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความ
เข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อ
สร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต

1

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มุ่งให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ โดยแบ่งประเด็นการปฏิรูปออกเป็น
4 ประเด็น ได้แก่
1. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ
มิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมชิ อบ และชีเ้ บาะแส
เมือ่ พบเห็นการกระทาความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุม้ ครองผูช้ เี้ บาะแสด้วย
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2. ด้านการป้องปราม โดยให้ (1) มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบ
ธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง (2) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
3. ด้านการปราบปราม โดยให้ (1) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือ มาตรการ
ทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐทีถ่ กู กล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด (2)
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและ
อาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรมเสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทาและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจนเร่งรัด
การติดตามนาทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทาผิดทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม
4. ด้านการบริ หารจัดการ โดยให้ มี ก ลไกที่ เ หมาะสมในการประสานงานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต
1.4 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศและมีเป้าหมายในการยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต” มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิด
สภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต ” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ” มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนา
เจตจานงทางการเมืองในเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตไปสูการปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมและสอดคลองเป็นหนึง่ เดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย” มุง่ เน้นการป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการกาหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตัง้ แต่เริม่ ขัน้ ก่อตัวนโยบาย ขัน้ การกาหนดนโยบาย ขัน้ ตัดสินใจนโยบาย ขัน้ การนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ ขัน้ การประเมินนโยบาย และขัน้ ป้อนข้อมูลกลับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการ
ทุจริตของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไมเกิดขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ” มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่ า ง ๆ ของการปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว โดยมุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด การบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการ
พัฒนากลไก การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
มุง่ เน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ การยกระดับค่าดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทย
1.5 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
บริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง ซึ่งในแผนฯ ได้มีการกล่าวถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในกลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคี การพัฒนา มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
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1.6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

สานักงาน ก.พ. จัดทาประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและกาหนดจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ราชการ
ได้ยึดถือและนาไปปฏิบัติ
1. ข้าราชการต้องยึดมัน่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิง่ ทีถ่ กู ต้องและเป็นธรรม
2. ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
5. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี
และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้
เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้องทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการดารงตนรักษาชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม
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1.7 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย โดยมีทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาร่วมกันดาเนินการอย่างบูรณาการตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด ต่ อประชาชน ภายใต้ วิ สั ย ทั ศน์ สั ง คมไทยมี คุ ณธรรม เน้ น รากฐานที่ ส าคั ญ ในการด ารงชีวิ ต สื บ สานความเป็ น ไทย
อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินงานที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องนาไปดาเนินการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยให้ความสาคัญกับการสืบสานความเป็น
ไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม โดยให้ความสาคัญกับการผนึกกาลังทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะในสังคมใหม่ซึ่งเป็นสังคมดิจิทัล เร็ว แรง และเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมในทุก
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน
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สรุปผลการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
.........................................
กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนภารกิจและดาเนินการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
2.1 แผนปฏิ บัติราชการด้า นการป้องกั น ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงมหาดไทยจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นตามกรอบดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ
บริหารจัดการ การกากับ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานและประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิชอบ จานวน 164 โครงการ งบประมาณ 61.6894 ล้านบาท
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จานวน 217 โครงการ
งบประมาณ 102.3286 ล้านบาท
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิราชการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ประกอบด้ วย 2 ยุ ท ธศาสตร์ ได้แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 สร้ างสั ง คมที่ ไ ม่ท นต่อ การทุ จ ริ ต และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แยกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้
สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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การติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน กระทรวงมหาดไทย ก าหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด และจั ง หวั ด รายงาน
ผลความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2561 เป็นประจาทุกวันที่ 5
ของเดือน และเน้นย้าหน่วยงานและจังหวัดเร่งรัดการดาเนินโครงการทุกไตรมาส รวมทั้งกากับติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ ในรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
2.2 โครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนา และสังเกตการณ์การดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความโปร่งใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริต กระทรวงมหาดไทยและกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (ตภ.มท.)
กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันดาเนินการโครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนา สังเกตการณ์การดาเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความโปร่งใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยการ
ตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลอบคลุมพื้นที่ทั้ง 6 ภาค และแนวทางดาเนิน
โครงการ 5 แนวทาง ได้แก่ เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน เพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร เพิ่มศักยภาพ
ภาคการท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่
และที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดาเนินโครงการที่มีจานวนมาก
ผลการตรวจสอบการดาเนินโครงการดังกล่าว พบว่า ข้อตรวจสอบส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างทีป่ รึกษา การทาสัญญาและหลักประกัน การเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น
การลงพืน้ ที่ตดิ ตามตรวจสอบโครงการฯ
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โดยสามารถสรุปผลการดาเนินโครงการฯ ได้ดังนี้
1. สรุปผลการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2. สรุปผลการติดตามโครงการตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2.3 โครงการสั ม มนาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจาปี 2561
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ดาเนินโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจาปี 2561 ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาให้ความรู้
แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (กรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) กรุงเทพมหานคร และจังหวัด ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ
กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 โดยเชิญวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นทิศทางการ
ขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม มีผู้เข้าร่วมจานวน 200 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดในมิติต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2.4 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2561
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ดาเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2561 ในวันที่ 10
สิงหาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 50 คน ซึ่งเป็นการศึกษา
ดูงานในหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
การส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน จานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่
พิพธิ ภัณฑ์ตา้ นโกง สานักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก) และการประปานครหลวง โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการรับรู้จากแบบอย่างของ
หน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต มุ่งให้เกิดความ
ตระหนักรู้ถึงโทษและพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกัน สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนางาน
และถ่ายทอดให้บุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
นามาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

2.5 การดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ กระทรวงมหาดไทย ทีม่ คี วามโดดเด่น สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 โครงการอบรมเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดการทุจริตหรือการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากร/ข้าราชการ
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สังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 120 คน เพื่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การบริหารงานของส่วน
ราชการ การจั ด หาพั ส ดุต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ าง และการบริ ห ารพั ส ดุภ าครัฐ ท าให้ เ กิด การปฏิ บั ติก ารที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 โครงการอบรมรณรงค์ให้ข้าราชการตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว
บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้ เข้าร่วมเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินหรือการจัดซื้ อพัสดุของส่วนราชการในภูมิภาค
ส่วนกลางหรือเจ้าหน้าที่/ผู้อื่นที่สนใจ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 197
คน เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการสร้างจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นวิถีชีวิต
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 โครงการเสริมสร้างคุณงามความดีของคนมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 12 – 15
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากร/ข้าราชการ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย จานวน 185 คน เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และนาหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นวิถีชีวิต

 โครงการปลูกจิตสานึก จริยธรรมและคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐกระทรวงมหาดไทยเพื่อการมีส่วนร่วมกับทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์
ประตูน้า กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากร/ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 120 คน เพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพั ฒ นาในการน าจริ ยธรรมคุ ณ ธรรมความโปร่ง ใส เพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุจริตเชิงรุก และบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ การบังคับใช้กฎหมายได้ถกู ต้องเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 โครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น
ผู้ตรวจสอบภายในของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด จานวน 97 คน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บและมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ย ธรรมการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ การติดตามคุณภาพงานให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
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กรมการปกครอง
 การประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของกรมการปกครอง (Agenda) ซึ่งเน้นดาเนินการด้านการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมในองค์กรและด้านคุณธรรมในการทางาน ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต ผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอ และการจัดทาคู่มือการพัฒนาและส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรมการปกครอง พ.ศ. 2561
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 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้าน การทุจริตในหน่วยงาน
พ.ศ. 2561 ดาเนินการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรกรมการปกครองจานวน 120 คน

กรมการพัฒนาชุมชน
 โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและการด าเนิ น การทางวิ นั ย
ดาเนิ น การระหว่ า งวั น ที่ 18 - 22 ธั น วาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชี ย แอร์ พ อร์ ท จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายอานวยการ และนักจัดการงานทั่วไป สังกัดหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 187 คน

 โครงการจัดทาสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 7,000 เล่ม เพื่อข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วย
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559
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กรมที่ดิน
 โครงการข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ ไม่รับไม่โกง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนินการระหว่างวันที่ 27 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
จานวน 556 คน พร้อมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต นาโดยนายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน

 การจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่หลักคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต เช่น คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน คู่มือแนวทางปฏิบัติ ตามข้อกาหนดว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการกรมที่ดิน ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการกรมที่ดิน และค่านิยมหลักกรมที่ดิน หนังสือยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กรมที่ดิน เป็นต้น
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
 โครงการอบรมการบริหารสัญญาจ้างและการตรวจการจ้าง รุ่นที่ 2 ดาเนินการระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์
2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้าพระอินทร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 52 คน เพื่อให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารสัญญาจ้าง และตรวจการจ้างงาน
ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 โครงการอบรมการประมาณราคาสาหรับงานอาคาร รุ่นที่ 9 ดาเนินการระหว่างวันที่ 5 – 14 มีนาคม 2561
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้าพระอินทร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 53 คน เพื่อให้ผู้เข้า
ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาราคากลางได้รับความรู้และความเข้าใจในการคานวณค่างานต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง แนวทางและวิธีปฏิบัติโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หารกาหนดราคากลางได้อย่างถูกต้อง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการจัดทาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานในสังกัด และความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต เผยแพร่ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ปภ. และในเว็บไซต์กรม เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นและ
ตรวจสอบได้ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค จานวน 4
รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จานวน 1,267 คน

 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ในการปฏิบตั ริ าชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน
5 รุ่น ๆ ละ 100 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 – 5 จานวน 439 คน
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การประปานครหลวง
การลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ผู้บริหารสูงสุดของ กปน. แสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงานและ
ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และขยายผลสู่พนักงานทุกระดับในองค์กร

 การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG DAY) ประจาปี 2561 และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
(โครงการ “กล้าทาดี” ปี 2) เป็นการสร้างบรรยากาศภายในองค์กร ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานสามารถนาหลักธรรมาภิบาล
มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการทาดี มีคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร นาเสนอและ
ถ่ายทอดออกมาสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกองค์กรเกิดความเชื่อมั่นในการดาเนินงานของ กปน.

 การขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล การประปานครหลวง เป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
องค์กรในรูปแบบของตัวแทนหรือเครือข่ายด้านธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ประชาชน ชุมชน และสังคม
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การประปาส่วนภูมิภาค
 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการประปาส่วนภูมิภาคจัดพิธีแสดงเจตจานง “การประปาส่วนภูมิภาค
องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน” เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และไม่ทน
ต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้ได้สอดแทรกไว้ในการจัดสัมมนาโครงการ “SMART Manager To GECC”

 การจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และส่งเสริมพนักงานเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วน
ภูมิภาค ได้เห็นความสาคัญในการส่งเสริม และปลูกฝัง เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้
พนักงานทุกคนตระหนักถึง เข้าใจ และนาไปปฏิบัติได้ จึงดาเนินการสอดแทรกความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ไว้ในการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่สานักวิทยาการจัดขึ้นตามหัวข้อต่างๆ

การไฟฟ้านครหลวง
 โครงการข้อตกลงคุณธรรม รวม 4 โครงการ ได้แก่ โครงการนนทรี โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน และ โครงการพระราม 3
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 โครงการพัฒนาและปรับปรุงจรรยาบรรณฯ โดยผู้นาระดับสูงลงนาม MOU และประกาศเจตจานงการบริหารงาน
อย่างสุจริต โปร่งใส

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 พิธีมอบรางวัล “PEA AWARDS” โดยมีการเปิดตัว กฟภ. โปร่งใสอย่างยั่งยืน และ Zero Tolerance ชาว กฟภ.
ไม่ทนต่อการทุจริต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่
 สัมมนา “๑๓ เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”

องค์การตลาด
 โครงการ CG/KM day ขององค์การตลาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาเนินการเมื่อวันที่ 3 กันยายน
2561 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 26000 เพิ่มมากขึ้น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับในองค์กร
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กรุงเทพมหานคร
 การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต ได้ จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ระดมสมองจากตั ว แทนข้ า ราชการ
ในหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสานักปลัดกรุงเทพมหานคร กาหนดความเสี่ยงต่อการทุจริต

 กิจกรรมติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไป
ไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดาเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ครบทั้ง 437 โรงเรียน

จังหวัดกระบี่
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประจาจังหวัด
กระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของจังหวัดกระบี่ จานวน
160 คน เพื่อนาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและผลเสียของการทุจริต
คอร์รัปชัน รวมทั้งลดปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่กล่าวโทษเจ้าหน้าที่กระทาการทุจริต
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จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการให้บริการ (Service mind) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติงาน
- มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆ จานวน 200 คน เพือ่ ให้ มีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการและมี
ความอดทนต่อแรงกดดันสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บุคลากรของสภาอุตสาหกรรม หอการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหา
การทุจริต ปลุกจิตสานึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการบริหาร เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
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จังหวัดชัยภูมิ
โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดชัยภูมิ
- ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมประกอบด้ ว ย เจ้ า หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค อ าเภอ องค์ ก รปกครอง
ส่ วนท้อ งถิ่น ผู้นาชุ ม ชน ตั วแทนประชาชน องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในทุกอ าเภอของจัง หวัดชั ยภูมิ จานวน
300 คน เพื่อให้ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบ/วิธีการทางงบประมาณ และนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต

จังหวัดเชียงราย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ จานวน 339 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรือ่ ง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
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จังหวัดตรัง
โครงการเสริมพลังทุกภาคส่วนร่วมต้านทุจริตจังหวัดตรัง
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน จานวน 115 คน
เพื่อให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีการบูรณาการกระบวนการ
ทางานและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จังหวัดตาก
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐจังหวัดตาก
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดตาก จานวน 150 คน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปลูกฝังและปรับฐานความคิดข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความตระหนักรู้และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในองค์กร
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จังหวัดนครนายก
โครงการเสริมสร้างความรู้การดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนครนายก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม 200 คน เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานมีความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของจังหวัด มีมาตรฐานในการดาเนินงานโปร่งใส และตรวจสอบได้

จังหวัดนครพนม
โครงการขยายผลชุมชนใสสะอาดจังหวัดนครพนม
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กลุ่ม เครือข่ายในความรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
บุคลากรส่วนราชการระดับอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จานวน 600 คน เพื่อต่ อยอดและขยายผลพัฒนา
ชุมชนใสสะอาด สู่หมู่บ้าน/ชุมชนและกลุ่มองค์กรบนพื้นที่การดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและการตระหนักรู้ในพิษภัยของการ
ทุจริตและนาไปสู่การเป็นชุมชนแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี หมู่บ้าน/ชุมชนและกลุ่มองค์กรในจังหวัดนครพนม มีคุณธรรม
จริยธรรม ประพฤติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
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จังหวัดนราธิวาส
โครงการปลูกจิตสานึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและสร้างภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐ จานวน 306 คน เพื่อให้บุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานโดยยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิต และ
สามารถทางานได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อสังคมสุจริตตามรอยเท้าพ่อ
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กลุ่มจิตอาสา, อาสาสมัคร ป.ป.ช. , คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ),
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน,อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม, ช.ร.บ., กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อ.ส.ม., อ.พ.ช., อ.พ.ม.,
อาสาสมัครทางหลวง, สภาพัฒนาการเมือง,กลุ่มมูลนิธิ, เครือข่ายภาคประชาสังคม, อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครแรงงาน จานวน 874 คน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีค่านิยมร่วมกันต้าน
การทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะและสร้างจิตสานึกพลเมืองการไม่ทนต่อการทุจริตในการร่วมดาเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
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จังหวัดปัตตานี
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตานี
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ
อาเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 600 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
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จังหวัดพะเยา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลือ่ นการดาเนินงานตามแนวทางการสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อาเภอใสสะอาด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ จ.พะเยา
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กิจกรรมที่ 2 การอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาลในการสอดส่องดูแลให้หน่วยงานและ
เจ้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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กิจกรรมที่ 3 การอบรมสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีที่ผ่านมา

จังหวัดพัทลุง
โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) จานวน 128 คน เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้ารับ
การอบรมในเรื่องการสร้างจิตสานึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปณิธาน ผู้นา อช.วิถีพอเพียง เพื่อสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งภารกิจของผู้นา อช. ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตาบล
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จังหวัดภูเก็ต
โครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุของจังหวัดภูเก็ตตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ของจังหวัดภูเก็ต
- หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๑๐๐ คน เพื่อให้
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทาง ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ รวมถึ ง บทก าหนดโทษอั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

โครงการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการสานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต/สาขา/อาเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง และ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จานวน 1๐๐ คน เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ได้อย่างถูกต้อง ตามคาสัง่ ระเบียบ และข้อกฎหมายทีก่ าหนดไว้
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จังหวัดมุกดาหาร
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต
"สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"
- ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการที่ ม าบรรจุ แ ละปฏิ บั ติ ง านใหม่ ณ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ข้ า ราชการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน จานวน 150 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตสานึกจริยธรรม
และคุณธรรม ตลอดจนสร้างระบบเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมายการปฏิบัติราชการด้วยความสุจริตและโปร่งใสให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสานึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐ จานวน 100 ราย เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีจิตสานึกที่
ดีใ นการให้ บ ริก าร ส่ ง ผลให้มี ก ารให้บ ริ ก ารที่ รวดเร็ ว เสมอภาค และเป็น ธรรม เกิ ด ความคุ้ ม ค่า และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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จังหวัดลาพูน
โครงการอบรมเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีจังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐของส่วนราชการในจังหวัดลาพูน อาเภอทุกอาเภอ
จานวน 150 คน เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ทั้งสามารถวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์
เชิงจริยธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดอง ปลูกจิตสานึกและร่วมกันธารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการเสริมพลังเครือข่ายประชารัฐ เฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามการทุจริตองค์กรสวัสดิการสังคม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนองค์ ก รสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจานวน ๓๓๐ คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้
ในการตรวจติดตามและตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมร่วมเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามการทุจริตทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แจ้งเบาะแส
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการ (ข้าราชการกลุ่มเสี่ยง)
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการในกลุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต จานวน 150 คน เพื่อให้กลุ่ม เป้าหมายได้รับ
การส่งเสริมและปลูกจิตสานึก ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความตระหนักรู้ต่อการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและมีฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
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จังหวัดหนองบัวลาภู
โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐในการ
ต่อต้านการทุจริตจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จานวน
230 คน เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดจิตสานึก ค่านิยมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ตามเป้าหมายการดาเนินการ “คนโกง
รายเก่าจะหมดไป คนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิด ไม่เปิดโอกาสให้โกง” รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดจากการทุจริต การลงพื้นที่
เพื่อป้องปราบ ระงับยับยั้งไม่ให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากการดาเนินการที่ปราศจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
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จังหวัดอุดรธานี
โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ภาคประชาชน จานวน ๔2๐ คน ทาให้ประชาชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีที่เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการทุจริตและเข้าใจการสร้างระบบเครือข่าย การบริหารเครือข่ายเพื่อให้เครือข่ายร่วมเป็นกาลังสาคัญในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ จากการดาเนินโครงการมีประชาชนและนักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต
จังหวัดอุดรธานีทจี่ งั หวัดและสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานีรว่ มกันจัดตัง้ ขึน้ จานวน ๒๑๗ คน

จังหวัดอุทยั ธานี
โครงการเสริมสร้างความรูแ้ ละปลูกจิตสานึกในการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุเพือ่ ต่อต้านการทุจริตการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุทัยธานี จานวน
268 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เทคนิคราคากลางกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐกับการควบคุม
ภายใน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.6 การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
หลั ก ความคุ้ ม ค่ า เพื่ อ ตอบสนองการแก้ ไ ขปั ญ หาประชาชนอย่ า งรวดเร็ ว ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ ประชาชนสู ง สุ ด ส่ ง เสริ ม
ให้ข้าราชการและบุคลากรมีคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และปฏิบัติตนยึดมั่นในจริยธรรม กระทา
ในสิ่งที่ถูกต้องและมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ

2.7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปี 2561
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
และได้สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง ดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ พบว่า มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบอยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลายขั้นตอนบางกระบวนงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว อาจทาให้เกิดความ
ผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานด้วยความ
ประมาทเลินเล่อ
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2. การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทน พบว่ า การควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบเรื่ อ งการเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนอาจเกิ ด
ข้ อ ผิ ด พลาดไม่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ กฎหมาย ที่ ก าหนด และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ ข้ อ กฎหมาย
ไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ
3. การน าทรั พ ย์สิ น ของทางราชการไปใช้ ป ระโยชน์ ส่ว นตัว พบว่ า ผู้ ปฏิ บั ติง านขาดความรู้ค วามเข้า ใจระเบี ย บ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุม กากับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือบุคคลอืน่ หรือการละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลาดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง ทาให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยง สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย จึงได้กาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังนี้
มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
จากการวิเคราะห์ความเสีย่ งและการจัดลาดับของความเสีย่ ง ความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ นระดับความเสีย่ งสูงมาก และระดับความเสี่ยง
ปานกลาง ทาให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้
กาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังนี้
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
๑) จัดทาแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒) กาหนดแผนอัตรากาลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ
๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๔) หากพบว่ามีการกระทาผิดจะต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
๕) เสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากร
ในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการ
ฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึก
สุจริต
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้
๒) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน
๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. การนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด
๓) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
๑) เผยแพร่ความรู้แ ละสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือ
บุคคลอื่น
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๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓) หากพบว่ามี ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดาเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที
2.8 การดาเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ประจาปี พ.ศ. 2561
การด าเนิ น งานตามแผนประชาสั ม พั น ธ์ ประเด็ น การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ดาเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 4 กิจกรรม ดังนี้
1. ผลิตและเผยแพร่รายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน” นาเสนอ 3 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 กรมที่ดินโปร่งใส ปลอดใต้โต๊ะ
 ตอนที่ 2 โครงการ Water is life (น้าคือชีวิต)
 ตอนที่ 3 สภาธรรมาภิบาลแห่งแรกของวงการรัฐวิสาหกิจไทย
2. รายงานข่าวพิเศษ ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่า ช่อง NBT นาเสนอ 2 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
 ตอนที่ 2 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
3. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ “กฎหมายใกล้ตวั ” ช่วง “กะเทาะเปลือกคอร์รปั ชัน” นาเสนอ 6 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กฟน.
 ตอนที่ 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมที่ดิน
 ตอนที่ 3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
 ตอนที่ 4 พัฒนาชุมชนใสสะอาด
 ตอนที่ 5 ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
 ตอนที่ 6 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
4. ผลิตบทความภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่าย นาเสนอ 2 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 บทบาทของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ตอนที่ 2 สารอธิบดี
2.9 สรุปมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เห็นชอบหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายสาคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่เชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมาตรการฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงานในสังกัดและทุกจังหวัดทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
ข้ อ 1 ในกรณี ที่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของข้ า ราชการ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อ
หัวหน้าส่วนราชการและรัฐ มนตรีเจ้าสั งกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาดาเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็ว
ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
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กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือทาให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้าย
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปดารงตาแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการ
กระทาที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของ
ประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในอัตรากาลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสานักนายกรัฐมนตรี
และดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการ
แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
พุทธศักราช 2558 หรือคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานอื่นของรัฐและการกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี
ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูล
ความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และ
ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบความคืบหน้าและเร่งรัดการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้
อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากตาแหน่งก็ได้ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดาเนินคดีโดยทันที
กระบวนการพิจารณาดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่ง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลาดับตามความสาคัญ ความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่
เกิดขึ้น
ในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้
ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการปรับย้ายจากตาแหน่งเดิม และห้ามปรับย้าย
กลับไปดารงตาแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย
ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทาให้การปฏิบัติราชการ เกิดความล่าช้า
หรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถอื เป็นกรณีทตี่ อ้ ง
พิจารณาให้มกี ารย้ายหรือโอนไปแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งอืน่ ตามข้อ 1 วรรคสองด้วย
ข้ อ 4 ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาจั ด ให้ มี ม าตรการคุ้ ม ครองพยาน หรื อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หรื อ เบาะแส
ในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดาเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มี
การดาเนินการ ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดาเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าว อย่างเด็ดขาดด้วย
ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้
โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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สรุปผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
.........................................
3.1 การดาเนินการคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
๑. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และจังหวัดคุณธรรมจัดทาคู่มือและใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดย
แบ่งการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) ระดับส่งเสริมคุณธรรม (๒) ระดับคุณธรรม (๓) ระดับคุณธรรมต้นแบบ และแจ้งให้
ทุกภาคส่วนใช้คู่มือดังกล่าวดาเนินการประเมินหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลตามอานาจ หน้าที่ และภารกิจของตน โดย
แบ่งเป็น การประเมินชุมชนคุณธรรม การประเมินองค์กรคุณธรรม การประเมินอาเภอคุณธรรม และการประเมินจังหวัด
คุณธรรม ตามแนวทางเกณฑ์การประเมินที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมกาหนด
เพื่อเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนและประกาศยกย่องให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในด้านคุณธรรมภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
๒. การด าเนิ น การประเมิ น จั ง หวั ด คุ ณ ธรรมในส่ ว นความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงมหาดไทย มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครัง้ ที่ ๑ /๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ
วิธีการประเมินและคัดเลื อกจังหวัดสู่ จังหวัดส่ งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดคุณธรรม และระดับจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ
โดยส านักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม มีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยพร้อมแจ้งคู่ขนานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธาน
อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และแจ้งวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะ
อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ดาเนินการประเมินคุณธรรมในระดับองค์กร ระดับชุมชน ระดับอาเภอ และระดับ
จังหวัด
สาหรับการประเมินในระดับองค์กร ให้ส่วนราชการแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทาการประเมินคุณธรรม
ของหน่วยงานในระดับสานัก/กอง โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือฯ ในหัวข้อองค์กรคุณธรรม
๓. กระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยงานในสังกัดพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
๑) การประเมินในส่วนกลาง แจ้งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) ทาการประเมินหน่วยงานในระดับสานัก/กองหรือเทียบเท่า
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของคู่มือการประเมินฯ
๒) การประเมินในส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัดให้กากับติดตามการประเมินและคัดเลือกองค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัด ที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการทาการประเมินและนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา
และมีมติเห็นชอบผลการประเมินและให้ส่งผลการประเมินจังหวัดคุณธรรมให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๖๑ เพื่อนาผลการประเมินดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาและมี
มติเห็นชอบการจัดเรียงลาดับผลคะแนนจังหวัดคุณธรรมและส่งผลคะแนนให้กรมการศาสนาต่อไป
๔. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ขยายกาหนดเวลาส่งผลการประเมิน จากเดิมในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อทบทวนกระบวนการคัดเลือกและจัดให้มีการสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้กับหน่วยงานให้เข้าใจ
เจตนารมณ์ของกระบวนการคัดเลือก ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัด ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด หน่วยงานระดับสานัก/กองหรือเทียบเท่าในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยังไม่ส่งผลการประเมินตนเอง
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เร่งส่งผลการประเมินให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมและนาผลการประเมินในแต่ละระดับ เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงพิจารณาจัดเรียงลาดับผลคะแนนและรายงานผลให้กรมการศาสนาเพื่อรายงานผลต่อคณะ
อนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อทาการประกาศยกย่องต่อไป
3.2 การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ของคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงมหาดไทย
๑. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ในรัฐบาลสมัย พลเอก
สุรยุทธ์ จุลานนท์ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
องค์ประกอบคณะกรรมการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ กาหนดให้มคี ณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย
๑) นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ
๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๓
และความมั่นคงของมนุษย์
๕) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
เป็นกรรมการ
ความมั่นคงของมนุษย์
๖) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นกรรมการ
๗) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นกรรมการ
๘) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นกรรมการ
๙) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นกรรมการ
๑๐) ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ อ ๔ วรรคสอง
ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มีคาสั่ง ที่ 486/2550 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2550 แต่งตั้งอธิบดีกรมการศาสนา เป็นเลขานุการ
รองอธิบดีกรมการศาสนา และผู้อานวยการสานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้อธิบดี
ท าหน้ า ที่ เ ป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารโดยต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) เป็ น กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการโดยตาแหน่ง และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งตั้งข้าราชการในกรมการศาสนาเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน
สามคน โดยให้กรมการศาสนาทาหน้าที่สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑) เสนอแนะและให้ ค วามเห็ น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ นโยบายการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ในสังคมไทย
๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
๓) เสนอแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

๖๔

๔) ประสานนโยบายและแผน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
ที่เสนอต่อคณะกรรมการ
๖) กาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
๗) กาหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
๘) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถาม
ข้อเท็จจริง รวมทั้ง เรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา
๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๑๐) ดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๒. มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเสนอ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณธรรมความดีที่ประกอบด้วย คนมีคุณธรรม ครอบครัวมีคุณธรรม องค์กรหน่วยงานมีคุณธรรม ชุมชนมีคุณธรรม ทุกภาค
ส่วนมีคุณธรรมในทุกระดับ เนื่องจากความดีงามที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเกิดเริ่มจากตัวบุคคล ครอบครัว องค์กร/หน่วยงาน
ชุมชนและสังคมร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วนของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศ ให้เกิดความสมดุลทั้งทางวัตถุ และจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมนาการพัฒนา” สร้าง “สังคมคุณธรรม” ตาม
“ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ ประเทศไทย ๔.๐” ภายใต้ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างยั่งยืน
๓. การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติได้มีคาสั่ง ที่ ๔/ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ลงวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกาหนดให้ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าดาเนินการจัดทาและขับเคลื่อนแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง เพื่อให้ส่วนราชการมีการบูรณาการและร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ซึ่งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดังกล่าว มีดังนี้
(๑) ที่ปรึกษาอนุกรรมการที่ประธานแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
จานวนไม่เกิน ๓ คน
(๒) ปลัดกระทรวง
ประธานอนุกรรมการ
(๓) หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
อนุกรรมการ
และผู้บริหารองค์การมหาชน (ถ้ามี)
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานแต่งตั้ง
อนุกรรมการ
จานวนไม่เกิน ๓ คน
(๕) รองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการและเลขานุการ
(๖) ข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวนไม่เกิน ๒ คน
๔. กระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย

๖๕

๑) คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๙๑ /๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

๒) คาสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑ /๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
สนับสนุนการจัดทาและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

๖๖

3.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึน้ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 โดยแผนปฏิบตั กิ ารฯ
แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๖๗

3.4 การดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแจ้งส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ และจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์
คุณธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในหน่วยงาน

กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรมจานวน 35 คน จัดโดยสถาบันดารงราชานุภาพ

๖๘

กรมการปกครอง
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ. 2561 ดาเนินการระหว่างวันที่
4 - 8 มิถุนายน 2561 ณ วัดบางไผ่ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรกรมการปกครอง
จานวน 120 คน

กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการ ระหว่างวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงราย
โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่รับราชการมาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี จานวน 90 คน

๖๙

กรมที่ดิน
โครงการปฏิบัตธิ รรมเนือ่ งในวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2561
ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จานวน 56 คน พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนินการเมื่อ มกราคม 2561 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 โดยมีผู้เข้าร่วม
จานวน 27 คน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติ
ชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม

๗๐

จังหวัดตรัง
โครงการท้องถิ่นก้าวไกลหัวใจธรรมาภิบาล
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าสานักปลัด/หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
400 คน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ รวมทั้ง มีการบูรณาการ
กระบวนการทางานและสร้างภาคเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จังหวัดบึงกาฬ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานจังหวัดบึงกาฬ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน บุคลากรครูจาก
สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ นายอาเภอทุกอาเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จานวน 300 คน เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของทุกภาคส่วนในจังหวัดบึงกาฬเกิด
จิตสานึก มีคุณธรรม จริยธรรม และนาความรู้ที่ได้รับไปยึดถือปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “Zero Tolerance”

๗๑

จังหวัดปทุมธานี
โครงการเสริมสร้างความรูบ้ คุ ลากรภาครัฐ เพือ่ ส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี จานวน 360 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๗๒

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการอบรมบุคลากรเพื่อสร้างค่านิยมและปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติงาน
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจานวน 348
คน เพื่อให้ได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการติดตามผลการดาเนินการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม นามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดยโสธร
โครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสานึกในการปฏิบตั งิ านด้วยหลักธรรมาภิบาล
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด นายอาเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน
506 คน เพื่อให้ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางานด้วยหลักธรรมาภิบาล

๗๓

จังหวัดสงขลา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกและปลุกจิตสานึกต่อต้านโกง ห่างไกลการทุจริต ภายใต้ “ข้าราชการไทย
ไร้ทุจริต” จังหวัดสงขลา
- ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 450 คน เพื่อให้ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติด้านการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ รวมถึงมี จิตสานึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ระเบียบ เพื่อให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระบบ
ราชการ และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน

จังหวัดสุรินทร์
โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จ.สุรินทร์ โดยนาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรของรัฐจังหวัดสุรินทร์ ในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ จานวน 900 คน
เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ทุ กระดับ ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของ
ข้าราชการ และนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๗๔

จังหวัดสุโขทัย
โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสานึกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้สังคมไทยไม่โกงต่อต้านการทุจริต
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จานวน 300 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๗๕

จังหวัดอ่างทอง
โครงการสร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดกฎหมายและจริยธรรมบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครแรงงานพร้อม
เครือข่ายในจังหวัดอ่างทองจาก 7 อาเภอ จานวน 520 คน เพื่อสร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่
ทุจริต ผิดกฎหมาย สร้างความรู้ สร้างความเข้าใจในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมผ่านโซเชียลมีเดีย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริง มีเหตุผล และถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างเครือข่ายสังคมต่อต้านการทุจริตของจังหวัดอ่างทอง ผ่านโซเชียลมีเดีย

3.5 การดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แต่งตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมประจา สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เพื่อควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้มาตรฐานทางจริยธรรมตามข้อกาหนดแห่งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใช้บังคับเป็นกลไกและระบบในการบริหารงานให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างทุกประเภทในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริ ย ธรรมดั ง กล่ า วอย่ า งเคร่ ง ครั ด ซึ่ ง คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ าส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ได้ดาเนินการตามขับเคลื่อนภารกิจตามอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในประมวลจริยธรรมดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ ๗๖

พ.ศ. 25๖๑ ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ าส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยรวม ๕ ครั้ ง โดยมี
ผลดาเนินการ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2560

๗๗

สาระสาคัญการประชุม ให้นาประเด็นที่เกี่ยวข้องในด้านเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งใน
การสรรหา สอบคัดเลือก การสอบเลือ่ นระดับตาแหน่งของบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและเน้นย้าหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินการดังกล่าวให้มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง และให้จดั ทาแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลักสาคัญมาปรับใช้ร่วมกับแนวทางอื่นที่จะใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2561

สาระสาคัญการประชุม พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดฝึกการอบรมและปลูกจิตสานึกจริยธรรม
ที่ดีให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประเภทต่าง ๆ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนกลาง โดยเน้น
ย้าให้เชิญ วิทยากรผู้ ใ ห้ความรู้ จาเป็นต้องเป็นผู้ ที่ มีความประพฤติที่ดีงามและมีการครองตนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม
จริยธรรม เช่น พระภิกษุผู้ทรงศีลที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งแนวทางในจัดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณาดาเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายรวมถึงความเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ ด้วย

๗๘

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2561

สาระส าคัญการประชุม ปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกย่องให้เป็นผู้ที่ครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีและประพฤติตนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และปฏิบัติตนตามข้อกาหนดแห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๒
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2561

๗๙

สาระสาคัญการประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องให้เป็น
ผู้ที่ครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีและประพฤติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และปฏิบัติตน
ตามข้อกาหนดแห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๐

แนวทางการดาเนินงานในระยะต่อไป
.........................................
กระทรวงมหาดไทยให้ความสาคัญกับภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะดาเนินการอย่างเข้มข้นตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผ่านกลไกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ในพื้นที่และแนวทางการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้อง และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัด และโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมและแผนปฏิบตั ริ าชการฯ เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มุง่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมยิง่ ขึน้
2. การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ในกระบวนงานที่
เป็นภารกิจหลักและมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... เพื่อให้บุคลากรกระทรวงมหาดไทย ได้มีความรู้และป้องกันตนเอง และ
ลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบยิ่งขึ้นและเป็นไปตาม
ประเภทของเรื่องร้องเรียน รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อนาไปพัฒนางานด้านการป้องกันการทุจริต ได้ตรงกับสาเหตุ
ของปัญหายิ่งขึ้น
5. การสร้างความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้ อ มในการจั ด ท ามาตรฐานจริ ย ธรรมประจ าหน่ ว ยงานส าหรั บ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยตามร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
6. งานคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
(๑) การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบที่ดี มีการครองตนและมีการประพฤติตนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙
(๒) จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๓) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริม เพื่อกระตุ้นจิตสานึกจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
7. งานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
(๑) การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางดาเนินการของแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

๘๑

(๒) จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(๓) การส่งเสริม สนับสนุนองค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

(4) การกากับติดตามให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2560 - 2564


๘๒

หนังสือสั่งการที่สาคัญ ๆ ของกระทรวงมหาดไทย
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๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

ที่ปรึกษา
1. นายฉัตรชัย
2. นายพรพจน์
3. นายเชษฐา
คณะผู้จัดทา
1. น.ส.รัตนา
2. น.ส.นนทญา
3. นายพิชิต
4. น.ส.ประกายแก้ว
5. นายพีรพัฒน์
6. น.ส.ทัศนีย์
7. น.ส.ยุวดี
8. นายพุฒิพงษ์

พรหมเลิศ
เพ็ญพาส
โมสิกรัตน์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรภูมิ
หงษ์รัตน์
สวนะปรีดี
ใจเดียว
ขุนสวัสดิ์
เอี่ยมเอม
กอบุญ
โชชัย

ผูอ้ านวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

๙๗

ศ
น
ู
ย
ป
์
ฏ
บ
ิ
ต
ั
ก
ิ
า
ร
ต
อ
่
ต
า
้
น
ก
า
ร
ท
จ
ุ
ร
ต
ิ
ก
ร
ะ
ท
ร
ว
ง
ม
ห
า
ด
ไ
ท
ย
๙
๓ถ
น
น
อ
ษ
ั
ฎ
า
ง
ค
์
แ
ข
ว
ง
ว
ด
ั
ร
า
ช
บ
พ
ธเ
ิ
ข
ต
พ
ร
ะ
น
ค
รก
ร
ง
ุ
เ
ท
พ
ฯ
โ
ท
ร
.
/
โ
ท
ร
ส
า
ร๐
๒
๒
๒
๕
๕
๕
๒
๑e
ma
i
l
:
a
n
t
i
c
o
r
.
mo
i
@g
ma
i
l
.
c
o
m
w
w
w
.
a
n
t
i
c
o
r
.
mo
i
.
g
o
.
t
h

