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คํานํา
รายงานการกํากับติดตามผลการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาในบริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อต้านการทุจริต ดําเนินการโดยการสอบถามข้อมูลไปยังหน่วยงาน
เพื่อรวบรวมข้อมูลการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต และประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต รวมถึงมุ่งเน้นเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต”
คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการกํากับติดตามผลการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี้จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตด้วยการขับเคลื่อนผ่านการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการดําเนินภารกิจ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทนํา
หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 948-19/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและตํารวจ หลักสูตรสร้างวิทยากร ป.ป.ช. /
บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช รวมทั้งเห็นชอบให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็ น ชอบหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา (AntiCorruption Education) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้นําเสนอ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําหลักสูตรดังกล่าวไป
พิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยประสานงานกับสํานักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หารือร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณานําหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากร
ภาครัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ นอกจากนี้ ให้กระทรวงเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ตําราเรียน
ครู อาจารย์ รายละเอียดหลักสูตรเพื่อนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา
สํานักงาน ป.ป.ช. จึงเห็นควรให้มีการกํากับติดตามผลการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยเป็นการกํากับติดตามต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งเป็นการดําเนินงาน
ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี ที่ ไ ด้ม อบหมายให้ห น่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งได้นํา หลัก สูต รต้า นทุจ ริต ศึ ก ษาไปดํา เนิน การ
ตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อสร้างให้เกิดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและเป็นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ความร่วมมือในการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
2. เพื่อติดตามผลภาพรวมการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแต่ละหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ได้รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๒. ทราบผลภาพรวมการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแต่ละหลักสูตรไปใช้กับกลุม่ เป้าหมาย พร้อมหาแนวทาง
ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในปีต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนจากหน่วยงานที่ต้องนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.
การดําเนินการ
ดําเนินการโดยการสอบถามข้อมูลไปยังหน่วยงานเพื่อรวบรวมข้อมูลการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
และรายงานผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้เกี่ยวข้อทราบต่อไป

๔

บทสรุปผู้บริหาร
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
สําหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยครอบคลุม
ทุกระดับชั้นเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําหลักสูตรไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก
ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อ
การทุจริต อันเป็นการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มี
ระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต)
2) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”)
3) หลักสูตรกลุ่มทหารและตํารวจ (ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตํารวจ)
4) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต)
5) หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต)
โดยเนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย 4 ชุดวิชา ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ4) พลเมือง
และความรับผิดชอบต่อสังคม และได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการนําไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
สําหรับการนําไปใช้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณ 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การดําเนินการของสํานักต้านทุจริตศึกษา ได้ดําเนินการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยดําเนินการ
 ผลิตและเผยแพร่หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 5 หลักสูตร (จํานวน 323,411 เล่ม)
 การจัดทําคู่มื อแนวทางปฏิ บัติสําหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในระดับพื้ นที่ภูมิภาค
(สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด) เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนและการกํากับติดตามการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 การกํากับติดตามการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
 การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้ง 5 หลักสูตร
สําหรับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามแนวทางที่เหมาะสม ในภาพรวมการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดดําเนินการนําไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(พฤษภาคม 2562) เป็นต้นไป สําหรับหลักสูตรอุดมศึกษา กําหนดดําเนินการนําไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
ของสถาบันการศึกษาตามความพร้อมของแต่ละสถาบัน ในส่วนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถนําหลักสูตรไป
พิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรกลุ่มทหารและตํารวจ และหลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./
บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนดดําเนินการนําไปปรับใช้ตามความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละ
หน่วยงาน
๕

ในปี ง บประมาณ 2563 สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ภายใต้ ก ารดํ า เนิ น การของสํ า นั ก ต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา
ได้ดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยดําเนินการ
 กํ ากั บ ติ ด ตาม และเร่ งรัด หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการนํ าหลั ก สู ต รต้ านทุ จ ริ ต ศึ ก ษาไปปรับ ใช้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง
 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อผลักดันและให้คําปรึกษาแก่สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย
ดําเนินการลงพื้นที่เพื่อกํากับติดตามและให้คําปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ ต่อการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการประเมินพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการวิจัยเพื่อประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต (An Evaluation Research on Thai Youth ‘s Acting for Honesty and Integrity) เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรที่นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ โดยช่วงแรกมุ่งเน้นประเมินการนําหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม
การป้องกันการทุจริต) และหลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด “Youngster with good heart”)
นอกจากนี้ สํานั กงาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินการกํากับ ติดตาม ความคืบหน้ าการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ทั้ง 5 หลักสูตร โดยมีการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนําไปใช้ใน
หลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงาน ซึ่งปรากฏผลการดําเนินการดังนี้
1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต)
สังกัด
1) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

2) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)

จํานวน
(โรงเรียน)

นําไปใช้
(โรงเรียน)

แนวทางการนําไปใช้

29,871

29,871 - เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 14,812 โรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,044 โรงเรียน
- บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 4,780 โรงเรียน
- บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ 2,800 โรงเรียน
- บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 1,483 โรงเรียน
- จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 952 โรงเรียน

3,597

685 - เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 40 โรงเรียน
- บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 379 โรงเรียน
๖

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/บูรณาการกับวิถี
ชีวิตในโรงเรียน 288 โรงเรียน
(ทั้งนี้ บางแห่งนําไปใช้มากกว่า 1 รูปแบบ)
3) สํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)

928

928 จัดทําหลักสูตรการป้องกันการทุจริต รายวิชา
การป้องกันการทุจริต สําหรับระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยวิเคราะห์เนือ้ หาจากหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และให้สถานศึกษาในสังกัด
นําไปกําหนดเป็นรายวิชาเลือกเสรี
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2562

4) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)

914

914 - เพิ่มเติมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่
ระดับ ปวช. รหัสวิชา 2000-2007 และ
3000-3005 ระดับ ปวส. 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
(ไม่มีหน่วยกิต)
- บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา

5) สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

437

437 - จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 90 โรงเรียน
- นํากิจกรรมในหลักสูตรโตไปไม่โกงมา
บูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
437 โรงเรียน
- บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุม่
สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา 266 โรงเรียน
- บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุม่
สาระการเรียนรูอ้ ื่นๆ 95 โรงเรียน
- บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 161
โรงเรียน
- จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 137 โรงเรียน
(ทั้งนี้ มีสถานศึกษาบางแห่งนําหลักสูตรฯ ไป
ปรับใช้มากกว่า 1 แนวทาง)
๗

6) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวม

20,536

20,536 นํากิจกรรมในหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

56,283

53,371

คิดเป็น 94.83 %

2) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด Youngster with good heart)
สังกัด

จํานวน
(แห่ง)

1) สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(ภายใต้ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

นําไปใช้
(แห่ง)

1

3) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา)

1

รวม

69 - จัดทําเป็น 1 รายวิชา จํานวน 3 หน่วยกิต
- จั ดทํ าเป็ น หน่ วยการเรี ย นรู้ โดยอาจารย์
ผู้สอนสามารถนําเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้
1 ต่ างๆ ไปปรั บ /ประยุ ก ต์ ใช้ ในรายวิ ช าของ
ตนเอง
- จัดทําเป็นวิชาเลือก
1

156

2) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม)

แนวทางการนําไปใช้

158

71

คิดเป็น 44.94 %

3) หลักสูตรกลุ่มทหารและตํารวจ (ตามแนวทางการรับราชการ กลุ่มทหารและตํารวจ)
สังกัด
1) กระทรวงกลาโหม
โดย กระทรวงกลาโหม/
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย/
กองทัพบก/กองทัพเรือ/
กองทัพอากาศ

จํานวน
นําไปใช้
(หน่วยงาน) (หน่วยงาน)
1

แนวทางการนําไปใช้

1 สอดแทรกในการฝึกอบรม

๘

2) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โดยกองบัญชาการศึกษา
รวม

1

1 สอดแทรกในการฝึกอบรม

2

2

คิดเป็น 100%

4) หลักสูตรวิท ยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิท ยากรผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)
สังกัด

1) หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง/กรม

จํานวน
นําไปใช้
แนวทางการนําไปใช้
(กระทรวง/ (กระทรวง/
หน่วยงาน) หน่วยงาน)
20
19 การฝึกอบรม

2) หน่วยงานอื่นๆ

13

8 การฝึกอบรม

3) หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ

56

36 การฝึกอบรม

89

63

รวม

คิดเป็น 70.79 %

5) หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต)
สังกัด

จํานวน
(จังหวัด)

1) ระดับพื้นทีจ่ ังหวัด

นําไปใช้
(จังหวัด)

แนวทางการนําไปใช้

76

76 การฝึกอบรม

2) เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(กรุงเทพมหานคร)

1

1 การฝึกอบรม

รวม

77

77

คิดเป็น 100%
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปรากฏตามเอกสารรายงานการกํากับติดตามผลการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 (บทที่ 2)

๙

บทที่ ๑
การดําเนินการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖3
1. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษากลไกสร้างจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สู่สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต
การทุ จ ริ ต ในสั งคมไทยระหว่า งช่ ว งกว่ าทศวรรษที่ ผ่ านมา ส่ งผลเสี ย ต่ อ ประเทศอย่ างมหาศาล
ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อนได้
ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยการ
สร้ า งความตื่ น ตั ว และการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปรั บ ความคิ ด
สร้ างความตระหนั ก รู้ในทุ ก ภาคส่ ว นของสั งคม โดยรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
ได้ กํ า หนดในหมวดที่ 5 หน้ า ที่ ข องรั ฐ “รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนถึ ง อั น ตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด” ทั้งวาระการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ได้กําหนดกลยุทธ์หลัก
ในการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสํานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตด้วยการชี้เบาะแส การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและ
ไม่ยอมให้ผู้ใดโกง และเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ อีกทั้ง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 6
การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ โดยได้กําหนดให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ เป็นส่วนหนึ่งของ
กรอบแนวทางที่มีค วามสําคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)ได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” และ
บูรณาการต่อต้านการทุจริตของประเทศ โดยมีสํานักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ
เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. การขับเคลือ่ นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2.1 กํ า กั บ ติ ด ตาม และเร่ ง รั ด หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
นําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการจัดการ
เรียนการสอน/การฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง
สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต้ านทุ จ ริ ต ศึ ก ษาลงสู่ ส ถานศึ ก ษาทุ ก สั งกั ด
ทั่วประเทศ โดยกําหนดให้ทุกสถานศึกษานําหลักสูตรฯ ไปใช้ในการเรียน
การสอน ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1/2562 (เดือนพฤษภาคม 2562) เป็นต้นไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุ จริตศึกษา ทั้ ง 5 หลักสูตร และได้มีการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่าง
๑๐

ต่อเนื่อง และมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ 2563 สํานักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การดําเนินการของ
สํานักต้านทุจริตศึกษา ได้ดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดย
ดําเนินการ
 การจัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติสําหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ในระดับพื้นที่ภูมิภาค (สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด) เพื่อให้
เกิ ด ความเข้ าใจแนวทางขั บ เคลื่ อ นและการกํ ากั บ ติ ด ตามการใช้ ห ลั ก สู ต ร
ต้านทุจริตศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 การประสานงาน/การกํากับติดตามการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ใช้ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การสร้างระบบ E-Learning ด้วยเครื่องมือ Google : G-Suite for
Education การ Create Innovative & Interactive Online Content
และการเผยแพร่เนื้อหา เพิ่มยอดวิวและ Engagement ด้วยการทําการตลาด
ออนไลน์
 การประชุม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อกํ า หนดกรอบเครื่อ งมื อประเมิ น ผล
สัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการประเมินพฤติกรรม
เด็กและเยาวชนที่ยึดมันความซื่อสัตย์สุจริต


2.2 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
โดยดําเนินการลงพื้นที่เพื่อกํากับติดตามและให้คําปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ ต่อการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ซึ่งได้รับข้อมูลจากการลงพื้นที่ในแต่ละภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี

๑๑

2.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการประเมินพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน
สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต (An Evaluation Research on Thai Youth ‘s Acting for Honesty and Integrity) เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ สํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งดําเนินการโดยที่ปรึกษาดําเนินการประเมิน
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต โดยช่วงแรกมุ่งเน้นประเมินการนําหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม
การป้องกันการทุจริต) และหลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด “Youngster with good heart”)
2.4 การจั ด ทํ า เอกสารรายงานการกํ า กั บ ติ ด ตามการนํ า หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริต ศึ ก ษาไปใช้ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
สํานักงาน ป.ป.ช. โดยสํานักต้านทุจริตศึกษา มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในการใช้
หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษาเพื่ อ รายงานผลความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น การนํ า หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา (AntiCorruption Education) ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๖3 ไปปรั บ ใช้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายในแต่ ล ะหลั ก สู ต รของ
หน่ วยงานต่ างๆ โดยเอกสารรายงานจะสรุป ผลการดํ าเนิ น การขับ เคลื่ อนหลั ก สูต รต้ านทุ จ ริต ศึ ก ษา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖3 แยกแต่ ล ะหลักสู ตร ซึ่งจะระบุ ชื่อ หน่ วยงาน การดํ าเนิ น การ กลุ่ม เป้ าหมาย ระยะเวลา
ดํ าเนิ น การ ผลการดํ าเนิ น การ ปั ญ หาอุ ป สรรค พร้อ มข้ อ เสนอแนะ เพื่ อประโยชน์ ในการดํ าเนิ น การผลั ก ดั น
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการสร้างการรับรู้อย่างเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
โดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ต่อไป

๑๒

บทที่ ๒
ผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา (Anti - Corruption Education) ประกอบด้ ว ย ๕ หลั ก สู ต ร คื อ
๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด
“Youngster with Good Heart”) ๓. หลักสูตรกลุ่มทหารและตํารวจ (ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตํารวจ)
๔. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต) และ ๕. หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption
Education) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานําหลักสูตรฯ ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ตามบริบทของหน่วยงาน
ได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรายงานความคืบหน้าการดําเนินการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๑. ชื่อหลักสูตร “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”
๒. กลุ่มเป้าหมายการนําไปใช้
๑) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 29,871 แห่ง
๒) โรงเรียนสาธิต จํานวน ๖๗ แห่ง
๓) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จํานวน ๓,๕๙๗ แห่ง
๔) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จํานวน ๙๒๘ แห่ง
๖) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๗) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จํานวน ๒๐,536 แห่ง
๘) สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๓๗ แห่ง
๙) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๑๐) สํานักการศึกษา เมืองพัทยา
๑๑) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๑๒) สถาบันการบินพลเรือน
๑๓) สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๔) กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
๑๕) กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม
๑๖) กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๓. แนวทางการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
แนวทางที่ ๑ เปิดรายวิชาเพิ่มเติม
แนวทางที่ ๒ บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระอื่นๆ
แนวทางที่ ๔ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนวทางที่ ๕ จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แนวทางที่ ๖ บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน
๑๓

๑๔

การดําเนินการ

๑. จัดพิมพ์คู่มือหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แจกจ่าย
ให้กับสถานศึกษา ในสังกัด
สพฐ. ทุกแห่ง (30,112
โรงเรียน) และจัดทําเป็นไฟล์
ดิจิตอลสําหรับให้โรงเรียน
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต
www.uprightschool.net

หน่วยงาน

๑. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

สถานศึกษา
กุมภาพันธ์ 2562
ในสังกัด สพฐ.
ทั่วประเทศ
จํานวนสถานศึกษา :
30,112 แห่ง
จํานวนเขตพื้นที่
การศึกษา : 225
เขต
- ประถมศึกษา
จํานวน 183 แห่ง
- มัธยมศึกษา
จํานวน 42 แห่ง
จํานวนครู/ลูกจ้าง :
373,243 คน
จํานวนนักเรียน :
6,781,125 คน

กลุ่มเป้าหมาย
แจกจ่ายคู่มือหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด
ผ่านสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการดําเนินการ
-

ปัญหา/อุปสรรค

4. รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-

ข้อเสนอแนะ

-

หมายเหตุ

๑๕

หน่วยงาน

๓. โอนจัดสรรงบประมาณแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริตในระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

๒. - ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่
สถานศึกษาในสังกัดให้กับ
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต
ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- ร่วมกับผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของแต่ละสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการบูรณาการความ
ร่วมมือในการต่อต้าน การทุจริต
และประพฤติมิชอบตามแนวทาง
ของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) 5 ภูมิภาค

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 225 เขต

- บุคลากรจาก
สํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

ระยะเวลา
ดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
งบประมาณ และดําเนินการ
ต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือและให้
ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับ
ฟังการชี้แจงเรื่องหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา และดําเนินการจัดทําโครงการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดร่วมกับสํานักงาน
ป.ป.ช. ประจําจังหวัด

ผลการดําเนินการ
ควรมีการชี้แจง
สถานศึกษาจาก สพฐ. อีก
ครั้งหนึ่ง เนื่องจาก สพฐ.
ประชุมชี้แจงและอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริตในระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และให้นําไป
ขยายผลการอบรมชี้แจง
กับครูในสังกัด และครูฝ่าย
วิชาการของโรงเรียน
โรงเรียนมารับการอบรม
จากศึกษานิเทศก์ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อไปขยายผล
ให้ครูทุกคนในโรงเรียน
นําไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นการ
ถ่ายทอดต่อเป็นลําดับชั้น
ลงไปเป็นลําดับ อาจส่งผล
ให้เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนได้ในบาง
กรณี
-

ปัญหา/อุปสรรค

-

1. ควรประเมินผู้บริหาร
สถานศึกษาเบื้องต้น (ใน
ฐานะ ผู้กําหนดทิศทาง
ของหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา) ในเรื่อง
ต่อไปนี้
- การรับรู้เรื่องหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
- การกําหนดนโยบายการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
- รูปแบบการนําหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้
2. ควรประเมินครูผู้สอน
เบื้องต้น (ในฐานะผู้นํา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ลงสู่การปฏิบัติ)
- การนําหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะ

-

-

หมายเหตุ

๑๖

หน่วยงาน

สิงหาคม – กันยายน
2562

ตัวแทนโรงเรียน
ทั่วประเทศ จํานวน 5
ภูมิภาค

๖. จัดนิทรรศการแสดงการนํา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้
ในการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา (ห้องเรียนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา) จํานวน 5
ภูมิภาค โดยคัดเลือกโรงเรียนให้
เป็นตัวแทนของภูมิภาค ๆ ละ 6
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 แนวทาง

ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 เป็น
ต้นไป

ตั้งแต่เดือนมีนาคม
2562

สถานศึกษา ในสังกัด
สพฐ. ทั่วประเทศ

๔. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด (ตาม
หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04008/ว
918 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562)
เรื่อง การนําหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา เริ่ม
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 โดยให้สถานศึกษา เป็นผู้
พิจารณาว่าจะดําเนินการใน
แนวทางใด

ระยะเวลา
ดําเนินการ

๕. โอนจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น สํานักงานเขตพื้นที่
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
การศึกษา 225 เขต
ขับเคลื่อนการนําหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
Symposium การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนําเสนอผลงานและการประกวด
แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้
โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค
ได้เห็นรูปแบบ แนวทางการนําหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ที่จัดเจน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่
ดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาให้กับสถานศึกษาตามแผนที่
กําหนดไว้

สถานศึกษาดําเนินการนําหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ตามแนวทาง ดังนี้
1. เปิดรายวิชาเพิ่มเติม
2. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ
4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6. บูรณาการกับวิถีชวี ิตในโรงเรียน

ผลการดําเนินการ

มีข้อจํากัดบางประการ
ส่งผลให้บางภูมิภาค ไม่
สามารถดําเนินการ
จัดนิทรรศการได้ครบทั้ง
6 แนวทาง

จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่องหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาโดยเฉพาะ

-

ควรดําเนินการจัดทํา
เครื่องมือกํากับ ติดตาม
การขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษา

1. ขาดเครื่องมือในการ
กํากับ ติดตามการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาที่โรงเรียน
นําไปปรับใช้ ส่งผลให้ไม่มี
ข้อมูลประกอบการวาง
แผนการดําเนินการใน
ระยะต่อไป
2. ขาดการติดตามผลการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาในระดับ
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบางแห่ง
ดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติการควรมีการ
กํากับ ติดตาม และเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ
จากส่วนกลาง

ข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

-

-

-

หมายเหตุ

๑๗

๓. สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
สังกัด สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

๒. สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
1 ปีการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นักเรียน
อ.1 – ม.6

โรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ

๑. กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครนําหลักสูตร
ต้านทุจริตไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียนตั้งแต่
ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 และรายงาน
ผลการดําเนินงานทุกภาคเรียน
(ภาคเรียนที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม
และภาคเรียนที่ 2 ภายในเดือน
เมษายน)
๑. สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มี
หนังสือไปที่สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แจ้ง
ให้โรงเรียนเอกชนดําเนินการนํา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตร
ที่ ๑ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปใช้ จํานวน ๓ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑ นําไปจัดทําเป็น
รายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียน
รูปแบบที่ ๒ นําไป
บูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ หรือนําไปบูรณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
และรูปแบบที่ ๓ นําไปบูรณาการ
เรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หรือกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

โรงเรียนเอกชนได้นําหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๖๘๕ โรง
จัดเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ จํานวน ๔๐ โรง
รูปแบบที่ ๒ จํานวน ๓๗๙ โรง
รูปแบบที่ ๓ จํานวน ๒๘๘ โรง
(โรงเรียนบางแห่งนําหลักสูตรฯ ไปใช้
มากกว่า ๑ รูปแบบ)

อยู่ระหว่างดําเนินการ โดยสํานัก
การศึกษาได้กําหนดให้โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครรายงานผลการนํา
หลักสูตรไปใช้เป็นรายภาคเรียน และ
กําหนดรายงานผลครั้งที่ 1/2562
ภายในเดือนตุลาคม 2562

ผลการดําเนินการ

โรงเรียนเอกชนบางส่วน
บูรณาการหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไว้ในทุกวิชา
จึงไม่ได้รายงานเป็นการ
เฉพาะ

-

ปัญหา/อุปสรรค

-

-

ข้อเสนอแนะ

-

-

หมายเหตุ

๑๘

๔. สํานักงาน กศน.
สังกัด สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน

๒. จัดทําสื่อ (หนังสือเรียนรายวิชา
เลือกเสรี) รายวิชาการป้องกันการ
ทุจริต

๒. ประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ เรื่อง
การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ใช้ในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาและสามารถให้
คําแนะนําแก่โรงเรียนในการนํา
หลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาได้
๑. สํานักงาน กศน.
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาใน
สังกัดนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
รายวิชาการป้องกันการทุจริต ไป
กําหนดเป็นรายวิชาเลือกเสรี ตั้งแต่
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สําหรับ
ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๓ ระดับ
ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือวิถีชีวิต
ประจําวันในโรงเรียน

การดําเนินการ

ตั้งแต่ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๒ (พ.ย. ๖๒
เป็นต้นไป)

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๑
เป็นต้นไป (พ.ย. ๖๑
เป็นต้นไป)

สถานศึกษา กศน.
อําเภอ/เขต จํานวน
๙๒๘ แห่ง จํานวน
ผู้เรียน ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๑
- ประถมศึกษา
๗๒,๒๔๘ คน
- มัธยมศึกษาตอนต้น
๓๘๑,๑๕๓ คน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๒๑,๗๗๑ คน

สถานศึกษา กศน.
อําเภอ/เขต จํานวน
๙๒๘ แห่ง

๑๕ พ.ย. ๖๑
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช
มหานาค กทม.

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ศึกษานิเทศก์จาก
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

(ร่าง) สื่อ (หนังสือเรียนรายวิชาเลือก
เสรี) รายวิชาการป้องกันการทุจริต
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(อยู่ระหว่างการบรรณาธิการ และขอ
อนุมัติเผยแพร่)

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (พ.ย. ๖๑ –
พ.ค. ๖๒) มีสถานศึกษานําหลักสูตรไป
ดําเนินการจัดการเรียนรู้แล้ว ๓๔ แห่ง
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (พ.ค. ๖๒ –
ต.ค. ๖๒) อยู่ระหว่างการติดตามผล

ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ผลการดําเนินการ

-

๑. สถานศึกษามีบุคลากร
น้อย ต้องปฏิบัติงานใน
หลายบทบาท และยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ในด้านป้องกันการ
ทุจริต
๒. ยังไม่มีสื่อการเรียนรู้ที่
เป็นไปตามหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา รายวิชาการ
ป้องกันการทุจริตที่กศน.
พัฒนาหลักสูตรขึ้น

-

ปัญหา/อุปสรรค

-

๑. ควรจัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพผู้จัดการเรียนรู้
ในเรื่อง การจัดการเรียนรู้
รายวิชาการป้องกันการ
ทุจริต
๒. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับรายวิชาการ
ป้องกันการทุจริต

-

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

หมายเหตุ

๑๙

การดําเนินการ

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
“การป้องกันการทุจริต”
ระดับการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ดําเนินการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา โดยให้สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
นําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมตามช่วง
อายุของนักเรียน และบูรณา
การจัดการเรียนการสอนได้
ตามความเหมาะสม โดยให้
ดําเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
และให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ทํา
หน้าที่ศึกษานิเทศก์ ติดตาม
และประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ
รายงานให้ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทราบเป็นราย
ภาคเรียน โดยให้เริ่มรายงาน
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี

หน่วยงาน

๕. กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
2.โรงเรียน จํานวน
1,726 แห่ง

1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน
18,810 ศูนย์

กลุ่มเป้าหมาย
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป

ระยะเวลา
ดําเนินการ
อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมผล
การเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา
ในสังกัด และจะรายงานผลให้
ทราบต่อไป

ผลการดําเนินการ

ข้อเสนอแนะ
-

ปัญหา/อุปสรรค
-

-

หมายเหตุ

๒๐

หน่วยงาน

การศึกษา 2562 ดังนี้
1.1 ให้สถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาล)ทุกแห่ง นํา
หลักสูตรต้านทุจริต แผนการ
จัดประสบการณ์ “รายวิชา
เพิ่มเติมการป้องกัน
การทุจริต” ระดับปฐมวัย
นําไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เหมาะสม
ตามช่วงอายุของนักเรียน
1.2. ให้สถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษาทุกแห่ง
นําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
“รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกัน
การทุจริต” ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษา นําไปจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา
ได้ตามความเหมาะสม ตาม
แนวทาง ดังนี้
1) นําไปจัดการสอนเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม
2) นําไปใช้ในชั่วโมง

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

๒๑

หน่วยงาน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3) นําไปบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระ
หน้าที่พลเมือง สาระศาสนา
จริยธรรม)
4) นําไปจัดการเรียนการ
สอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การดําเนินการตามข้อ 1.1
และ 1. 2 ให้ดําเนินการตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้นํา
กิจกรรมในหลักสูตร
“โตไปไม่โกง” ที่สถานศึกษา
ได้ดําเนินการแล้ว
มาบูรณาการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (AntiCorruption Education)
ตามระดับชั้นที่จัดการเรียน
การสอน
5) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ทํา
หน้าที่ศึกษานิเทศก์ ติดตาม
และประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

๒๒

หน่วยงาน

รายงานให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบ
เป็นรายภาคเรียน โดยให้เริ่ม
รายงานตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
2. จัดส่งบุคลากรสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมวิทยากร
ตัวคูณโครงการปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ประสบการณ์ สร้างวิทยากร
เครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับ
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต และการปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สํานักงาน ป.ป.ช.) ใน 5
ภูมิภาค ภูมิภาคละ 20 คน
ให้กับ ครู ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหาร ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

๒๓

หน่วยงาน

3. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้จัดทําแบบรายงาน
เพื่อเป็นการติดตามผลและ
รับทราบปัญหาอุปสรรคใน
การนําหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ตามแบบรายงาน
ติดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
โดยกรอกข้อมูลรายงานผล
ผ่านทาง QR CODE

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

ข้อเสนอแนะ

๒๔

กลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษา
ในสังกัด สพฐ.
ทั่วประเทศ
จํานวนสถานศึกษา :
29,871 แห่ง

การดําเนินการ

สํานักงาน สพฐ. ได้มีหนังสือถึง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้แจ้ง
สถานศึกษาในสังกัด นําหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา เริ่มตั้งแต่ ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาว่า
จะดําเนินการแนวทางใด มี 6
รูปแบบ ดังนี้
1. เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
2. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. บูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4. บูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ
5. บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน
6. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร

หน่วยงาน

๑. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1
ปี พ.ศ.2562

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปัญหา/อุปสรรค
-

ผลการดําเนินการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน “รายวิชาเพิ่มเติม
การป้องกันการทุจริต” ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน พบว่า สถานศึกษา
ในสังกัด จํานวน 29,871 โรงเรียน
โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเปิดเป็น
รายวิชาเพิ่มเติมมากที่สุด จํานวน
14,812 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
49.89 รองลงมาคือ การจัดในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จํานวน 5,044 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 16.89 และจัดเป็น
กิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวน 952
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.19 มีจํานวน
น้อยที่สุด

5. รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3

-

ข้อเสนอแนะ

-

หมายเหตุ

๒๕

หน่วยงาน

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 สพฐ. ร่วมกับสํานักงาน
ป.ป.ช. ได้ดําเนินโครงการกํากับ
ติดตาม ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1
ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่
ปฐมวัย ให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยสามารถ
ดําเนินการจัดการเรียนรู้ได้ครบตาม
หน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรที่
สพฐ. กําหนด มีเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการสอน และการวัด
ประเมินผลตามหลักสูตร เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาของโรงเรียน
ประกอบกับ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้ในการเรียนการสอน
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ใน
สถานศึกษา พบว่า การนําหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้โดยการ
เปิดเป็นรายวิชาเพิม่ เติมนั้น
สามารถพัฒนานักเรียนได้ ตรงตาม
ตัวชี้วัดและครอบคลุมหน่วยการ
เรียนรู้ของหลักสูตร ฯ มากที่สุด

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

๒๖

๒. สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน

- สถานศึกษาในสังกัดที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับ
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

สถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

๑. มีการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด
นําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา
2562 โดยให้สถานศึกษาเป็น
ผู้พิจารณาว่าจะดําเนินการแนวทาง
ใดตามความเหมาะสมของแต่ละ
โรงเรียน ดังนี้
- จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
- นํากิจกรรมในหลักสูตรโตไปไม่
โกงมาบูรณาการกับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
- บูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(สาระ
หน้าที่พลเมือง)
- บูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
- บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน
- จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร

2. การนํานักเรียนในสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้าน
โกง

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- ชะลอการนํานักเรียนในสถานศึกษา ฯ
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

หมายเหตุ มีสถานศึกษาบางแห่ง
ดําเนินการนําหลักสูตร ฯ ไปปรับใช้
มากกว่า 1 แนวทาง

สถานศึกษาดําเนินการนําหลักสูตร
ทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ปีการศึกษา 2562 ดังนี่
- จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 90
โรงเรียน
- นํากิจกรรมในหลักสูตรโตไปไม่โกงมา
บูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
จํานวน 437 โรงเรียน
- บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
จํานวน 266 โรงเรียน
- บูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ จํานวนเฉลี่ย 95
โรงเรียน
- บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน
จํานวน 161 โรงเรียน
- จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน
137 โรงเรียน

ผลการดําเนินการ
1. ครูผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เนื้อหาของหลักสูตรยังไม่
ชัดเจน
2. งบประมาณในการ
จัดทําสื่อการเรียนการ
สอน เกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตร ฯ มีไม่เพียงพอ

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
-

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดอบรมให้ความรู้กับ
ครูผู้สอนและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

๒๗

กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ

ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3
ระดับ (ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย)

การดําเนินการ

- มีการเปิดรายวิชาเพิ่มเติม
- มีการบูรณาการการเรียน การ
สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ฯ
- มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/บูรณา
การกับวิถีชีวิตในโรงเรียน

สํานักงาน กศน. ได้จัดทําหลักสูตร
การป้องกันการทุจริต รายวิชาการ
ป้องกันการทุจริต ทั้ง 3 ระดับ
(ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยการ
พิจารณาและวิเคราะห์เนื้อหาจาก
หลักสูตรของสํานักงาน ป.ป.ช. มา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และให้สถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงาน กศน. นํา
หลักสูตรไปกําหนดเป็นรายวิชา
เลือกเสรี

๓. สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
สังกัด สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

๔. สํานักงาน กศน.
สังกัด สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
2/2562

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัด
928 แห่ง ทั่วประเทศ

หมายเหตุ บางแห่งนําไปใช้มากกว่า 1
รูปแบบ

- มีการเปิดรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 40
โรงเรียน
- มีการบูรณาการการเรียน การสอนกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
จํานวน 379 โรงเรียน
- มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/บูรณาการกับ
วิถีชีวิตในโรงเรียน จํานวน 288
โรงเรียน

ผลการดําเนินการ

๑. สถานศึกษามีบุคลากร
น้อย ต้องปฏิบัติงานใน
หลายบทบาท และยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ในด้านป้องกันการ
ทุจริต
๒. ยังไม่มีสื่อการเรียนรู้ที่
เป็นไปตามหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา รายวิชาการ
ป้องกันการทุจริตที่ กศน.
พัฒนาหลักสูตรขึ้น

-

ปัญหา/อุปสรรค

๒. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับรายวิชาการ
ป้องกันการทุจริต

๑. ควรจัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพผู้จัดการเรียนรู้
ในเรื่อง การจัดการเรียนรู้
รายวิชาการป้องกันการ
ทุจริต

-

ข้อเสนอแนะ

ภาคเรียนที่
1/๒๕๖3
(พ.ค. ๖3 –
ต.ค. ๖3)
อยู่ระหว่าการ
ติดตามผล

ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖2
(พ.ย. ๖2 –
พ.ค. ๖3)
มีสถานศึกษา
นําหลักสูตรไป
ดําเนินการ
จัดการเรียนรู้
แล้ว 74 แห่ง

-

หมายเหตุ

๒๘

2. สถ. ได้ดําเนินการจัดทําแบบ
รายงานเพื่อเป็นการติดตามผลและ
รับทราบปัญหาอุปสรรคในการนํา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ตามแบบ
รายงานติดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดย
กรอกข้อมูลรายงานผลผ่านทาง QR
CODE ให้ สถ. ทราบโดยให้รายงาน
ภายใน 25 มีนาคม 2563

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 18,810 ศูนย์

1. สถ. ได้ดําเนินการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยให้
สถานศึกษาสังกัด อปท.ทุกแห่งนํา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดย
นํากิจกรรมในหลักสูตร “โตไปไม่
โกง” บูรณาการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา

๕. กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
2.โรงเรียน จํานวน
1,726 แห่ง

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

หน่วยงาน
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป

ระยะเวลา
ดําเนินการ
นําไปปรับใช้ครอบคลุมสถานศึกษา
จํานวน 20,536 แห่งทั่วประเทศ

ผลการดําเนินการ
-

-

ข้อเสนอแนะ

-

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค

๒. หลักสูตรอุดมศึกษา
๑. ชื่อหลักสูตร “วัยใส ใจสะอาด Youngster with Good Heart”
๒. กลุ่มเป้าหมายการนําไปใช้
๑) สถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จํานวน ๑๕๖ แห่ง
๒) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๓) โรงเรียนนายร้อยตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔) สถาบันพระบรมราชชนก
๕) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กระทรวงวัฒนธรรม)
๗) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
๘) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จํานวน ๙๑๔ แห่ง
๓. แนวทางการนําไปใช้
๑) จัดทําเป็น ๑ รายวิชา จํานวน ๓ หน่วยกิต
๒) จัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถนําเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้/ประยุกต์
ใช้ในรายวิชาของตนเอง
๓) จัดทําเป็นวิชาเลือก

๒๙

๓๐

๓. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
(ศูนย์การศึกษาทั่วไป)

๒. วิทยาลัยชุมชนแพร่
สังกัด สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

๑. สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
(กองบริการการศึกษา)

หน่วยงาน

นักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาโท

๒. โครงการการเรียนวิชาพื้นฐาน
สําหรับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค 1 ปี
การศึกษา 2562
๑. การแจ้งอนุกรรมการวิชาการรับทราบ
ในการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนแพร่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๔
มิ.ย. ๖๒
ผู้สอนหลักสูตร
อนุปริญญา
บุคลากรและ
นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนแพร่
นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

๒. การแจ้งผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญานํา
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด
“Youngster with good heart”)

๓. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่บุคลากรและ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่

๑. รายวิชาจริยธรรม
ในวงการกีฬา

อนุกรรมการวิชาการ

นักศึกษา
ภาคปกติระดับ
ปริญญาโท

กลุ่มเป้าหมาย

๑. โครงการการเรียนวิชาพื้นฐานสําหรับ
บัณฑิตศึกษาประจําภาค 2 ปีการศึกษา
2561

การดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาด้านการ
ต้านทุจริตในรายวิชาที่สอน

-มีจํานวนนักศึกษาเข้าเรียน 182 คน
ได้ผลการศึกษา (ผ่าน) จํานวน 173 คน
และไม่ผ่าน จํานวน 5 คน
คณะอนุกรรมการวิชาการรับทราบนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงานของหลักสูตร และให้
ข้อเสนอแนะในการนําเอาหลักสูตรดังกล่าวมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน

1 ภาคการศึกษา

นิสิตได้รับความรู้เรื่องกระบวนทัศน์และ
วิวัฒนาการของจริยธรรมและจริยธรรมในวงการ
กีฬา กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ความท้าทายของปัญหาจริยธรรมในการวงการ
กีฬายุคปัจจุบัน

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่มีความ
๒๕๖๒
สนใจในหลักสูตรดังกล่าว

๑ ภาคการศึกษา

2 สัปดาห์
(ระหว่างวันที่ 15 –
30 ก.ค. ๖2)
๑ เดือน

2 สัปดาห์ (ระหว่าง
-มีจํานวนนักศึกษาเข้าเรียน 196 คน ได้ผล
วันที่ 17 - 27 ธ.ค. ๖1) การศึกษา (ผ่าน) จํานวน 193 คน
และไม่ผ่าน จํานวน 1 คน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

๔. รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เป็นรายวิชา
ของหมวด
การศึกษา
ทั่วไป
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

๓๑

หน่วยงาน

1 ภาคการศึกษา

1 ภาคการศึกษา

นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

๔. จุฬาฯ ของเรา

๕. บัณฑิตอุดมคติ 1

1 ภาคการศึกษา

1 ภาคการศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

๓. ธรรมะกับการครองตน

๒. วรรณคดีกับสํานึกทางสังคมและ
การเมือง

การดําเนินการ

นิสิตได้รับความรู้เรื่องแนวคิดหลักของ
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การประยุกต์คุณธรรม การวิเคราะห์
กรณีศึกษา การสังเคราะห์กรณีตัวอย่างจาก
ประสบการณ์ การประเมินและการบูรณาการ

นิสิตได้รับความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทบาทของ
มหาวิทยาลัยต่อสังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรและนิสิตในด้านต่าง ๆ
ต่อคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน ความสัมพันธ์
กับภาคีต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับโลก
ทักษะการคิด การสื่อสาร และการเรียนรู้ร่วมกัน

นิสิตได้รับความรู้เรื่องฝึกหัดอบรมตนให้เป็นผู้มี
ระเบียบวินัย ถึงพร้อมด้วยศีล การเจริญสติ
ภาวนา เพื่อพัฒนาปัญญา พร้อมทั้งมีจิตอาสา

นิสิตได้รับความรู้เรื่องความสําคัญของวรรณคดีใน
ฐานะที่เป็นสื่อแสดงสํานึกทางสังคมและการเมือง
ของนักประพันธ์ ความคิดทางการเมืองที่มีผลต่อ
การสร้างสรรค์วรรณคดี อิทธิพลของผลงาน
เหล่านั้นที่มีผลต่อสังคมและการเมือง บทบาท
ของนักเขียนในฐานะผู้ชี้นําสังคม

การใช้สารต้องห้ามและวิศวพันธุกรรม ความ
รุนแรงของแฟนกีฬาและในเกมการแข่งขันกีฬา
เทคโนโลยีกีฬาและความไม่เท่าเทียมกันในการ
แข่งขัน ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมในการกีฬา
ปัญหาจริยธรรมในการจัดการองค์กรกีฬา ความ
รับผิดชอบทางสังคมและแบบอย่างของนักกีฬา

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

-

-

-

-

สําหรับนิสิต
ระดับอุดม
ศึกษา/ เปิด
สอนเป็นบาง
ภาคการศึกษา

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๓๒

๒. รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนา
ตน

วิชาศึกษาทั่วไปของ
นักศึกษาทั่วไป

เริ่มต้น ส.ค. ๖๐ ถึง
ปัจจุบัน

เริ่มต้น ก.ค. ๒๕๖๒

วิชาศึกษาทั่วไปของ
นักศึกษาสายครู

1 ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา
ที่ 1/2562
เป็นต้นไป

นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

๗. แนวคิดและจริยธรรมธุรกิจ

1 ภาคการศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นักศึกษาทุกชั้นปี

นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

๖. พลิกนิยามความยุติธรรมเพื่อนวัตกร

การดําเนินการ

เปิดรายวิชาเลือกเสรี
๔. มหาวิทยาลัย
หัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
๑. รายวิชาพลเมืองที่เข้มแข็ง
๕. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
(สํานักวิชาศึกษาทั่วไป)

หน่วยงาน

จัดทําหลักสูตรรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์และการ
พัฒนาตน สอดแทรกในเนื้อหา บทที่ ๙ การ
พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริต

ทางสํานักวิชาการศึกษาทั่วไป ได้รับนโยบาย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อจัดทําหลักสูตร
ในการเรียนการสอนนักศึกษาตามการขอความ
ร่วมมือของสํานักงาน ป.ป.ช. ในเรื่องการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ จึงได้จัดทําหลักสูตรรายวิชา
พลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นวิชาบังคับ หัวข้อ ๓.๓
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการทุจริตของ
ภาครัฐ หน้า ๗๑ ถึงหน้า ๘๒

นิสิตได้รับความรู้เรื่องแนวคิดธุรกิจและชนิดของ
องค์กรธุรกิจ ทฤษฎีจริยธรรมและบทบาทของ
ค่านิยมในสังคม การให้ความสําคัญและการ
พัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล สังคม และ
ธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมด้านจริยธรรม
อยู่ระหว่างดําเนินการ

นิสิตได้รับความรู้เรื่องประเด็นสําคัญและแนวคิด
หลักเกี่ยวกับความยุติธรรม ความไม่เท่าเทียม
เพศสภาพ การกํากับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม
การทุจริตและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและโลกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การคิดเชิงออกแบบ

แนวคิดหลักเกี่ยวกับบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพในเชิง
คุณธรรมและจริยธรรม

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๓๓

ทุกปีการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

๑. จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รายวิชา
มศ๑ ๑๐๑ คุณธรรมและคุณลักษณะ
ดุสิตธานี รายวิชา มศ๑๑๐๑ คุณลักษณะ
ดุสิตธานี จํานวน ๑ หน่วยกิต

๒. จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา สศ๑๑๐๑
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ทุกปีการศึกษา

เริ่มต้น ส.ค. ๖๐
ถึงปัจจุบัน

วิชาศึกษาทั่วไปของ
นักศึกษาทั่วไป

๔. รายวิชาความจริงของชีวิต

เริ่มต้น ส.ค. ๖๐
ถึงปัจจุบัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

วิชาศึกษาทั่วไปของ
นักศึกษาทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

๓. รายวิชาระบบสังคมไทย

การดําเนินการ

(Dimensions of Society, Economics,
Politics and Law) และมีกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยกําหนดให้นักศึกษา
ออกไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ และ
หอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ หรือสํานักงาน ป.ป.ช.
จํานวน ๒ ชั่วโมง

๗. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาคณะจิตวิทยา ในหลักสูตรสํานักวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ชั้นปีที่ ๑
(สํานักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เปิดรายวิชา ๙๐๑๐๓๔ มิติทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย
ฝ่ายวิชาการ)

๖. วิทยาลัยดุสิตธานี

หน่วยงาน

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน การทํากิจกรรมต่อต้านการทุจริต
ในการศึกษาเล่าเรียน เช่น ทําโปสเตอร์รณรงค์การไม่
ทุจริตการสอบ การทํารายงาน และกิจกรรมต่างๆ
ในการดํารงชีวิต
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักวิชาศึกษาทั่วไป ได้
เปิดรายวิชา ๙๐๑๐๓๔ มิติทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและกฎหมาย (Dimensions of
Society, Economics, Politics and Law)
โดยเป็นวิชาบังคับเลือกของคณะจิตวิทยา และมี
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยกําหนดให้
นักศึกษาออกไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ และ
หอจดหมายเหตุการณ์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ หรือสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน
๒ ชั่วโมง ซึ่งดําเนินการไปแล้ว ๒ ปีการศึกษา

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและได้ทํากิจกรรม
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องการ
ต่อต้านการทุริต การเป็นคนดี มีคุณธรรมม
จริยธรรม

จัดทําหลักสูตรรายวิชาความจริงของชีวิต
สอดแทรกในเนื้อหา บทที่ ๕ หัวข้อ หน้าที่
พลเมือง หน้า ๑๐๒ ถึงหน้า ๑๐๔

จัดทําหลักสูตรรายวิชาระบบสังคมไทย
สอดแทรกในเนื้อหา บทที่ ๕ หัวข้อที่ ๔ พลเมือง
ประชาสังคมและธรรมาภิบาล หน้า ๑๒๐ ถึงหน้า ๑๓๗

ผลการดําเนินการ

๑.เนื่องจาก
รายวิชามีเนื้อหา
หลายมิติจึงจัดการ
เรียนการสอน
เนื้อหาการต้านการ
ทุจริตได้ในเวลาที่
จํากัด
๒. การจัดการเรียน
การสอนมีเฉพาะ
คณะจิตวิทยาที่เป็น
วิชาบังคับเลือกเรียน
จึงไม่ได้ครอบคลุม
คณะอื่น

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

ปรับหลักสูตรโดย
เพิ่มเติมรายวิชา
การต้านการ
ทุจริตให้เป็น
รายวิชาหนึ่งใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๓๔

๑๐. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
(ฝ่ายวิชาการ)

ผู้บริหาร อาจารย์
เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา

๒. กิจกรรมคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย
ร่วมกับช่อง ๓
๑. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
2562 ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง..อาสา
สู้โกง" วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
ณ ห้องภิรัช ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา
6 ก.ย. 62

๖ ก.พ. ๖๒

๒๔ ม.ค. – ๒๔ ก.พ.
๖๒

นักศึกษาผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทุกคน

๑. กิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย ต่อต้าน
การทุจริตซื้อสิทธิ ขายเสียง

๙. สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์

ได้รับอนุมัติทุนวิจัย
ของวิทยาลัยเซนต์
หลุยส์ ประจําปี
๒๕๖๑

นิสิตชั้นปีที่ ๑ และปีที่ มีกําหนดจะเปิดสอน
๒ ทุกคณะใน
ในภาคเรียนที่ ๑/
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๖๓

นักศึกษาวิทยาลัย
เซนต์หลุยส์

๓. งานวิจัย เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุพฤติกรรมความไม่ทนและความ
ละอายต่อการกระทําการทุจริต ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(ส.ค. ๖๑ – ก.ค.
๖๒)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําหลักสูตร
เป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย

ทั้งสถาบัน

กลุ่มเป้าหมาย

๒. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์กําหนดคุณธรรม
ด้านความซื่อตรงเป็นหนึ่งในคุณธรรม ๑๒
ประการเป็นคุณธรรมพื้นฐานสําคัญของ
นักศึกษา และมีรายวิชาจริยธรรม ภายใต้
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นคุณธรรมด้านนี้อยู่ด้วย

การดําเนินการ

๘. มหาวิทยาลัย
นเรศวร
(คณะนิติศาสตร์)

หน่วยงาน

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
เข้าร่วมงาน จํานวน 60 คน

มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ
ที่สําคัญ ๆ ที่นักศึกษาควรทราบและสิ่งที่ต้อง
เตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งทั้งแบบนอก
ราชอาณาจักร แบบเลือกตั้งล่วงหน้า
แบบเลือกตั้งปกติ

งานวิจัย เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พฤติกรรมความไม่ทนและความละอายต่อการ
กระทําการทุจริตของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์
หลุยส์ได้รับอนุมัติทุนวิจัยของวิทยาลัยเซนต์
หลุยส์ ประจําปี ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ข้อมูลและการจัดทําต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
-

มีรายวิชาจริยธรรม ภายใต้สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
ที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นคุณธรรมด้านความ
ซื่อตรงให้กับนักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

ต่อยอดงานวิจัย
ต่อไป

-

-

สอดแทรก
เนื้อหาผ่าน
การจัด
กิจกรรม

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๓๕

หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดําเนินการ

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

๕. มหาวิทยาลัยมอบหมายทุกคณะวิชาขอ
ความร่วมมือบรรจุเนื้อหาหรือสอดแทรก
เนื้อหาการต่อต้านการทุจริตในทุกหลักสูตร

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

- ฝ่ายวิชาการ มีการให้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย เช่น Face book ของกอง
วิชาการและสหกิจศึกษา พร้อมทั้งมอบหมายให้
คณะวิชาเผยแพร่ในคณะวิชาอีกด้วย
- คณะบัญชีได้นําคลิปจากการประกวดส่งเสริม
ของ สํานักงาน ป.ป.ช. ไปเผยแพร่ในชั้นเรียน
ต่าง ๆ ของทางคณะตามที่ฝ่ายวิชาการได้
มอบหมาย

๔. สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ขอให้สถาบันต่างๆ
เผยแพร่คลิปจากการประกวดส่งเสริมของ
สํานักงาน ป.ป.ช.

๖. มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่อต้านการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น

คณะบัญชี ได้นําเนือ้ หาและคลิปจากการประกวด
ส่งเสริมของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ไปเผยแพร่
ในคาบเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างดําเนินการ ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการเพิ่มรายวิชาทางด้าน
การสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต ในกลุ่มวิชาที่
เกี่ยวกับการสร้างสังคมยั่งยืน หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 2 วิชา ได้แก่ วิชา GE462 วัฒนธรรมต้าน
ทุจริต (Anti-Corruption Culture) และวิชา GE463
การรู้เท่าทันการคอร์รัปชัน (Understanding)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

๓. มหาวิทยาลัยมอบหมายให้หลักสูตรต่างๆ
ภายใต้คณะวิชานําเนื้อหาต้นแบบหลักสูตร
วัยใส ใจสะอาดเข้าไปแทรกในวิชาเรียนของ
นักศึกษา

๒. ในภาคต้น ฝ่ายวิชาการได้ทําการ
นักศึกษา
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มรายวิชา
ทางด้านการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต ใน
กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างสังคมยั่งยืน โดย
ใช้ต้นแบบหลักสูตรวัยใสใจสะอาด เข้ามาใส่
ในเนื้อหาการเรียนการสอน (Corruption)

การดําเนินการ

-

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๓๖

สอดแทรกหลักสูตร
ทุจริตศึกษาใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
บางรายวิชาภาค
การศึกษาที่
2 /2561

ให้จัดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนที่
2/2561
เป็นต้นไป

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ศท.131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต
นักศึกษาจากทุกคณะ ภาคการศึกษาที่
เป็นวิชาบังคับ นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ
วิชา จํานวน
2/61
วิชา ต้องลงทะเบียนเรียน
1,050 คน
พ.ย.61 - มี.ค.62
การจัดการเรียนการสอน
ได้บรรจุประเด็นความซื่อสัตย์ สุจริต และ
เปรียบเทียบกับการทุจริต ในแผนการเรียนรู้
เรื่อง คุณค่าของชีวติ (ใบงานครั้งที่ 2 เรื่อง
กิจกรรมการศึกษาคุณค่าชีวิต (วิเคราะห์
คุณค่าความซื่อสัตย์ สุจริต))

นักศึกษาปริญญาตรี
ทุกหลักสูตร/ทุกชั้นปี
ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาบังคับและ
วิชาเลือกเสรี
จํานวนมากกว่า
1,000 คนขึ้นไป

๒. ดําเนินการสอดแทรกหัวข้อทุจริตศึกษา
ในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป จํานวน 4 รายวิชา ได้แก่
วิชาบังคับ 1 รายวิชา คือ
ศท.131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต
วิชาเลือก 3 วิชา คือ
ศท.129 พลเมืองกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ศท.132 การคิดกับคนรุ่นใหม่
ศท.133 ศาสนาเพื่อการพัฒนามนุษย์

2561

กลุ่มเป้าหมาย
ให้จัดการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาทุก
คณะวิชาหรือทุก
หลักสูตร

การดําเนินการ

๑๑. มหาวิทยาลัยเกษม ๑. คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
ประชุมกําหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อน
บัณฑิต
(สํานักวิชาศึกษาทั่วไป) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาวันที่ 5 ตุลาคม

หน่วยงาน

จากกิจกรรมการสอน
1.นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริต
และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการทุจริตได้
2.นักศึกษาทุกคนได้เข้าใจแนวคิดเรื่องทุจริต
ศึกษาและเป็นส่วนสําคัญที่จะได้ตระหนักถึง
ผลกระทบของการทุจริตต่อชีวิตและสังคม
3.นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความซื่อสัตย์ สุจริต
และมุมมองการทุจริตจากชีวิตผู้อื่น

-

ประชุมผู้บริหารระดับสูง มีมติมอบหมายสํานัก
วิชาศึกษาทั่วไป ให้นําหลักสูตรการต้านทุจริต
ศึกษา ไปสอดแทรกในการจัดการเรียนในรายวิชา
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน

ผลการดําเนินการ

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม
เรียน ผลการ
ประเมินผู้เรียน
จํานวนมาก อาจจะ
มีความบกพร่อง
เพราะไม่สามารถ
จะประเมินความรู้
และพฤติกรรมได้
อย่าทั่วถึง

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

- ผู้สอนควรมี
กิจกรรมการ
เรียนรู้การสอน
แนวใหม่ โดยใช้
การศึกษานอก
ห้องเรียน ด้วย
วิธีการที่เหมาะสม
ในแต่ละกลุ่ม
เรียน เช่น
Project Based ,
PBL เป็นต้น
-ควรใช้สื่อการ
สอนเกี่ยวกับการ
ต้านทุจริตที่
หลากหลาย
ประกอบการสอน

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๓๗

หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ศท.132 การคิดกับคนรุ่นใหม่
เป็นวิชาเลือกเสรี นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ
วิชา สามารถลงทะเบียนเรียนได้
การจัดการเรียนการสอนได้บรรจุประเด็น
การต้านทุจริตไว้ในหัวข้อการสอนเรื่อง
“เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม และใบงานกลุ่ม
กิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะการคิดเกณฑ์
ตัดสินจริยธรรมในชีวิตประจําวัน : วัยใส
ใจสุจริต”
และชมสื่อการสอน หนังสั้นเรื่อง
“ไอ้เตี้ย” วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมด้านการ
ทุจริตและการโกง

นักศึกษาทุกคณะ
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน
จํานวน 183 คน

นักศึกษาทุกคณะทุก
ศท.129 พลเมืองกับหน้าที่ความ
ชั้นปีลงทะเบียน
รับผิดชอบ
ได้จัดในกิจกรรมการเรียนการสอน จากสื่อ จํานวน 48 คน
การเรียนรู้ 4 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
เรื่องที่ 2 MOST-THE Bridge V.2 สื่อการ
เรียนรู้วิชา ความอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต
ชื่อสื่อ โตไปไม่โกง ตอนโดนัท
เรื่องที่ 3 STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ชื่อสื่อ โตไปไม่โกง ตอนสาวนักช้อป
เรื่องที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม ภาพยนตร์สั้นสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง
ผลลับ

การดําเนินการ

ภาคการศึกษาที่
2/2561
(พ.ย.61-มี.ค.62)

ภาคการศึกษาที่
2/2561
(พ.ย.2561-มี.ค.
2562)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

จากการเรียนรู้เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมในทัศนะ
ต่างๆ ทําให้นักศึกษาได้มีความรู้และเข้าใจ
แนวคิดที่เป็นเกณฑ์ตัดสินจริยธรรม และมีเหตุผล
ในการวินิจฉัยเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมเรื่องต่างๆ ได้
- กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านใบกิจกรรมกลุ่มและชม
สื่อการสอนต่าง ๆ ทําให้ผู้เรียนได้มีมุมมอง
เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของความสุจริต และโทษ
ของการทุจริต

จากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการชมสื่อทั้ง 4 ชุด
นักศึกษาเห็นความสําคัญของการเป็นคนไม่เห็น
แก่ตัว เพราะความเห็นแก่ตัวเป็นจุดเริ่มต้นของ
สาเหตุการทุจริต
นอกจากนี้นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์จัดทํา
สื่อเพื่อสอนให้พลเมืองเป็นคนมีจิตสาธารณะ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

ผลการดําเนินการ

การสอนเรื่องทุจริต
ศึกษาในรายวิชานี้
มีความอดคล้องกับ
เกณฑ์ตัดสิน
จริยธรรม ทําให้
ผู้เรียนได้มีมุมมอง
ทักษะการคิดเชิง
จริยธรรมชีวิต
ชัดเจนขึ้น
- ปัญหาที่พบที่
ผู้เรียนไม่ค่อยมี
ความสนใจมากนัก
ส่วนหนึ่งมาจาก
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่ยังขาด

กิจกรรมการเรียน
การสอน เป็นเรื่อง
ที่ผู้เรียนอาจให้
ความสนใจน้อย
เนื่องจากอาจยังไม่
เห็นความสําคัญที่จะ
นําไปใช้ในการ
ทํางานและไม่เห็น
โทษของการทํา
ทุจริต

ปัญหา/
อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข
ปัญหาในภาค
การศึกษาต่อไป
ดังนี้
- ผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
เกณฑ์ตัดสิน
จริยธรรม และ
การต้านทุจริต จะ
ทําให้เกิดผลการ
เรียนรู้ที่ดีต่อ
ผู้เรียน
- ควรมีกิจกรรม
การศึกษานอก
ห้องเรียนร่วมกับ

ผู้สอนควรพัฒนา
รูปแบบการสอน
โดยวิธีการสอนที่
เน้นผู้เรียนศึกษา
เชิงบูรณาการ
และเห็น
ความสําคัญในการ
ต้านทุจริตที่มี
ผลกระทบต่อ
ตนเอง และสังคม
ในระยะยาว

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๓๘

หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา
ปริญญาตรี
ทุกหลักสูตร
ลงทะเบียนเรียนภาค
การศึกษาที่
2/2561 จํานวน
95 คน

การดําเนินการ

GE133 ศาสนาเพื่อการพัฒนามนุษย์
เป็นวิชาเลือกเสรีนักศึกษาทุกคน ทุกคณะ
วิชา สามารถลงทะเบียนเรียนได้การจัดการ
เรียนการสอนในด้านเนื้อหาและความรู้ ได้
อิงแนวคิดเกณฑ์ตัดสินปัญหาทางจริยธรรม
โดยยึดหลักคําสอนในทางศาสนาต่างๆ เป็น
หลักและการชมสื่อการสอน เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลด้านทุจริตศึกษา

ภาคการศึกษาที่
2/2561
(พ.ย.2561-มี.ค.
2562)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หลังจากนักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับผลดีของ
การประพฤติตนเป็นคนสุจริตและผลเสียของการ
ประพฤติตนเป็นคนทุจริตและการแสดงบทบาท
ละครเกี่ยวกับผลดีของสุจริตและผลเสียของทุจริต
ในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษาเห็นความสําคัญของการ
เป็นคนดีมีความสุจริตและผลเสียของการทุจริต
มากขึ้นและตระหนักรู้ถึงความร้ายแรงและความ
เสียหายอันเกิดจากการทุจริตที่จะมีผลต่อตนเอง
สังคมและประเทศชาติ เป็นอย่างมาก (หากผู้คน
ในสังคมยังมีการทุจริตกันอยู่)

ผลการดําเนินการ

สื่อและวิธีการสอน
ยังไม่หลากหลาย
หรือตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน
ยุคใหม่ จึงเป็นส่วน
หนึ่งทําให้ขาด
แรงจูงใจในการ
เรียนรู้

สื่อสมัยใหม่ในการ
ช่วยสอน

ปัญหา/
อุปสรรค

- พัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียน
การสอนด้วยสื่อ
สมัยใหม่และมี
ความง่ายต่อการ
เข้าถึงความรู้
โดยเฉพาะ
ให้ตรงกับประเด็น
ทุจริตศึกษา
- การศึกษาจาก
กรณีศึกษาที่มี
ผลกระทบจาก
การกระทําทุจริต
- กิจกรรมศึกษา
นอกห้องเรียน

ชุมชน
- ควรใช้สื่อการ
สอนสมัยใหม่
เพื่อผู้เรียนได้
เข้าถึงประเด็น
ศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๓๙

๑๒. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

หน่วยงาน

นักศึกษา

นักศึกษา

๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัย ดําเนินการ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยให้ความเห็นชอบ
ในคราวประชุมครั้งที่๑๗๖-๔/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

๒. จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับ
การปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม
จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

๑. มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน โดย
นํารายวิชาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักศึกษา

การดําเนินการ

เริ่มใช้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เป็นต้นไป

๒๓ ส.ค. ๖๒

เริ่มใช้กับนักศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

ระยะเวลา
ดําเนินการ

กําหนดให้รายวิชา
๐๐-๐๒๓-๐๐๑
พลเมืองกับจิตสํานึกต่อสังคม
๓(๓-๐-๖) เป็น “รายวิชาบังคับ”
โดยมีคําอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ต้านทุจริต

จัดกิจกรรม/โครงการ อาทิ โครงการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยนักศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘)
จํานวน ๖ รายวิชา ได้แก่
๑. ๐๑-๐๒๑-๐๐๑ คุณธรรมจริยธรรม (Morals
and Ethics)
๒. ๐๑-๐๒๒-๐๐๑ พลเมืองกับจิตสํานึกต่อสังคม
(Citizen and Public Consciousness)
๓. ๐๑-๐๒๒-๐๐๒ สังคมกับการปกครอง
(Society and Government)
๔. ๐๑-๐๒๑-๐๐๓ สังคม ประเพณี และอารยธรรม
(Society Culture and Civilization)
๕. ๐๑-๐๒๒-๐๐๕ สันติภาพและความมั่นคง
ของมนุษย์ (Peace and Human Security)
๖. ๐๑-๐๒๒-๐๐๗ กฎหมายและระบบของ
กฎหมาย (Law and Legal Systems)

ผลการดําเนินการ

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๔๐
คณะผู้บริหาร และ
ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา ๑๐๙๙ คน

๑. เสนองานวิชาศึกษาทั่วไป

๒. กําหนดเนื้อหาในรายวิชา VGE๑๐๙
อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
- ความเป็นพลเมือง
- คุณธรรมจริยธรรมกับ การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
- ภาวะผู้นําบุคลิกภาพ

๑๔. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(งานวิชาการศึกษา
ทั่วไป)

นักศึกษาชั้นปี
ที่ ๑ และ ๒ ทุก
สาขาวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

กําหนดให้เป็นรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (General Education : GE)
ชื่อรายวิชา “พลวัตทางสังคมกับการ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข (Social
Dynamics and Happy Living)
โดยกําหนดเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวกับ
การต้านทุจริต ในประเด็น ดังนี้
๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะ
สังคมไทย
๒. การจัดระเบียบสังคมไทย
๓. การขัดเกลาทางสังคมไทย
๔. สิทธิหน้าที่และเสรีภาพของ
ประชาชน ความปรองดอง ความ
สมานฉันท์ การปลูกจิตสํานึกที่ดี
๕. กฎหมายกับสังคมไทย

การดําเนินการ

๑๓. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

หน่วยงาน

ส.ค. – ต.ค.

ภาคการศึกษาที่ 2
ประจําปีการศึกษา
๒๕๖๑ และภาค
การศึกษาที่ ๑
ประจําปีการศึกษา
๒๕๖๒

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ผู้สอนและนักศึกษารายวิชา ฝึกปฏิบัติ
ก้าวทันทุจริตและคดีโกง

ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
และ ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ) มีนักศึกษาที่ได้ผ่านการเรียน
การสอน รายวิชาดังกล่าว จํานวนทั้งสิ้น
699 คน โดยแบ่งเป็นคณะ ดังนี้
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๙๗ คน
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ๔๒๖ คน
- คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม ๗๖ คน

ข้อมูลบางส่วนยัง
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเห็น

- ใช้ข้อมูลคดี
ความที่ได้มีการ
พิจารณาและ
ตัดสินยุติคดีแล้ว
เป็นโจทย์วิเคราะห์
ในการเรียนรู้
- แนวทางในการ
ป้องกันหรือป้อง
ปรามไม่ให้เกิด
ขึ้นอีก

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

-มหาวิทยาลัย
มีความต้องการ
เผยแพร่ และให้
นักศึกษาทุกคน
ผ่านการศึกษา
รายวิชาดังกล่าว
แต่เนื่องจากการจัด
แผนการเรียนมี
ความแตกต่างกัน
จึงไม่สามารถศึกษา
ได้ทุกสาขาวิชา
-มหาวิทยาลัยขาด
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การต่อต้าน
ทุจริต และการ
จัดทําหลักสูตร
ต่อต้านทุจริต
โดยตรง
- ที่ประชุมรับทราบ
ควรบรรจุหรือ
- ปรับเข้ากับเนื้อหารายวิชา VGE๑๐๙ อัตลักษณ์
แทนในกิจกรรม
บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
การเรียนการสอน

ผลการดําเนินการ

๔๑

นักศึกษา

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกคณะ/
สาขา/หลักสูตร

นิสิตชั้นปีที่ ๑

เปิดรายวิชาวัยใส ใจสะอาด

บรรจุเนื้อหาวัยใส ใจสะอาดอยู่ในกระบวน
วิชาศึกษาทั่วไปซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเรียน
คือวิชา RAM๑๐๐๐ (ความรู้คู่คุณธรรม)

สอดแทรกในรายวิชาศึกษาทั่วไป

๑๖. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

๑๗. มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

๑๘. มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต
๑๙. มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มี
นักศึกษา
นโยบายให้สอดรับกับหลักสูตรสํานักงาน
ชั้นปีที่ 1
ป.ป.ช. ที่กําหนดให้จัดทําหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption
Education) โดยสอดแทรกเนื้อหาในกลุ่ม
รายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผ่านการเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

นักศึกษา

สอดแทรกเนื้อหาด้านป้องกัน
การทุจริตสอดแทรกอยู่ในรายวิชา
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

๑๕. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

หน่วยงาน

1 ภาคการศึกษา

๑ ภาคการศึกษา

ตลอดปีการศึกษาโดย
เริ่มดําเนินการมา
ตั้งแต่ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระยะเวลา
ดําเนินการ

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่
๑. รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน โดยมุ่งเน้น
ให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และ
กฎหมายอิสลาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. รายวิชาสังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องลักษณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาและความขัดแย้ง
ในพื้นที่ พัฒนาการของนโยบายความมั่นคงการ

ยังไม่ได้ประเมินการเรียน

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสาระเนื้อหาวิชา
มากขึ้น ได้แนวทางนําไปปฏิบัติและได้ทราบถึง
ความจําเป็นและความสําคัญของหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา

กําลังอยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอน

สอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอน

ผลการดําเนินการ

-

-

กรณีศึกษาที่มีอยู่
ในหลักสูตรบาง
เรื่องอาจจะไม่
สอดคล้องกับ
เนื้อหาและเป็น
คลิปที่ค่อนข้างสั้น

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ควรมีการปรับปรุง
และเพิ่มเติมกรณี
ศึกษาให้มากขึ้น
และประสานแจ้งผู้
ที่เกี่ยวข้องในการ
นําไปปรับใช้กับ
การเรียนการสอน
เป็นระยะๆ

นักศึกษาให้ความ
สนใจใฝ่รู้ใน
กิจกรรมที่จัด
ทั้งบรรยายและ
อภิปราย

-

-

-

-

มีการจัด
โครงการ
กิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ให้แก่
นักเรียน
ระดับประถม
เรื่องการต้าน
ทุจริต

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๔๒

๒๐. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

หน่วยงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 และชุมชนใน
จังหวัดอุดรธานี

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 – 2

กลุ่มเป้าหมาย

๓. บรรจุเนื้อหาของหลักสูตรต้านทุจริต
นักศึกษาชั้นปีที่
ศึกษาอยู่ในรายวิชาใหม่ของกลุ่มวิชา
1–2
สังคมศาสตร์คือ “รายวิชาศาสตร์พระราชาฯ”

๒. เป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น” ของรายวิชาสังคมและ
วัฒนธรรมไทยและวิชา
วิถีชีวิต พื้นถิ่นอุดรธานีซึ่งเป็นวิชา
ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

๑. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เช่น
Roll play ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย ในหัวข้อ
เรื่อง หลักการป้องกันการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบ

การดําเนินการ

ปีการศึกษา
2/2562

ปีการศึกษา
1/2561 –ปัจจุบัน

ปีการศึกษา
1/2561 –ปัจจุบัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนเรื่อง การ
ทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้แนวทางของหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาและของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เป็นต้นแบบ โดยมีผู้สอนทางสายนิติศาสตร์เป็น
ผู้รับผิดชอบหัวข้อหลักในการสอนจะเกี่ยวข้องกับ

เป็นการลงพื้นที่พบชุมชน สํารวจปัญหาในพื้นที่
และหาทางแก้ไขโดยเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ชุมชนโดยนักศึกษา เช่น ปีการศึกษา
1/2561 นักศึกษาจัดทําโครงการวิจัยจิตอาสา
เรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบใน
สถานศึกษาของนักศึกษา มรภ.อุดร ปีการศึกษา
2/2561 นักศึกษาจัดทําโครงการวิจัยจิตอาสา
เรื่องโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนบ้านดุง
ปีการศึกษา 1/2562 นักศึกษาร่วมกันจัดทํา
โครงการวิจยั จิตอาสา เรื่องปัญหาสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายภายในชุมชนบ้านดงเรือง เป็นต้น ซึ่ง
ชุมชนได้ให้ความสนใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดี

จัดองค์กรในการแก้ปัญหา การบริหารความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี และแผนการพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. รายวิชามนุษย์กับสังคม โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความรู้เรื่องมนุษย์กับสังคมและ
วัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทาง
สังคม สิทธิมนุษยชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โลกาภิวัตน์ และผลกระทบต่อสังคม
นักศึกษามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและมีการ
ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตในขั้นต้น พร้อมทั้ง
ยังสร้างจิตสํานึกให้กับนักศึกษามีความต้องการ
ขยายผลสู่ชุมชนโดยการทําเป็นโครงการจิตอาสา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอีกด้วย

ผลการดําเนินการ

เพิ่งเปิดให้มีการ
เรียนการสอน
รายวิชานี้เป็นครั้ง
แรกอาจจะต้องมี
การปรับปรุงแก้ไข

นักศึกษาที่สนใจทํา
โครงการที่
สอดคล้องกับการ
ต้านทุจริตส่วนมาก
จะเป็นนักศึกษา
จากสาขา
นิติศาสตร์ซึ่งเป็น
สาขาที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น

นักศึกษาไม่ได้รับ
ข้อมูลที่แน่นมากพอ
เนื่องจากนําเนื้อหา
มาสอดแทรกแค่
บางส่วนเท่านั้น

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ควรปลูกฝัง
จิตสํานึกของการ
ต้านการทุจริตใน
ทุกระดับชั้นและ
ทุกสาขาวิชา

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๔๓

ตลอดปีการศึกษา
๒๕๖๒

วันที่ 7 และ 14
มีนาคม 2562

นักศึกษาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย

นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจําภาคเรียนที่
2/2561 สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 080203910
Anti-Corruption
จํานวน 51 คน

๑. แจ้งให้ทุกสาขารับทราบรายละเอียดตาม
หลักสูตรและให้นําเนื้อเรื่องของหลักสูตรไป
บูรณาการเพื่อสอนในหลักสูตรอย่างน้อย ๑
รายวิชาต่อหลักสูตร

๑. จัดกิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนการสอน
ผ่านรายวิชา 080203910
Anti-Corruption ประจําภาคเรียนที่
2/2561

๒๑. มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ

๒๒. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ปีการศึกษา
2/2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2

๔. เอกสารประกอบการเรียนการสอนใน
ส่วนของหน่วยการทุจริตคอร์รัปชันใน
รายวิชาศาสตร์พระราชาฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

หน่วยงาน

-

ควรมีการจัดอบรม
อาจารย์ของ
สถาบันการศึกษา
เพื่อกําหนดทิศทาง
การขับเคลื่อน
โครงการที่ชัดเจน
-

-

-

๑. นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อน
หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด อย่างน้อยสาขาละ ๑ วิชา
๒. จํานวนการทุจริตในการสอบลดลง
๓. มีการนําส่งสิ่งของที่นักศึกษาลืมเพิ่มมากขึ้น
๔. มีการจัดทําสรุปการดําเนินงานของบางสาขา
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 98.04
- มีความพึงพอใจในภาพรวมกิจกรรมระดับมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

-

รูปแบบให้มีความ
สอดคล้องมาก
ยิ่งขึ้น

ปัญหา/
อุปสรรค

-

กําลังดําเนินการ

1. ผลประโยชน์ส่วนตน/ส่วนรวม
2.รูปแบบ/สาเหตุการทุจริต และ
3.จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นเนื้อหาเบื้องต้น

ผลการดําเนินการ

๔๔

หน่วยงาน

บุคลากรสํานักงาน
อธิการบดี จํานวน
300 คน

นักศึกษาปริญญาตรี
วันที่ 14 กันยายน
จํานวน 4 คณะ ได้แก่ 2562
คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 150 คน

๔. อบรมให้ความรู้โดยทีมวิทยากรตัวคูณ
เพื่อการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง
ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต ผ่าน
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ตาม
หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช. และ มจพ.

วันที่ 31 พฤษภาคม
2562

วันที่ 30 เมษายน
2562

บุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
มจพ. จํานวน 200
คน

๓. อบรมให้ความรู้โดยทีมวิทยากรตัวคูณ
เพื่อการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิต
พอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต
ผ่านโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการประจําปี 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ระยะเวลา
ดําเนินการ

พนักงาน
วันที่ 25 เมษายน
มหาวิทยาลัยที่บรรจุ 2562
ใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2561 –
31 มกราคม 2562)
จํานวน 80 คน

กลุ่มเป้าหมาย

๒. อบรมให้ความรู้โดยทีมวิทยากรตัวคูณ
เพื่อการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิต
พอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต
ผ่านโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ประจําปี 2562

การดําเนินการ

- จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน
177 คน
คิดเป็นร้อยละ 118
- มีความพึงพอใจในภาพรวมกิจกรรมระดับมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25

- จํานวนบุคลากรสํานักงานอธิการบดี
จํานวน 284 คน
คิดเป็นร้อยละ 94.67
- มีความพึงพอใจในภาพรวมกิจกรรม
ระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วมการสัมมนา จํานวน 200 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100

จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๔๕

- วิทยาเขตภูเก็ต
(คณะวิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์)

๒๓. มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
- วิทยาเขตปัตตานี
(คณะคณะรัฐศาสตร์)

หน่วยงาน

๑. คณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าหลักสูตรติดต่อประสานกับอาจารย์
ผู้สอนให้นําเนื้อหาในรายวิชาวัยใส ใจ
สะอาด เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
จริยธรรมคอมพิวเตอร์ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวกับชีวิต
สังคม และวัฒนธรรม เช่น รายวิชาใน
หลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศ คือ รายวิชา
140-498 Computing Ethics and
Laws

นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทัล และ
นักศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรม ซอฟต์แวร์
สาขาวิชาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ สาขา
วิศวกรรมดิจิทัล
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

นักศึกษา บุคลากร
มจพ. กรุงเทพฯ
มจพ.วิทยาเขต
ปราจีนบุรี และ มจพ.
วิทยาเขตระยอง
จํานวนรวมทั้งสิ้น
5,000 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
วิทยาเขตปัตตานี

๖. กิจกรรมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิง
สร้างสรรค์ “วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสํานึก
คนไทยไม่โกง” สํานักงาน ป.ป.ช. ชุด “ไม่
ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง”

เปิดรายวิชา 196-xxx ต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption) จํานวน 2(2-0-4)
หน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

รอผลการอนุมัติเพื่อเปิดรายวิชา
ตามมาตรฐานของโครงการจัดตั้ง
สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการ
เรียนรู้

ระยะที่ ๒ มกราคม –
พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระยะที่ 1 กันยายน – ออกนโยบายและจัดทํา แผนการจัดการเรียน
ธันวาคม ๒๕๖๒
การสอนร่วมกับรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตร

ภาคการศึกษาที่
1/2563

มีจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงข้อมูล ประมาณ
ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 - 5,740 คน คิดเป็นร้อยละ 114.80
เดือนเมษายน 2562

ระยะเวลา
ดําเนินการ

มหาวิทยาลัยควร
ผลักดันการนํา
เนื้อหาของวัยใส
ใจสะอาด เป็น
ส่วนหนึ่งของ
รายวิชาศึกษา
ทั่วไป

-

การดําเนินการ
ปรับปรุงเนื้อหาและ
กระบวนการเรียน
การสอนจากการ
บรรยาย เป็น Active
learning และให้
เป็นไปตามหน่วยกิต
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผู้สอนจําเป็นต้อง
วางแผนเนื้อหาการ
สอนในรายวิชา ซึ่ง
อาจจะเลือกบาง
หัวข้อที่จําเป็นมาใช้
ในการจัดการเรียน
การสอน

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

๔๖

๒๔. มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์

หน่วยงาน

นักศึกษารหัส ๖๑
ภาคการศึกษาที่
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ๑/๒๕๖๒
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมการ
บริการ
นิสิตที่ลงทะเบียน
๖ ชั่วโมง
เรียนในรายวิชา 210
คน

(๒) เปิดสอนรายวิชา ๘๐๑-๒๑๑
Corporate Governance and Social
Responsibility of Business

๑. การบูรณาการนําเนื้อหาในหน่วยการ
เรียนรู้ของหลักสูตรมาปรับใช้ในรายวิชา
001016 หน้าที่พลเมือง
ต่อสังคม 2 หัวข้อ คือ
1.1 บูรณาการนําเนื้อหามาใช้ประกอบการ
กับการเรียนการสอนในหัวข้อ การแก้ไข
ปัญหาคอร์รัปชัน โดยเป็นกิจกรรมกลุ่ม
วิเคราะห์ปัญหาการคอร์รัปชันในวง
การศึกษา ตํารวจ ทหาร นักการเมือง ธุรกิจ
และศาสนา และนําเสนอหน้าชั้นเรียน โดย
นําเนื้อหาความรู้จากหลักสูตรใน
2 หัวข้อ คือ การคิดแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
และความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นักศึกษารหัส ๖๐
ภาคการศึกษาที่
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ๑/๒๕๖๑
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมาย

๒. คณะการบริการและการท่องเที่ยว
(๑) เปิดสอนรายวิชา ๘๐๒-๓๐๘
Professional Ethics and Laws for the
Hospitality and Tourism Industry

การดําเนินการ

เนื่องจากมีแผนการเปิดรายวิชานี้ในภาค
การศึกษาดังกล่าว คาดว่านักศึกษาจะได้รับความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ผลกระทบ และ
ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยการให้ความเป็นธรรมและการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกลไกการกํากับ
ดูแลกิจการในมุมกว้าง
นิสิตสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ลักษณะ
ปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณและหลักกฎหมายที่กํากับดูแล
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
หลักมูลฐานกฎหมายว่าด้วยสัญญาและละเมิด
จรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลก

ผลการดําเนินการ

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๔๗

หน่วยงาน

นิสิตที่ลงทะเบียน
๓ ชั่วโมง
เรียนในรายวิชา 356
คน

๒. การบูรณาการนําเนื้อหาในหน่วยการ
เรียนรู้ของหลักสูตรมาปรับใช้ในวิชา
100013 จริยธรรมธุรกิจ 3 หัวข้อ คือ
2.1 บทที่ 4 ปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจ ให้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่องสภาพของปัญหา
เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจในประเทศไทย
พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบและวิเคราะห์
หาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
นําเสนอในชั้นเรียน โดยนําเนื้อหาความรู้
จากหลักสูตรในหัวข้อ การคิดแยกแยะ
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๖ ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

1.2 บูรณาการนําเนื้อหามาใช้ประกอบการ
กับการเรียนการสอนในหัวข้อ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน โดย
จัดกิจกรรมอภิปรายจากกรณีปัญหาชุมชน
ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง และการเรียนหัวข้อ หน้าที่พลเมือง
ที่ดี ค่านิยม 12 ประการ โดยนําเนื้อหา
ความรู้จากหลักสูตรใน 1 หัวข้อ คือ
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

การดําเนินการ

นิสิตวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
แก้ไขปัญหาจริยธรรมธุรกิจ

1.นิสิตสํารวจปัญหาชุมชน แล้วนํามาวิเคราะห์
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา ก่อนวิเคราะห์
สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหา
ชุมชน
2.นิสิตอภิปรายและยกตัวอย่างประกอบกิจกรรม
“ทาไมเราต้องเป็นพลเมืองที่ดี”

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๔๘

๓ ชั่วโมง

2.3 บทที่ 10 จริยธรรมกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นิสิตศึกษา
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการที่
นิสิตสนใจ และระบุว่าจะนําโครงการที่ได้
ศึกษามาพัฒนาและปรับใช้ในอาชีพของ
ตนเองอย่างไร โดยนําเนื้อหาความรู้จาก
หลักสูตรในหัวข้อ strong:
จิตพอเพียงต้านทุจริต

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๓ ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

2.2 บทที่ 7 จรรยาบรรณในวิชาชีพ นิสิต
นําเสนองานกลุ่ม ในหัวข้อเรื่อง
“จรรยาบรรณวิชาชีพ” ที่สนใจพร้อมทั้ง
บอกประโยชน์ของจรรยาบรรณ โดยนํา
เนื้อหาความรู้จากหลักสูตรในหัวข้อ ความ
อายและความไม่ทนต่อการทุจริต

การดําเนินการ

๓. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นิสิตจํานวน
๓ ชั่วโมง
โดยฝ่ายพัฒนานิสิตร่วมกับสํานักงาน
๑๗0 คน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดนนทบุรี
จัดโครงการให้ความรู้ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา “เลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมือง
คุณภาพ”โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่
นิสิตเพื่อให้เห็นความสําคัญของการไม่
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง การเลือกตั้งคนที่มีคุณภาพ
เป็น ส.ส. เนื่องจากนักการเมืองที่ซื้อเสียง
ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง รวมถึงการซื้อ
ขายตําแหน่งในการจัดตั้งรัฐบาล ทําให้มีการ
ทุจริตคอร์รัปชันจากนักการเมืองเหล่านี้เพื่อ
เป็นการถอนทุนคืน
จั
ดการเรียนการสอนในหัวข้อ จริยธรรม
นิสิตระดับปริญญาตรี
3 ชั่วโมง
๒๕. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (สํานัก นักการเมือง รายวิชา มศว 353 การคิด
อย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
นวัตกรรมการเรียนรู้)

หน่วยงาน

-

-

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมของ
นักการเมือง

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ
จะต้องมาจากพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นการ
เลือกตั้งที่ไม่มีการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ประชาชนไปใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพรู้เท่าทัน
นักการเมือง ทําให้ได้ ส.ส. ที่ดี ไม่ทุจริต คอร์รัปชัน

นิสิตยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับการ
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

นิสิตอธิบายและเห็นความสําคัญและผลของการ
ประกอบธุรกิจที่มีจริยธรรม

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๔๙

๑. ดําเนินการเปิดรายวิชาเลือกเสรีรายวิชา
SHSS ๑๖๒ การต่อต้านการทุจริต Anti –
Corruption ๓ (๓-๐-๖) ที่เปิดให้
ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา เริ่มมาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความหมายของการทุจริต ประเภทและ
รูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริต
โดยอ้อม ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม สาเหตุและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบ

๒๘. มหาวิทยาลัย
มหิดล
(คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์)

ทุกภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละ ๔
เดือน (รวมจํานวน
๑๕ สัปดาห์ ๆ ละ ๓
ชั่วโมง=๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา)

เริ่มใช้ภาคต้น
ปีการศึกษา 2563

- นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา
สังคมมนุษย์
- นักศึกษาใน
โครงการความร่วมมือ
กระทรวงมหาดไทย
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา จํานวน
ประมาณ ๖๐ คนต่อ
Section

๒๗. มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 27 สิงหาคม
2562

- นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ระดับ
ปวช. ปวส. และ
อนุปริญญา จํานวน
122 คน
- ผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
เจ้าหน้าที่ จํานวน
46 คน

โครงการวิทยาลัยคุณธรรม ประจําปี
การศึกษา 2562
- วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดโครงการวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม กิจกรรมการพัฒนา (Best
practice) วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมด้วย
โครงการ/กิจกรรมคุณธรรม แบบมีส่วนร่วม
ลงมือปฏิบัติ ประจําปีการศึกษา 2562
โดยมีคณะครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 46 คน และ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ระดับ ปวช. ,
ปวส. และอนุปริญญา ทุกสาขางานเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 122 คน รวมมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 168 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จัดทําเอกสารการสอน Supplement ที่มี
เนื้อหาทุจริตในชุดวิชา 10131 สังคม
มนุษย์

๒๖. วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร

ระยะเวลา
ดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

หน่วยงาน

สามารถจัดการเรียนการสอนในฐานะวิชาเลือก
เสรีเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบการลงทะเบียนเลือก
เรียนเป็นวิชาที่มีหน่วยกิต และได้เรียนรู้ในชั้น
เรียน ประกอบการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ต้าน
โกง และรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ทําให้นักศึกษามีความตระหนักและรับรู้
ความสําคัญได้ดีในระดับน่าพอใจ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

- ได้กลุ่มนักศึกษาแกนนําของแต่ละสาขางานเพื่อ
จัดกิจกรรมประจําแผนก
- นักศึกษามีความรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม คุณธรรมแบบมีส่วนร่วม
สามารถนําไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

ผลการดําเนินการ

-

ควรพิจารณา
ปรับปรุงกระบวน
วิชาในช่วงเวลาการ
ปรับปรุงหลักสูตร
กําหนดและ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ให้เหมาะสมกับยุค
สมัยและ
Generation ของ
คนรุ่นใหม่
โดย การปรับปรุง
เนื้อหาในแต่ละ
กระบวนวิชาอาจ
มีนักศึกษาเริ่มสนใจ
มากขึ้น แต่
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
ยังอยู่ในภาระงาน
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบที่มีภาระ
งานมากและ
หลากหลาย
นักศึกษาอาจมี
ผลกระทบจากการ
เรียนการสอนในวิชา
ของภาควิชาที่ตนเอง

-

-

- การจัดกิจกรรม
ควรแยก
กลุ่มเป้าหมาย
ระหว่างบุคลากร
และนักศึกษา

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

-

- ระยะเวลาการจัด
กิจกรรมมีจํากัด

ปัญหา/
อุปสรรค

๕๐

หน่วยงาน

๒. การดําเนินการจัดการเรียน
การสอน เป็นรายวิชาเลือกของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการภาครัฐ รายวิชา
สมนก ๕๔๙ ยุทธศาสตร์การต่อต้านการ
ทุจริตในภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖) SHPP 549 Strategy for
Anti-Corruption in Public Sector
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในภาครัฐ
หลักธรรมภิบาลในการบริหารองค์การ สภาพ
และปัญหาการทุจริตในภาครัฐและ
ภาคเอกชน การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและส่วนรวม ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ภาครัฐ แนวทางการสร้างกลไกที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริต

ของการทุจริตที่มีต่อสภาวะทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของการ
ทุจริตที่มีต่อพัฒนาการและความเจริญเติบ
โดของประเทศไทย สาเหตุและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการทุจริต เข้าใจปัญหาและ
สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
การต่อต้านการทุจริตได้ และส่งเสริมความมี
จิตสํานึกพลเมืองดีที่สามารถนําความรู้ที่
เรียนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมได้

การดําเนินการ

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะ
และการจัดการ
ภาครัฐ ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ในภาค
การศึกษาที่มีผู้สนใจ
ลงทะเบียนเป็นวิชา
เลือกของหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

ทุกภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่มี
นักศึกษาสนใจ
ลงทะเบียนและต้อง
ใช้เวลาในการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๔ เดือน
(รวมจํานวน ๑๕
สัปดาห์ ๆ ละ ๓
ชั่วโมง=๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ ที่สนใจลงทะเบียนเป็นวิชาเลือก
เสรีของหลักสูตร สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ สามารถอธิบาย
สาระสําคัญของหลักจริยธรรมและหลักธรรมา
ภิบาลรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ทฤษฎีต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในลักษณะ
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐได้
และอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการและ
การพัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ สามารถนํา
แนวคิดหลักการจากการศึกษามาประยุกต์เพื่อ
เสนอวิธีการแก้ปัญหาการทุจริตในองค์การภาครัฐ
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้รวมถึงสามารถวิเคราะห์
และวิจารณ์กรณีศึกษาในประเด็นการต่อต้าน
ทุจริตในภาครัฐ และนํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติ
ในภาครัฐ โดยการสัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์และเสนอแนะกลยุทธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผลการดําเนินการ
พิจารณาขอ
ความเห็นจาก
หน่วยงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตร่วมให้
ข้อเสนอ

อาจต้องพิจารณา
รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่
หลากหลายยืดหยุ่น
และมีความดึงดูด
ใจเป็นพิเศษให้
นักศึกษาสามารถ
เลือกเป็นทางเลือก
ประกอบการศึกษา
เพื่อการจบหลัก
สูตรในขณะที่ทุก
รายวิชาได้กําหนด
ไว้ในโครงสร้างอย่าง
ครบถ้วนแล้ว
ควรได้รับการ
พิจารณาสนับสนุน
แหล่งทุนหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การศึกษาด้าน
ยุทธศาสตร์การ
ต่อต้านการทุจริต
ในภาครัฐ ซึ่งนับวัน
มีความสําคัญ
อย่างยิ่ง
เนื่องจากโครงสร้าง
รายวิชาที่กําหนดใน
หลักสูตรมีเป็น
จํานวนตามเกณฑ์
ของการจบการศึกษา
ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น
การลงทะเบียนเรียน
วิชาดังกล่าวอาจต้อง
เป็นทางเลือกสําหรับ
ผู้ที่ต้องการจะศึกษา
หรือค้นคว้าเพื่อการ
วิจัยในแนวทางที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การ
ต่อต้านการทุจริตใน
ภาครัฐ จึงอาจไม่
สามารถจัดการศึกษา
ได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้ในแต่ละภาค
การศึกษา

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

สังกัด ทําให้การเข้า
ร่วมในกิจกรรมบางครั้ง
ไม่ครบถ้วน ขาดการ
สนับสนุนทรัพยากร
บางอย่างในการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ ซึ่งต้อง
พิจารณาในแต่ละ
ภาคการศึกษา

ปัญหา/
อุปสรรค

๕๑

นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
นักศึกษา

นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี

อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมข้อมูลสําหรับ
ใช้ในการจัดทํารายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๔)

จัดทําเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งเสริม
ให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์

เสนอขอเปิดรายวิชา GE 1208
Transparency and Anti-Corruption
ในหมวดศึกษาทั่วไป โดยกําหนดเป็นได้ทั้ง
วิชาบังคับหรือวิชาเลือกเสรี

๓๐. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

๓๑. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
๓๒.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
คณะศิลปศาสตร์)

ประชาชนทั่วไป

นักศึกษาทุกหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

จัดการเรียนการสอนรายวิชา 202202
ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
(Citizenship and Global Citizens)
3(3-0-6) และรายวิชา 202207 มนุษย์
กับเศรษฐกิจและการพัฒนา (Man,
Society and Environment) 3(3-0-6)

๒๙. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาเทคโนโลยี
สังคม)

๓๓. มหาวิทยาลัยรังสิต ๑. จัดการอบรมการต้านทุจริต
(สถาบันประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

หน่วยงาน

๓ วัน (อบรม)

- ระยะเวลาเสนอ
รายวิชาใหม่ 3 เดือน
- ระยะเวลาเปิดการ
เรียนการสอน 15
สัปดาห์ต่อหนึ่งภาค
การศึกษา

อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงสําหรับใช้
จัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๖๑

ตั้งแต่ปีการศึกษา
2560 จนถึงปัจจุบัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ



รายวิชา GE 1208 Transparency and AntiCorruption ที่เสนอขอเปิดได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเมื่อวันพฤหัสที่ 14 มีนาคม
2562 และได้รับการอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว

นักศึกษาเข้าใจและเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการ
ทุจริต ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ

อยู่ระหว่างการดําเนินการพัฒนาปรับปรุง

มีการแทรกเนื้อหาและค่านิยมของการต่อต้าน
การทุจริตในรายวิชา ภายใต้หัวข้อคุณลักษณะ
ของพลเมือง 3 แบบที่ขับเคลื่อนระบอบ
ประชาธิปไตย และหัวข้อ อยู่กับคอร์รัปชัน เราจะ
พัฒนากันได้อย่างไร

ผลการดําเนินการ

-

-

ขยายเรื่องการ
ตรวจสอบในด้าน

ควรมีสื่อการสอน
สอนด้านทุจริต
ศึกษาเพื่อการ
นํามาประยุกต์ใช้
เชื่อมโยงเครือข่าย
เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน เพราะ
เป็นวิชาที่มุ่งเน้น
การสร้างทัศนคติ
ขาดความเข้าใจ
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา

ไม่มี

ควรส่งเสริมการ
กําหนดเนื้อหาการ
ต้านทุจริตลงใน
รายวิชาใรหมวด
วิชาชีพด้วยเพราะ
เป็นกลุ่มเรียนที่มี
ขนาดเล็ก สามารถ
วัดความเข้าใจของ
นักศึกษาจากการ
อภิปรายได้ดี และ
เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการประกอบ
วิชาชีพหลังสําเร็จ
การศึกษา
ไม่มี

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

เนื่องจากเป็น
รายวิชาที่มีการเรียน
การสอน
ในห้องเรียนขนาด
ใหญ่ (1500 ที่นั่ง)
จึงทําให้การร่วม
อภิปรายเพื่อสร้าง
ความเข้าใจของ
นักศึกษาเป็นไปได้
ค่อนข้างยาก

ปัญหา/
อุปสรรค

๕๒

๓๔. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

ต่อต้านการทุจริต
คณะนิติศาสตร์)

หน่วยงาน

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๓. การกําหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคน
เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการไม่ทุจริตในรายวิชา
ศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์
ของสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
พร้อมทั้งทางสาขาได้จัดทําโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ทุกคน

ตลอดปีการศึกษา
๒๕๖๒

๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลประกาศ
บุคลากรและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นักศึกษาทุกคนของ
ต่อต้านทุจริต
มหาวิทยาลัย

๑

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ตลอดปีการศึกษา
๒๕๖๒

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

๑. การกําหนดระเบียบว่าด้วยการสอบของ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
นักศึกษา ในกรณีที่เกิดการทุจริตในการสอบ ทุกคนต้องมีไว้
ในคู่มือนักศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจําตัวทุกคน
(ปรากฏต่อเนื่องในปีต่างๆ)

๒. นําเข้าสู่บทเรียนในรายวิชา

การดําเนินการ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคนเรียนรู้เข้าใจเรื่องการไม่
ทุจริต และผลที่เกิดขึ้นจากการทุจริตตลอดจนได้
แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การทําวิดีโอ
การจัดป้ายนิเทศ

บุคลากรและนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย
รับทราบประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิที่ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกครั้งที่ต้องเข้าเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (แรกเข้า) และนักศึกษาชั้นปีที่
๒-๔ (ที่ผ่านการปฐมนิเทศจากชั้นปีที่ ๑ แล้ว)
ทราบผลที่เกิดขึ้นจากการทุจริตการสอบเพื่อ
ตระหนักและคงความสุจริตให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง
ทุกครั้งเมื่อต้องปฏิบัติตนในการสอบ

กําลังปรับปรุงรายวิชา

ผลการดําเนินการ

นักศึกษาอาจไม่
ปฏิบัติต่อเนื่องใน
การสร้างความไม่
ทุจริตให้กับตนเอง
เพราะขาดการ
กระตุ้นเตือนบ่อยๆ
จากอาจารย์ที่สอน

บุคลากรและ
นักศึกษาทุกคน
ของมหาวิทยาลัย
อาจไม่อ่านและ
ผ่ายเลยประกาศที่
ต่อต้านทุจริตคอร์
รัปชันของ
มหาวิทยาลัย

การจัดสอบให้
นักศึกษายังต้อง
อาศัยมาตรการคุม
สอบอย่างเคร่งครัด
จากกรรมการคุม
สอบเพราะหาก
กรรมการคุมสอบ
ไม่เข้มงวดอาจเป็น
ช่องทางการทุจริต
ได้

-

ปัญหา/
อุปสรรค

จัดทํานิทรรศการ
แบบถาวรที่
นักศึกษาสามารถ
เข้าดูได้ต่อเนื่อง
และตลอดเวลา

เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้มากขึ้น

การติดป้าย
กระตุ้นเตือนโทษ
ของการทุจริต
การสอบในทุก
ห้องสอบซึ่ง
มหาวิทยาลัยและ
คณะได้ทําแล้ว
และอาจทําป้าย
ติดตามทางก่อน
เข้าห้องสอบ

อื่นๆ

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๕๓

๓๗. วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

๓๖. สถาบันการบิน
พลเรือน

๓๕. ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

หน่วยงาน

๓ วัน

ปีการศึกษาต่อไป

นิสิต

ปีงบประมาณ
พ.ศ ๒๕๖๒

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นักศึกษา

คณะผู้บริหารและ
บุคลากรของ
ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

นักศึกษาปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชาที่เลือก
เรียน

๑. ด้านนักศึกษา ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
รายวิชาการต่อต้านการทุจริต เป็นรายวิชา
เลือกเสรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขารังสีเทคนิค

๒. ด้านหน่วยงาน
(๑) ออกประกาศวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง
เจตนารมณ์คุณธรรมและความโปร่งใส
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(๒) ดําเนินการโครงการส่งเสริมความรู้ ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๓) ดําเนินโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง
บริหารงานอย่างไรให้ไร้ทุจริต
สถาบันการบินพลเรือนได้ดําเนินการจัด
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัด ๒ รอบ คือ รอบ
ที่ ๑ จัดระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน
๒๕๖๒ และรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ –
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้นจํานวน ๗๔๑ คน
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก
ดําเนินการปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจํา
หลักสูตรประจําคณะเพื่อหาแนวทางในการ
ดําเนินการจัดหลักสูตรต้านทุจริตในรายวิชา
ของมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

-

-

-

-

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๕๔

นิสิตชั้นปีที่ 1-2 ทุก
คณะของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําเป็น

รายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของ

มหาวิทยาลัย

3. นํานิสิตเข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสํานึก
รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง

2. โครงการ TSU รวมพลัง อาสาสู้โกง
ร่วมกับ สภาคณาจารย์ และ
สภานิสิต

ผู้บริหาร
อาจารย์ เจ้าหน้าที่
นิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
นิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

นิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

นิสิตชั้นปีที่ 1 - 2
ทุกคณะของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

กลุ่มเป้าหมาย

1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การดําเนินการ

1. โครงการพัฒนาวินัยนิสิต
ฝ่ายกิจการนิสิต
(หลักสูตรนอกชั้นเรียน)

๓๘. มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
(ฝ่ายวิชาการ)

หน่วยงาน

7 - 9 กุมภาพันธ์
2562

9 กันยายน 2562

28 สิงหาคม 2562

เป็นต้นไป

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2560 ปัจจุบัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นิสิตเข้าร่วมโครงการ จํานวน 20 คน

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 500 คน

นิสิตเข้าร่วมโครงการ จํานวน 217 คน

2563 เป็นต้นไป

เลือก ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นรายวิชา

- เตรียมความพร้อมในการเปิดรายวิชา การ

เพื่อการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

- มีการประชุมคณะทํางานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มีการสอดแทรกเนื้อหา
อยู่ในหลักสูตร โดยระบุ
อยู่ในผลการเรียนรู้ด้านที่
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม :
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น โดยยึด
หลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่ง
รายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาต้องมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สอดแทรก
เนื้อหาผ่าน
การจัด
โครงการ
-

-

ทุกรายวิชาใน
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

สอดแทรกอยู่
ใน
เนื้อหารายวิชา

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

๕๕

หน่วยงาน

นิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

นิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

6. โครงการรณรงค์ป้องกันการกระทําผิด
วินัยที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด

7. ฟังบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร
จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจํา” รุ่น
ที่ 3/62

นิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

นิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

กลุ่มเป้าหมาย

5. โครงการรณรงค์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประจําปี 2562 ณ โรงแรม
กรีนเวิลด์ พาเลช สงขลา
4. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การดําเนินการ

20 สิงหาคม 2562

24 กรกฎาคม
2562

16 มีนาคม 2562

20 มีนาคม 2562

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นิสิตเข้าร่วมโครงการ จํานวน 1,000 คน

นิสิตเข้าร่วมโครงการ จํานวน 550 คน

นิสิตเข้าร่วมโครงการ จํานวน 400 คน

นิสิตเข้าร่วมโครงการ จํานวน 700 คน

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

สอดแทรก
เนื้อหาผ่าน
การจัด
โครงการ
สอดแทรก
เนื้อหาผ่าน
การจัด
โครงการ
สอดแทรก
เนื้อหาผ่าน
การจัด
โครงการ
สอดแทรก
เนื้อหาผ่าน
การจัด
โครงการ

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

๕๖

การดําเนินการ

การดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ในฐานะหน่วยงานในระดับ
นโยบายในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดังนี้
1.1 เชิงนโยบาย : สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ระดับนโยบายที่ทําหน้าที่กํากับ และส่งเสริม
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอน
และการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ เพื่อ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล รวมทั้งให้เกิดความสมดุลระหว่าง
วิชาการและวิชาชีพ การทําวิจัยและการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้กําหนดหลักเกณฑ์
และมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษานําไปใช้เป็นหลักในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานขั้นต่ําที่กระทรวงกําหนด ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
การอุดมศึกษาต่างๆ ได้แก่
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

หน่วยงาน

กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ

5. รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3

- สื่อประกอบการ
เรียนการสอน
ตัวอย่าง
กรณีศึกษาใน
ลักษณะทั้งสื่อวิดิ
ทัศน์ คลิปวิดิทัศน์
สิ่งพิมพ์ สื่อและ
เนื้อหาการสอน
แบบออนไลน์ ที่
สอดคล้องกับวัย
และระดับของ
ผู้เรียนมีค่อนข้าง
น้อย

- อาจารย์ผู้สอนยัง
ไม่มีประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องกับการ
ต้านทุจริต และ
บางส่วนยังไม่เข้าใจ
ในการนํา
ประสบการณ์ไป
บูรณาการใน
รายวิชา รวมทั้ง
ขาดการอบรม
อาจารย์ผู้สอนจาก
สํานักงาน ป.ป.ช.

ปัญหา/
อุปสรรค

- ควรปรับปรุง
หลักสูตรต้าน
ทุจริต
ระดับอุดมศึกษา
ไม่ให้มีเนื้อหา
ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรตํารวจ

- ควรจัดทําสื่อ
และแหล่งเรียนรู้
ที่เพิ่มขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพ

- ควรมีวิทยากรที่
มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์
ในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต
ศึกษา หรือ
วิทยากรจาก
ส่วนกลางที่มี
ความน่าสนใจ
เพื่อจูงใจให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้
เพิ่มมากขึ้น

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๕๗

หน่วยงาน

(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรต้อง
จัดให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาหมวดวิชาทั่วไป
จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ซึ่งมี
เจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจ
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดย
มุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสังคมไทยให้เป็นที่ยอมรับใน
สากล รวมทั้งมุ่งเน้นให้คุณภาพของบัณฑิต
ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5
ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2)
ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ
- นักศึกษายังขาด
ความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาการทุจริต
ในทุกภาคส่วนของ
สังคมไทย ซึ่งส่งผล
ต่อการต่อต้านการ
ทุจริตในเรื่อง
ดังกล่าว จึงต้องใช้
ระยะเวลา
พอสมควรจึงจะ
เห็นผลดังกล่าว อีก
อีกครั้ง

ปัญหา/
อุปสรรค

- ควรปรับ
หลักสูตรให้เป็น
รูปแบบออนไลน์
ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และเข้าถึง
ข้อมูลได้
ตลอดเวลา มีการ
ประเมินผลก่อน
และหลังเรียน
และสามารถพิมพื
ใบ
ประกาศนียบัตร
ได้หากศึกษาครบ
ตามหลักสูตร
และสามารถ
นําไปประกอบใช้
ในการสมัครงาน
ได้

ทหาร และ
หลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษา โดย
เพิ่มเนื้อหาสาระที่
ทันสมัย มีความ
ละเอียดซับซ้อน
มากขึ้น หรือเพิ่ม
กรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศเข้า
มาในหลักสูตร

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๕๘

หน่วยงาน

ตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก
1.2 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนํา
มาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในสถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทาง
การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่” เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากร
ที่รับผิดชอบงานหลักสูตรและงานประกัน
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษ ทั้งในสังกัด
และนอกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม
ถึง 4 มิถุนายน 2562 จํานวน 4 ครั้ง ใน
4 ภูมิภาค
1.3 การกํากับติดตามในการนํานโยบายสู่
การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
(1) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา (ชื่อหลักสูตร : วัยใส ใจ
สะอาด “Youngster with good heart”)
มีความสอดคล้องกับแนวทางจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จึงสามารถนําหลักสูตรและแนวทางที่
กําหนดในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
บูรณาการกับการเรียนการสอนระดับ
รายวิชาในหลักสูตร กิจกรรมต่างๆ ทั้งใน

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๕๙

๑. มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

และนอกห้องเรียน ตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา หรืออาจ
นําหลักการและเป้าหมายของหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมนอกเหนือจากที่กําหนด
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสาขาวิชา
ดังนั้น จึงไม่มีอุปสรรคในการดําเนินการ
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
สถาบันอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการเริ่ม
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และ
ปรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผล
ลัพธ์ผู้เรียนตามที่มาตรฐานการอุดมศึกษา
กําหนด
(2) กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA
Online)
(3) ข้อมูลสะท้อนกลับของนักศึกษาที่ผ่าน
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และไปฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือใน
หน่วยงานต่างๆ ที่พบการทุจริตในหน่วยงาน
และได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม และมีความกล้า
หาญที่จะเปิดเผยการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง
การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประยุกต์ใช้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา GEN61-141
มหาวิทยาลัย
ความเป็นไทยและพลเมืองโลก รายวิชา
วลัยลักษณ์
ศึกษาทั่วไป(วิชาพื้นฐาน) นักศึกษาชั้นปีที่
1-2 ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

การดําเนินการ

1 ปีการศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เห็นถึงความตื่นตัวของนักศึกษาในการให้
ความสําคัญกับการระมัดระวังการคัดลอกงาน
ผู้อื่น การให้ความสําคัญกับการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูลนํามาใช้การทําโครงงาน การเคารพใน

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

การปรับหลักสูตร
ให้เข้ากับ
กลุ่มเป้าหมายใน
สถาบันการศึกษา
เหมาะสมกับชั้น

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๖๐

โดยประยุกต์ใช้ในการปลูกจิตสํานึกให้
นักศึกษาผ่านการทําโครงงานประจํา
รายวิชา ที่มีการกําหนดให้นักศึกษา ต้องให้
ความสําคัญกับการไม่คัดลอกผลงาน
(Plagiarism) การให้ความสําคัญกับการ
อ้างอิง ที่มาของแหล่งข้อมูล การใช้ข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ ต้องเคารพการนําข้อมูลมา
ใช้การทําโครงงานรายวิชาฯ

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

2. การกํ าหนดรายเลื อ กเรีย นในหลั กสูต ร
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่
กําหนดในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีทุก หลักสูตรจํ านวน 54 หลักสูตร โดย
เป็ นรายวิชาที่ มีจํานวนหน่ วยกิต 3 หน่วย
กิต จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้
2.1 GEN3004 ปรัชญาของเศรษฐกิจ

1.2 GEN3002 ศาสตร์พระราชา

(เฉพาะนักศึกษาที่
เลือกลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาใดวิชา

นักศึกษาชั้นปริญญา
ตรีจํานวน..54
หลักสูตร

หลั ก สู ต รที่ กํ า หนดในโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร หลักสูตรทุกคน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก หลั ก สู ต รจํ านวน 54
หลักสูตร โดยเป็นรายวิชาที่มีจํานวนหน่วย
กิ ต 3 หน่ ว ยกิ ต จํ า นวน 2 รายวิ ช า ดั ง นี้
1.1 GEN 3001 พลเมืองดี

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 .การกํ า ห น ดรายวิ ช าบั งคั บ เรี ย น ใน นักศึกษาชั้นปริญญา
หลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปซึ่ ง เป็ น ตรีจํานวน..54
เชียงราย

หน่วยงาน

ระยะเวลาการจัดการ
เรียนการสอน
1 ภาคเรียนต่อ
รายวิชา

ระยะเวลาการจัดการ
เรียนการสอน
1 ภาคเรียนต่อ
รายวิชา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ผ่าน
การประเมินตามแผนการประเมินที่ระบุใน
แผนการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ผ่าน
การประเมินตามแผนการประเมินที่ระบุใน
แผนการจัดการเรียนการสอน

ภูมิปัญญา ความคิด ทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม การดําเนินการของรายวิชาฯ
เป็นจุดเล็กๆ ของการทํางานเรื่องการทุจริต แต่
ผู้ดําเนินการก็คิดว่า การสร้างความตระหนัก
ความสําคัญของการทุจริต จากจุดเล็กๆ ใน
ชีวิตประจําวัน เป็นส่วนสําคัญในการปลูกฝังและ
ก่อความคิดในการไม่ทุจริตในเรื่องอื่นๆ ต่อไปของ
นักศึกษาหรือกลุ่มเยาวชนของประเทศ

ผลการดําเนินการ

ข้อจํากัดของ
จํานวนสื่อ
ประกอบการเรียน
การสอน
โดยเฉพาะสื่อ
ประเภท
อิเลคทรอนิกส์

ข้อจํากัดของ
จํานวนสื่อ
ประกอบการเรียน
การสอน
โดยเฉพาะสื่อ
ประเภท
อิเลคทรอนิกส์
และกรณีศึกษาที่
เหมาะสม
สอดคล้องกับระดับ
อายุและวิถีในการ
รับรู้ของผู้เรียน

ปัญหา/
อุปสรรค

เพิ่มและผลิตสื่อ
ประกอบการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มีเนื้อหา
และรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน

เพิ่มและผลิตสื่อ
ประกอบการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มีเนื้อหา
และรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน

เรียน/วัย และ
การทําให้เป็น
หลักสูตรเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจําวัน
ของเยาวชน

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๖๑

๓. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

หน่วยงาน

นักศึกษาชั้นปริญญา
ตรีจํานวน 2
ประกอบด้วย
3.1 หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
3.2 หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

3. การนํ าเนื้ อหาเกี่ ย วกั บ การต่ อต้ านการ
ทุจริตไปบรรจุในลักษณะเป็นรายวิชาเลือก
ในบางหลั ก สู ต รที่ เป็ น ศาสตร์ เฉพาะด้ า น
ได้แก่
3.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
3.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โดยดํ าเนิ น การทั้ ง ในลั กษณะการระบุ เป็ น
รายวิ ช าเฉพาะที่ มี จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ต่ อ
รายวิชาจํานวน 3 หน่วยกิต และการบรรจุ
และสอดแทรกเนื้ อหาเกี่ย วกั บ การต่อต้ าน
การทุ จ ริ ต เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของเนื้ อ หาที่ ต้ อ ง
เรียนในรายวิชา
เปิดการเรียนการสอนรายวิชาเอก
ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชื่อวิชาการต่อต้านการ
ทุจริตในประเทศไทย จํานวน 1 หน่วยกิต
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

หนึ่ง)

กลุ่มเป้าหมาย

พอเพียง
2.2 GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต
2.3 GEN3011 ทักษะชีวิต

การดําเนินการ

1 ภาคการศึกษา
(4 เดือน)

ระยะเวลาการจัดการ
เรียนการสอน 1
ภาคเรียนต่อรายวิชา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นักศึกษามีความตื่นตัวและมีจิตสํานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น โดยเน้นการจัดฉายวีดี
ทัศน์และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษา เกิดความเกรงกลัวต่อพิษภัยของการ
ทุจริต ในสังคมไทย

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ผ่าน
การประเมินตามแผนการประเมินที่ระบุใน
แผนการจัดการเรียนการสอน

ผลการดําเนินการ

สื่อการเรียนการ
สอนยังมีน้อยกําลัง
เร่งพัฒนาสร้างสื่อ
เพิ่มขึ้น

ข้อจํากัดของ
จํานวนสื่อ
ประกอบการเรียน
การสอน
โดยเฉพาะสื่อ
ประเภท
อิเลคทรอนิกส์
และกรณีศึกษาที่
เหมาะสม
สอดคล้องกับระดับ
อายุและวิถีในการ
รับรู้ของผู้เรียน

และกรณีศึกษาที่
เหมาะสม
สอดคล้องกับระดับ
อายุและวิถีในการ
รับรู้ของผู้เรียน

ปัญหา/
อุปสรรค

1. มหาวิทยาลัยฯ
ควรจัดรายวิชา
ดังกล่าวเป็น
รายวิชาศึกษา
ทั่วไป (GE) เพื่อ
เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทุกคณะ
ได้เรียนรู้
2. สํานักงาน
ป.ป.ช.ควรจัด
ค่ายอบรมวิธีการ
สอน/สื่อการสอน

เพิ่มและผลิตสื่อ
ประกอบการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มีเนื้อหา
และรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๖๒

การจัดการเรียนการสอนเนื้อหา
“การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

นักศึกษาสถาบัน
จํานวน ๑๕ คน

๙ ชั่วโมง

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เป็นต้นไป

กําหนดรายวิชา “วัยใสใจสะอาด” เข้าไว้ใน นักศึกษาทุกหลักสูตร
หมวดการศึกษาทั่วไป
ของสถาบัน
พระบรมราชชนก

5. สถาบันพระบรมราช
ชนก (สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข)
6. สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

วันที่ 21 กันยายน
2561-30 กันยายน
2563

กลุ่มเป้าหมาย

สอดแทรกเนื้ อหาของหลั กสู ตรต้านทุ จริต นักศึกษา
เข้าไปในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปจํานวน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2 รายวิชา
ยะลาชั้นปีที่ 1-2

การดําเนินการ

4. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา

หน่วยงาน

รายวิชาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ได้จัดการ
เรียนการสอนในหัวข้อ “การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม”
โดยให้นักศึกษาในรายวิชารู้จักและเข้าใจรูปแบบ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน การฝึกใช้ระบบ
คิดฐาน ๒ (digital thinking) แทนระบบการคิด
ฐาน ๑๐ (analog thinking) เพื่อแก้ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดทัศนศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช. ในวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๓

ทุกวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
นําหมวดการศึกษาทั่วไป
ไปใช้จัดการเรียนการสอน

นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี
ได้รับการปลูกจิตสํานึกและความคิดต้านทุจริต
ส่วนตนและส่วนรวม

ผลการดําเนินการ

การต่อยอดเนื้อหา
เรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นใน
ระดับอุดมศึกษา
จําเป็นที่ผู้เรียนต้อง
มีพื้นความรู้ใน
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมาก่อน
ในห้วงเวลาการ
จัดการสอนที่มี
จํากัดและผู้เรียนยัง
ขาดองค์ความรู้ใน
เรื่องการขัดกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

๑.ในระดับ
นโยบายภาครัฐ
ควรกําหนดให้มี
การจัดการเรียน
การสอนใน
เนื้อหาการ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อ
นํามาต่อยอดหรือ
บูรณาการในบาง
รายวิชาได้
๒.เปิดรายวิชา
“การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น”
ขึ้นใหม่อีก ๑
รายวิชา เพื่อให้มี
ระยะเวลาการ

-

-

แก่อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติ
แก่นักศึกษาที่
ถูกต้อง

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๖๓

7. มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต มี ก ารดํ า เนิ น การ นักศึกษาทุกชั้นปี
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ปี
ที่ 3 โดยนํ าเนื้ อหาในหลั กสูตรต้ านทุ จริต
ศึ ก ษาสํ าหรั บ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษามาปรั บ ใช้
เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของรายวิชาพลเมือง
ไทยและพลโลกที่ ดี ซึ่ งเป็ นรายวิ ช าหมวด
ศึ ก ษ าทั่ ว ไป ในระดั บ ปริ ญ ญ าตรี โดย
นั กศึ ก ษ าทุ กคน ต้ อ งเรี ย น ใน รายวิ ช า
พลเมื อ งไทยและพลโลกที่ ดี โดยบรรจุ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จํานวน 5 บท
อาทิ เนื้อหาเกี่ยวกับ สาเหตุของการทุจริต
การปราบปรามการทุ จ ริ ต พลเมื อ งและ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม กรณี ศึ ก ษา
พลเมืองกับการเสริมสร้างแนวทางป้องกัน
การทุจริต คุณธรรม จริยธรรมกับความเป็น
พ ลเมื อง โดยนั กศึ ก ษ าต้ อ งศึ ก ษ าทั้ ง
ภาคทฤษฎี และปฏิ บั ติรวมระยะเวลา 30
ชั่วโมง มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไว้ใน แบบมคอ.3 รายวิชาพลเมืองไทย
และพลโลกที่ ดี โดยแต่ ล ะสั ป ดาห์ มี ก าร
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเรื่องการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต และในสั ป ดาห์ ที่ มี เ นื้ อ หาที่
เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมและใช้สื่อ วีดีทัศน์ของ
ปปช. ประกอบ รวมถึงการวิเคราะห์ ข่าว/

การดําเนินการ

ทุกภาคการศึกษา
ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ
กําหนดแผนการ
ศึกษาให้ศึกษาในช่วง
ชั้นปีใด โดยส่วนใหญ่
จะศึกษารายวิชา
พลเมืองไทยและพล
โลกที่ดีตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ส่วนรวม ทําให้การ
นําไปต่อยอดเป็น
รูปแบบการทํา
กิจกรรมการเรียน
การสอนใน
ระดับสูงทําได้ยาก
จากรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
การเสริมสร้าง
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี (มคอ.5) ในภาพรวม วัฒนธรรมและ
นักศึกษามีความตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต พฤติกรรมต่อต้าน
โดยแสดงออกในรูปแบบของการนําเสนอ
การทุจริตเป็น
วิเคราะห์ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และ
ทัศนคติ ค่านิยมที่
จริยธรรมในการสอบปลายภาค รวมถึงให้
ต้องใช้ระยะเวลาใน
ความสําคัญในการสอดส่องการทุจริตภายในกลุ่ม การดําเนินการ ไม่
เพื่อนและในมหาวิทยาลัย
สามารถทําได้เพียง
แค่ในระหว่างที่มี
การศึกษาใน
รายวิชา

ผลการดําเนินการ

อาจารย์ผู้สอนใน
ทุกรายวิชาควร
เสริมสร้าง
จิตสํานึก
คุณธรรม
จริยธรรมในเรื่อง
การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับ
นักศึกษาตลอด
ระยะเวลาของ
การศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

จัดการเรียนการ
สอนและการทํา
กิจกรรมมากขึ้น

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๖๔

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

10. มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

นิสิตชั้นปีที่ 1-2
ทุกคณะของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

การปรับ ใช้ สื่อการสอนในวิชาการต่ อต้ าน นักศึกษาชั้นปีที่..1
ถึงปีที่ 4 ทุกคณะ
การทุจริตในประเทศไทย

ปีการศึกษา 2560ปัจจุบัน

1 ปีการศึกษา

2. ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรทุ ก หลั ก สู ต รของ นักศึกษาทุกคนของ ตั้งแต่ ภาคการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ จั ด ให้ มี มหาวิทยาลัยการกีฬา 2563 เป็นต้นไป
รายวิชา “วัยใส ใจสะอาด” เป็นวิชาเลือก แห่งชาติ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. พัฒนารายวิชา “บทบาทพลเมือง” ที่มี นักศึกษาทุกคนของ ตั้งแต่ ภาคการศึกษา
เนื้ อ หาสาระครอบคลุ ม กั บ หลั ก สู ต รต้ า น มหาวิทยาลัยการกีฬา 2563 เป็นต้นไป
ทุจริตศึกษา ของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยจัด แห่งชาติ
ให้ เป็ น ร า ย วิ ช า บั ง คั บ ใน ก ลุ่ ม วิ ช า
สังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

การดําเนินการ

9. มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

8. มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ
(สังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา)

หน่วยงาน

เนื้อหา คําอธิบาย
รายวิชาใกล้เคียง
กับ วิชาวัยใส ใจ
สะอาด

ปัญหา/
อุปสรรค

มีการสอดแทรกเนื้อหา
อยู่ในหลักสูตร โดยระบุ
อยู่ในผลการเรียนรู้ด้านที่
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม :
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น โดยยึด
หลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่ง
รายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาต้องมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ใน
กระบวนวิชา

-

-

เนื้อหา คําอธิบาย
มีรายวิชาวัยใส ใจสะอาด เป็นวิชาเลือกหมวดวิชา รายวิชาใกล้เคียง
ศึกษาทั่วไปในแผนการเรียนทุกหลักสูตรของ
กับ วิชาบทบาท
มหาวิทยาลัย (ยังไม่เปิดภาคเรียน)
พลเมือง

มีรายวิชาบทบาทพลเมือง เป็นวิชาบังคับ หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ในแผนการเรียนทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย (ยังไม่เปิดภาคเรียน)

ผลการดําเนินการ

ควรนํารายวิชาทั้ง
2มาบูรณาการ
ร่วมกันและ
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาให้
เหมาะสม
ควรมีการจัดทํา
วีดีทัศน์
เกี่ยวกับกรณีการ
ทุจริตที่เป็น
ปัจจุบัน
-

ควรนํารายวิชาทั้ง
2 มาบูรณาการ
ร่วมกันและ
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาให้
เหมาะสม

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๖๕

11. มหาวิทยาลัย
ธนบุรี

หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
“วัยใส ใจสะอาด”

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ชั้นปีที่1 ทุกสาขาวิชา
จํานวน 420 คน

2. รายวิชา 0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจ นิสิตชั้นปีที่ 1-2
สะอาด
ทุกคณะของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

การดําเนินการ

3 ชม.

ปีการศึกษา 2563

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้เปิดรายวิชา
0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด เป็น
รายวิชาเลือกให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1-2 ของทุกคณะ
ที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ยึดเนื้อหารายวิชาและแนวปฏิบตั ิในรายวิชาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจ
สะอาด “Youngster with Good Heart”)
และอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
1) กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวมีส่วนสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรีให้กลายเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทย เห็นได้จากความสนใจและการให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียน
จํานวนมาก
2) กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวมีส่วนสําคัญที่
ช่วยให้นักศึกษาเกิดสํานึกในความเป็นพลเมือง
อย่างถูกต้อง ไม่มองเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นเป็น
เรื่องปกติทั่วไป และเป็นปัญหาที่สังคมต้อง
รับผิดชอบและแก้ไขพร้อมกัน
3) กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวมีส่วนสําคัญใน
การบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อตัวของผู้เรียนมากขึ้น

ประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

กิจกรรมการ
เรียนรู้ดังกล่าว
ควรดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ ด้วยว่า
การปลูกฝัง
ความคิดในความ
เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของ
สังคมนั้น
จําเป็นต้อง
ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่
สามารถกระทําได้
ในครั้งเดียว

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๖๖

13. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

12. มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

1.บูรณาการในการเรียนการสอนใน
รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE)
เช่น
๑.รายวิชาชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง
๒.รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนา
ตน
๓.รายวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม
๔.รายวิชาพลวัตสังคมโลก๕.รายวิชาความ
นักศึกษาชั้นปีที่๑
และ ๒ ทุกคน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการเปิดสอน นักศึกษาระดับ
รายวิ ช า 1604311 การต่ อ ต้ า นการ ปริญญาตรีชั้นปีที่
ทุจริต Anti-Corruption จํานวน 3 หน่วย 1-4
กิต โดยสํานักวิชานิติศาสตร์ เป็นรายวิชา
เลือกเสรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคน
สามารถเลือกเรียนได้

การดําเนินการ

๑ ภาคเรียน

ภาคการศึกษาต้น
และ
ภาคการศึกษาปลาย
ของปีการศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นักศึกษาได้เรียนรู้
- มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริตใน
ชุมชนหรือในสถานศึกษา รู้จักปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา โดยอยู่บนพื้นฐานการปรับตัว
ของไทยในสังคมโลก และแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคม โลก
- หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
- มีความรู้ และทักษะการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต
- มีความเข้าใจถึงความสําคัญ คุณค่า และ

1) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 121 คน
2) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 92 คน

ผลการดําเนินการ

๑.การเชื่อมโยงจาก
หลักสูตรทุจริต
ศึกษาสู่รายวิชาใน
หมวดการศึกษา
ทั่วไปยังทําได้น้อย
๒.การประเมินผล
การเรียนรู้ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา
อาจประเมินได้ใน
ภาพรวม ไม่

เนื่องจากรายวิชานี้
มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับหลายศาสตร์
เช่น นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
การบริหารัฐกิจ
เป็นต้น และผู้สอน
จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญละ
มีประสบการณ์สูงที่
เกี่ยวข้องกับการ
ต้านทุจริต

ปัญหา/
อุปสรรค

๑.ให้มีการจัด
กิจกรรมของ
รายวิชาให้
สามารถมีการ
จัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติของ
การต้านทุจริตใน
รายวิชาให้ปรากฏ
ชัดเจนใน
แผนการจัดการ

- ให้หน่วยงาน
ภาครัฐสนับสนุน
งบประมาณ
ให้กับ
สถาบันการศึกษา
ในการจัด
การศึกษาด้าน
การต้านทุจริต
งบประมาณการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเสริมที่
เกี่ยวข้อง รวมถึง
งบประมาณการ
วิจัย
- จัดอบรมเพื่อ
พัฒนาอาจารย์
และสนับสนุน
วิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญให้กับ
สถาบันการศึกษา

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๖๗

14. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงาน

นําหัวข้อ “ความละอายและไม่ทนต่ อการ
ทุ จ ริ ต ” และ “สร้ า งสั ง คมไม่ ท นต่ อ การ
ทุ จ ริ ต ” มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด การ
เรียนการสอนในหัวข้อ พลเมืองไทยต่อต้าน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในรายวิ ช าการคิ ด

2. การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา คือ
โครงการ NSTRU Beginning Camp

จริงของชีวิต

การดําเนินการ

นิสิตระดับปริญญาตรี
ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา มศว353
การคิดอย่างมีเหตุผล
และจริยธรรมในปี

นักศึกษาทุกชั้นปีที่ ๑

กลุ่มเป้าหมาย

1 ปีการศึกษา

๓ วัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ทําให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ทราบแนวทางการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น

นักศึกษาได้เรียนรู้
- มีความรู้ และเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ การบรรยายพิเศษ เรื่อง
"New Gen for Soft Skills" การบรรยาย เรื่อง
“รู้เท่าทันปัญหายาเสพติด” มีกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ “เสริมทักษะชีวิต สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
กิจกรรม “เราทําดี ด้วยหัวใจ” ถวายสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว, กิจกรรมการฝึกมารยาทไทยในสังคม
และกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนําชีวิต
- มีความรู้ความเข้าใจในการนําจริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
- มีความรู้ความเข้าใจถึงค่านิยม จรรยาบรรณ
และธรรมาภิบาล ของสังคมปัจจุบัน และมีแนว
ทางการปรับตัวเพื่อการดํารงชีวิตโดยมีความ
สํานึกผิดที่จะกระทําการทุจริตในชีวิตประจําวัน

ประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทยและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
- มีความตระหนักถึงคุณธรรม การแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมออก
จากกันไม่นํามาปะปนกัน แยกแยะและรู้จักการ
กระทําที่เป็นทุจริต
- มีความรู้จักความละอาย ไม่กล้าที่จะทําในสิ่งที่
ผิด

ผลการดําเนินการ

-

๑. ระยะเวลาใน
การทํากิจกรรม
น้อย
๒. การอบรมกลุ่ม
ใหญ่ทําให้การลง
มือปฏิบัติจริงอาจ
ทําได้ยาก และ
ประเมินผลการ
เรียนรู้จาก
นักศึกษาไม่
สมบูรณ์

สามารถเจาะจง
เป็นรายบุคคล

ปัญหา/
อุปสรรค

หากในอนาคตมี
รายละเอียดของ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดผล

๑. ควรจัด
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
๒. นํากรอบ
แนวคิดของ
หลักสูตรทุจริตไป
สอดแทรกใน
กระบวนการ การ
พัฒนานักศึกษา
และมีเครื่องมือใน
การประเมินผล
การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกันทั้ง
ระบบ

เรียนรู้ (มคอ.๓)
๒.จัดทํารายวิชา
ต้านทุจริตศึกษา
ให้กับนักศึกษา

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๖๘

17. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

16. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ

15. มหาวิทยาลัย
สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

หน่วยงาน
การศึกษา2562
ประมาณ 2,000 คน

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

2. จัดทําเป็น 1 รายวิชา

ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก แก่ นั ก ศึ ก ษาใหม่ เพื่ อ เป็ น นักศึกษาชั้นปีที่ 1
กลไกระยะยาวในการปลูกฝังวิธีคิดป้องกัน
การทุจริตให้แก่นักศึกษา

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

1. จัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้

รายวิชาความเป็ น พลเมื องโลกบนพื้ นฐาน นักศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

อย่างมีเหตุผลและจริยธรรม

การดําเนินการ

เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา
2560 ถึงปัจจุบัน

4 เดือน

4 เดือน

1 ภาคการศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อยู่ระหว่างการดําเนินการวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตรศึกษาทั่วไป โดยนําหลักสูตรวัยใสใจ
สะอาด มาเป็น 1 รายวิชา จํานวน 3 หน่วยกิต
เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
จัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชา ความเป็นพลเมือง (1 หน่วยกิต)

- นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง
และความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล
กับความเป็นพลเมือง การพัฒนาเยาวชนไทยโดย
ใช้เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร้างวินัย
คุณธรรมที่จําเป็นของการเป็นพลเมืองในศตวรรษ
ที่ 21 ผ่านการสอนแบบบรรยาย การร่วม
อภิปรายและทํากิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์สื่อ
วิดีทัศน์
- มีจํานวนนักศึกษาเข้าเรียน 210 คน ได้ผลผ่าน
จํานวน 210 คน
มีการบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรอุดมศึกษา
(วัยใสใจสะอาด) ให้เข้ากับรายวิชา

ผลการดําเนินการ

1. นักศึกษามีเป็น
จํานวนมากในแต่
ละชั้นเรียน การ

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

1. เน้นการ
บรรยายและ
การศึกษากรณี

-

-

ลัพธ์การเรียนรู้
ตามที่คาดหวังจะ
เป็นประโยชน์
อย่างมาก
(ปัจจุบันมีเนื้อหา
และสื่อที่แนะนํา
ให้ใช้
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้
เท่านั้น)
-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๖๙

18. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

หน่วยงาน

1,500 คน

60 คน

2 .ส อ ด แ ท ร ก ใน ร า ย วิ ช า ก ฎ ห ม า ย
รัฐธรรมนูญของสาขานิติศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

1. สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตร “วัยใส ใจ
สะอาด” ในรายวิชา พลเมืองไทยในสังคม
พลวัตให้กับนักศึกษา

การดําเนินการ

-

มิ.ย. - ก.ย. 2563

ระยะเวลา
ดําเนินการ

-

นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต

ผลการดําเนินการ

-

ควรมีการบรรยาย
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

2. มหาวิทยาลัย
กําลังดําเนินการ
จัดทําสื่อออนไลน์
เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงได้
อย่างง่ายและไม่
สร้างภาระเกิน
สมควรแก่
นักศึกษา

2. นักศึกษาต้อง
เรียนรูปแบบ
ออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์ระบาด
ของCOVID - 19

-

ตัวอย่าง โดย
มหาวิทยาลัย
กําลังทบทวนและ
หาแนวทางเพื่อ
ปรับรูปแบบชั้น
เรียนให้มีขนาด
เหมาะสมเพื่อให้
เป็นไปตามหลัก
ความปกติในวิถี
ชีวิตใหม่ (New
normal)

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ
Active Learning
ทําได้ลําบาก

ปัญหา/
อุปสรรค

๗๐

21. มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต

20. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

19. มหาวิทยาลัย
เกริก

หน่วยงาน

ธ.ค. - ม.ค.

3. เพิ่ ม เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การแยกแยะ นิสิต
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
(01459491)

1. ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การ นักศึกษาที่
พ.ย. 62 - มี.ค. 63
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ในหั ว ข้ อ ลงทะเบียนเรียนวิชา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
GE.123 ภาคเรียนที่
2/2562

ก.ค. - พ.ย.

2. การเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองดี นิสิต
และความรับผิดชอบ
(01459101)

1. เพิ่ ม เนื้ อ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น นิสิตสาขา
การทุจริตเพื่อการคิดแยกแยะผลประโยชน์ อาชญวิทยา
ส่วนตนและส่วนรวม
ธ.ค. - ม.ค.

ภาคต้นการศึกษา
และภาคฤดูร้อน

3. กิจกรรมในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

นักศึกษาที่ลงเรียน
วิชาบัณฑิตอุดมคติ
ไทย

ทุกภาคการศึกษาที่
รายวิชานั้นเปิด

2. สอดแทรกในทุ ก ๆ วิ ช าในหมวดวิ ช า นักศึกษาที่ลงเรียน
ศึกษาทั่วไป
วิชาพื้นฐาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกภาคการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

1. เปิดสอนเป็นรายวิชา “การต่อต้านการ นักศึกษาปริญญาตรี
ทุจริต” เป็นวิชาเลือกในกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4
3 หน่วยกิต

การดําเนินการ

- เพิ่มเติมเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนวิชา
GE.123 กฎหมายเพื่อการดํารงชีวิต
- อาจารย์ผู้สอนวิชา GE.123 สอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในหัวข้อ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา GE.123 กฎหมาย
เพื่อการดํารงชีวิตได้จัดทําสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ
“คนรุ่นใหม่...โตไปไม่โกง” และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางที่กําหน

อยู่ระหว่างดําเนินการ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

นักศึกษาเข้าใจและไม่กระทําผิดทุจริตในห้องสอบ

นักศึกษาไม่ทุจริตในการทําข้อสอบ

นักศึกษาไม่เลือกวิชาดังกล่าว

ผลการดําเนินการ

- การกระตุ้นให้
นักศึกษาเห็น
ความสําคัญของ
การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
ตลอดจน
ผลกระทบที่จะ
ได้รับในกรณีที่มี
การทุจริต
คอร์รัปชันจะต้อง

-

-

-

มีรายวิชาให้
นักศึกษาเลือก
เรียนหลายวิชา

ปัญหา/
อุปสรรค

- ควรมีการ
สอดแทรกเนื้อหา
ของทุกรายวิชา
เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้
นักศึกษาเห็น
ความสําคัญของ
การต่อตานการ
ทุจริต

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๗๑

22. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

หน่วยงาน

นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย

2. สอดแทรกไว้ทุกรายวิชาของหลักสูตร ที่ นักศึกษาคณะ
ระบุอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ คุณธรรม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
จริยธรรม และอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่จะ
และออกแบบแฟชั่น
ดําเนินการโดยการสังเกตพฤติกรรม/
บทบาทในการทํางานกลุ่ม/การเรียนใน
ห้องเรียน มีการกําหนดผลการประเมิน
ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน การส่ง
งาน การเข้ากิจกรรมส่วนรวมของคณะ และ

1. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

การดําเนินการ

- นักศึกษามีวินัยเข้าเรียนตรงตามเวลาและเห็น
คุณค่าของการใช้สิทธิ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ตระหนักในคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ
นักศึกษามีความเข้าใจในการกระทําทุจริตใน
ลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ภาคเรียนที่
2/2562
(พ.ย. 2562 -

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอน
รายวิชา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
แผนการศึกษาของหลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา จริยธรรมและกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ ในแผนการศึกษาของหลักสูตร

ผลการดําเนินการ

ภาคการศึกษาที่
1/2562
(มิ.ย. 2562 ต.ค. 2562)

ตลอดปีการศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นักศึกษาควร
ปรับปรุงการตรง
ต่อเวลา

-

- การมอบหมาย
งานในลักษณะกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มบางคน
อาจจะไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น

ใช้ระยะเวลา
พอสมควร

ปัญหา/
อุปสรรค

-

- กรณีที่มีการ
มอบหมายงานใน
ลักษณะกลุ่ม ควร
ให้นักศึกษามีการ
นําเสนองานต่อ
อาจารย์ผู้สอน
ก่อนที่จะมีการ
เผยแพร่งานใน
ช่องทางที่กําหนด

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๗๒

23. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

หน่วยงาน

1. ทําการสอนวิชาประวัติและแบบอย่าง
ศิลปะตะวันตก

6. จัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ ชั้นปีที่
3
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
หลักสูตรทัศนศิลป์

นักศึกษาคณะ
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่
3
นักศึกษาคณะ
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3

5. จัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

6. จัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

นักศึกษาคณะ
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่
4

4. จัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชา
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1 ภาคการศึกษาทํา
การสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 ของ
ทุกปีจนกว่าจะครบ
กําหนดการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี

ภาคการศึกษาที่
2/2562

ภาคการศึกษาที่
1/2563

ภาคการศึกษาที่
1/2563

ภาคการศึกษาที่
1/2563

ภาคการศึกษาที่
1/2563

นักศึกษาคณะ
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่
4

3. จัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชา
การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มี.ค. 2563)

กลุ่มเป้าหมาย

การสอนให้นักศึกษารับผิดชอบต่องาน
ส่วนรวม

การดําเนินการ

นักศึกษาเข้าใจการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเข้าใจถึงหลัก
จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ
- เป็นไปตามการกําหนดรายวิชาที่ มคอ. 2 มคอ.
7 และมคอ. 3 กําหนดไว้ก่อนเปิดภาคการศึกษา
- จากภาคการศึกษาที่ผ่านมาวิชาประวัติและ
แบบอย่างศิลปะตะวันตกเป็นวิชาที่มุ่งเน้นการ
สอนในเชิงทฤษฎี โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบ
หลักความรับผิดชอบในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ดังนี้

นักศึกษามีความเข้าใจ ในการกระทําทุจริตใน
ลักษณะต่าง ๆ ผ่านระบบฐานข้อมูล

นักศึกษามีความเข้าใจ ในการกระทําทุจริตใน
ลักษณะต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

นักศึกษามีความเข้าใจ ในการกระทําทุจริตใน
ลักษณะต่าง ๆ ในการทําโครงงาน

นักศึกษามีความเข้าใจ ในการกระทําทุจริตใน
ลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/อุปสรรคที่
พบ เช่น
-นักศึกษาบางคน
ลอกข้อสอบเพื่อน
*แก้ไขโดยการปรับ
ตก
- นักศึกษาบางคน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๗๓

หน่วยงาน

2. ทําการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1

การดําเนินการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
หลักสูตรทัศนศิลป์

กลุ่มเป้าหมาย

1 ภาคการศึกษาทํา
การสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 ของ
ทุกปีจนกว่าจะครบ
กําหนดการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการจากการดําเนินการวิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ 1
- นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะ
ความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงานส่วนตน
และงานกลุ่ม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง
ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผล

ผลการจากการดําเนินการวิชาประวัติและ
แบบอย่างศิลปะตะวันตก
- นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
เห็นความสําคัญและคุณค่าในงานศิลปะตะวันตก
ระดับชั้นครูมีจรรยาบรรณทางวิชาการและสังคม

1. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
2. มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของ
ผู้อื่น
- โดยมีการกําหนดให้มีการปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ สอดแทรกและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่
ทําความดีและเสียสละ
- มีการประเมินจากการตรวจสอบแผนการสอน
ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในทุกวิชา

ผลการดําเนินการ

1. มีนักศึกษาลอก
เลียนผลงานของ
ผู้อื่น มาเป็นผลงาน
ของตนเอง
2. นักศึกษามา
เรียนสายและส่งผล
งานไม่ตรงต่อเวลา
เป็นประจํา

ไม่ร่วมแบ่งกลุ่ม
ตอบคําถาม
*แก้ไขโดยการแยก
สอบเฉพาะราย แต่
อาจจะไม่ให้
คะแนนที่เท่ากัน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๗๔

24. มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต

หน่วยงาน

เปิดสอนรายวิชา PA101 คุณภาพชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิชา
เลือกเสรีที่สอนให้กับนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยให้นักศึกษาที่
เรียนแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ชุมชน ทําโครงการ
ชุมชนพอเพียงและนําเสนอผลการลงพื้นที่
โครงการ ด้วยคลิปวิดีโอ พร้อมนําเสนอใน
ชั้นเรียนและทํารายงานรูปเล่ม

3. ทําการสอนวิชาศิลปนิพนธ์

การดําเนินการ

นักศึกษาปริญญาตรี
จากคณะต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
หลักสูตรทัศนศิลป์

กลุ่มเป้าหมาย

ภาคเรียนที่
2/2562
(ธ.ค. - มี.ค. 63)

1 ภาคการศึกษาทํา
การสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 ของ
ทุกปีจนกว่าจะครบ
กําหนดการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- นักศึกษาสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ในการลงพื้นที่ชุมชน
- นักศึกษาเกิดการตื่นตัวต่อการทุจริตและ
ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อ
ประเทศ โดยนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการป้องกันการทุจริต

ผลการจากการดําเนินการวิชาศิลปนิพนธ์
- นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะ
ความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงานส่วนตน
และงานกลุ่ม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง
ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผล
และหาข้อสรุปเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเห็น
ความสําคัญและคุณค่าในงานศิลปะ มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและสังคม

และหาข้อสรุปเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเห็น
ความสําคัญและคุณค่าในงานศิลปะร่วมสมัยและ
งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

ผลการดําเนินการ

นักศึกษาบางคนยัง
ไม่เข้าใจ
ความหมายที่
แท้จริงของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ปัญหา/
อุปสรรค

จัดเนื้อหา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง
สอดแทรกเป็น
ส่วนหนึ่งในทุก
รายวิชาของแต่ละ
หลักสูตรเพื่อให้
เกิดการตระหนัก
และเข้าใจในการ
สร้างจิตพอเพียง
ที่จะต่อต้านการ
ทุจริต

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๗๕

27. มหาวิทยาลัย
บูรพา

26. มหาวิทยาลัย
นอร์ท - เชียงใหม่

25. มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ

หน่วยงาน

1. ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความ
ร่วมมือให้มหาวิทยาลัยในระยะเริ่มต้น
มหาวิทยาลัยได้นําผลงานจากการประกวด
สื่อป้องกันการทุจริต ไปเผยแพร่ให้กับทุก
ภาคส่วนงานที่ดําเนินการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและเน้นให้เกิดการ
บูรณาการในรายวิชาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รวมถึงวิชาอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม
2. นําเนื้อหาสาระวิชาที่เกี่ยวกับการสร้าง
พลเมืองดีในสังคม การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต การปรับฐานความคิดต้าน
ทุจริตส่วนตนและส่วนรวม ไปบูรณาการกับ
เนื้อหาสาระของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบพร้อมนํา
สื่อป้องกันการทุจริตไปบูรณาการในรายวิชาตาม
ความเหมาะสม

-

นิสิตระดับปริญญาตรี 5 ปีการศึกษา
ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปี
(2564 - 2568)
การศึกษา 2564
เป็นต้นไป

-

มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว
ต่อเนื่องทุกปี

มีการขับเคลื่อนหลักสูตรวัยใส ใจสะอาด

มีการดําเนินการร่วมกันทั้งของมหาวิทยาลัย,
องค์กรคุณธรรมและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย)

ผลการดําเนินการ

นิสิตระดับปริญญาตรี 2 ปีการศึกษา
(2562 - 2563)

นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา

1 ภาคการศึกษา

ตั้งแต่ปี 2559

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

3. มีการบรรจุรายวิชา การต่อต้านการ
ทุจริต ในหมวดศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้ดําเนินการ
ลงทะเบียนเรียน
เปิดสอนรายวิชา “ธรรมาภิบาลชีวิต”

ตั้งแต่ปี 2558 2559
ภาคการศึกษาที่
1/2563

คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา

1. มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต

ระยะเวลา
ดําเนินการ

2. อาจารย์ผู้สอนมีการบูรณาการในรายวิชา นักศึกษาระดับ
SOC 112
ปริญญาตรี

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

-

-

-

-

เกิดสถานการณ์
COVID - 19 จึง
ทําให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเต็มที่

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

อาจารย์และ
วิทยากรจัดการ
เรียนการสอน
แบบผสมผสาน
กัน

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๗๖

30. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

29. มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์

28. มหาวิทยาลัย
พายัพ

หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ภาคการศึกษา
1/2563
ตลอด 2 ภาค
การศึกษา 2562

นิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในวิชา

นิสิตที่เรียนรายวิชา
หน้าที่พลเมืองต่อ
สังคมและจิตอาสา
นักศึกษาที่
ลงทะเบียนรายวิชา
คุณธรรมและ

2. ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยปรับคําอธิบายรายวิชา หน้าที่พลเมือง
ไทย

3. กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้าน
คอร์รัปชัน โดยให้นิสิตเป็นผู้บริหารแผนงาน
กิจกรรมการรณรงค์ที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ของประเทศและชุมชน
บูรณาการรายวิชาคุณธรรมและจริยธรรม
กับชีวิต

ดําเนินการปี
การศึกษา 2562
จํานวน 3 หน่วยกิต

นิสิตมหาวิทยาลัย
จํานวน 60 คน

1 ธ.ค. 2562

2560 - 2563

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเข้า
ร่วมโครงการ กู๊ด กาย รัน ปีที่ 2 ของ
สํานักงาน ป.ป.ช.

เช่น รายวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมไทย อาเซียนและโลก รายวิชา
กฎหมายสําหรับคนทํางานและธุรกิจ รวมถึง
สอดแทรก/ปรับใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม
มีการบูรณาการกับรายวิชาพลเมือง
นักศึกษาชั้นปีที่
ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
1 - 2 ทุกสาขาวิชา

การดําเนินการ

นักศึกษามีความรึความเข้าใจ ค่า CPI มีระบบ
ฐานความคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการดําเนินชีวิต

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากสถานการณ์
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID- 19

มีการปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่ โดยเพิ่ม
คําอธิบายว่า “ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยมในการป้องกันการ
ทุจริต”

ร่วมแสดงพลังของนิสิตมหาวิทยาลัยในการร่วม
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

นักศึกษามีการตระหนักรู้และต่อต้านต่อ
พฤติกรรมการทุจริต รวมทั้งนักศึกษาให้ความ
สนใจต่อสถานการณ์การทุจริตในสังคมไทย
โดยเฉพาะการทุจริตของข้าราชการและ
นักการเมือง

ผลการดําเนินการ

การส่งเสริมให้มี
การจัดทําสื่อ
ประกอบการสอน
ใน
ระดับอุดมศึกษา
โดยเฉพาะเพื่อให้
ผู้เรียนรู้สึกว่าการ
ทุจริตเป็นภัยใกล้
ตัว
-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

ไม่มีการวัดผล
แนวทาง/วิธีการ
ประเมินผลที่
วัดผลและ
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ประเมินผลที่

-

สื่อการสอนและ
กรณีศึกษาที่มี
คุณภาพและตรง
กับวัยของผู้เรียนยัง
มีค่อนข้างน้อย

ปัญหา/
อุปสรรค

๗๗

1. การกําหนดเป็นเนื้อหาของรายวิชา
การศึกษาทั่วไป ในวิชาความเป็นพลเมือง

33. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์

34. มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน
หมวดการศึกษาทั่วไป

บรรจุรายวิชาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซึ่งเป็นวิชาที่สังกัดในหลักสูตร
หมวดการศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562

32. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

5 ปี

ปี 2559 - ปัจจุบัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นักศึกษา, อาจารย์,
บุคลากร และ
บุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

2. การจัดนิทรรศการต้านโกง เพื่อเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจการเฝ้าระวังป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน

ได้บรรจุหลักสูตร “วัยใส ใจสะอาด” ลงไป
ในวิชา ความรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นรายวิชาที่
นักศึกษาทุกคนต้องเรียน

ทุกภาคการศึกษา

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
จัดสอนทุกภาค
ทุกหลักสูตรต้องเรียน การศึกษา

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา
ดังกล่าว

จริยธรรมกับชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา GE TH
102 พลเมืองที่เข้มแข็ง และรายวิชา
กฎหมายในชีวิตประจําวันและสังคม

การดําเนินการ

31. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์

หน่วยงาน

นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ในรายวิชาความรู้
คู่คุณธรรมเกิน 80% ในแต่ละภาคการศึกษา

ผู้ร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกิดความ
สํานึกและตระหนัก

นักศึกษาที่เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

อยู่ระหว่างดําเนินการ

นักศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต

แบบพอเพียง มีจิตอาสา

ผลการดําเนินการ

กรณีศึกษาต้อง
ค้นคว้าเพิ่มให้
ทันสมัย น่าสนใจ
ซึ่งยางครั้งเนื้อหา
อาจไม่ตรงประเด็น
100%

ยังมีส่วนของ
เนื้อหา ค่อนข้าง
น้อยในรายวิชา

-

นักศึกษาได้เรียน
เฉพาะนักศึกษาที่
ลงรายวิชานี้เท่านั้น

ปัญหา/
อุปสรรค

ป.ป.ช. ควรมี
กรณีศึกษาใหม่ ๆ
ให้สามารถมาเป็น
กรณีศึกษาได้

ควรจัดทํารายวิชา
การศึกษาทั่วไป
ให้นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

-

-

เหมาะสมกับ
รายวิชา

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๗๘

37. มหาวิทยาลัย
การจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทริน

36. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง

35. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
และ 2

1. ได้บรรจุหลักสูตร “วัยใส ใจสะอาด”
โดยได้ดําเนินงานเปิดสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป

2. คณะนิติศาสตร์ มีการนําเนื้อหาไป
บูรณาการกับรหัสวิชา LAF - 408
กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต

นักศึกษาทุกระดับ
ชั้นปี

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าร่วม
โครงการฯดังกล่าว จึงไม่ได้ดําเนินการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นการ
เฉพาะ แต่มีเนื้อหาด้านทุจริตสอดแทรกอยู่
ในรายวิชาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
1. ดําเนินการโดยนําเนื้อหาไป
นักศึกษาระดับ
มาบูรณาการกับรหัสวิชา GEN-201 ชื่อ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
วิชาความ รับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ ใน
หัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “หลักสูตรวัย
ใส ใจสะอาด” โดยได้ดําเนินงานกําหนดให้
เป็นวิชาบังคับของ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

2 ภาคการศึกษา

1 ภาคการศึกษา

-

ดําเนินการเปิดสอน
3 ภาคเรียน ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560 2562

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. นักศึกษาเข้าใจ
ว่าเป็นเรื่องของ
ผู้ใหญ่
2. อาจเป็นภัย
มาถึงตัว

1. เกิดกระบวนการปรับสภาพต่อต้านการทุจริต
2. เผยแพร่การต่อต้านการทุจริตโดยเยาวชน/
นักศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตสํานึกให้
นักศึกษารู้โทษของการทุจริตทําให้ประเทศชาติ
เสียหาย
กําหนดเป็นวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษา

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

การเปิดสอนหลักสูตรต้านทุจริตรายวิชา “วัยใส
ใจสะอาด” มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยภาคเรียน 2562 เป้าหมาย คือ
120 คน เปิดสอน 3 หมู่เรียน

ผลการดําเนินการ

-

สอนและปลูก
จิตสํานึกและ
สอดแทรกทุก
รายวิชา

-

-

-

-

มหาวิทยาลัย
ขอเวลาเพื่อ
รวบรวม
ปัญหา
อุปสรรคใน
การแก้ไข
ต่อไป
เนื่องจากเป็น
ระยะแรก
ปัญหา
อุปสรรคเลย
ยังไม่พบ

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๗๙

6 เดือน

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 4 ทุกคณะวิชาของ
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์

ได้กําหนดให้มีการเปิด รายวิชา LA 1003
วัยใสใจสะอาดเป็นรายวิชา เลือกเสรีของ
คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่ภาค การศึกษาที่ 2
ของปี การศึกษา 2563 เป็นต้นไป

กําหนดรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต

บรรจุรายวิชา GE 1208
Transparency And Anti - Corruption
ให้เป็นวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป
(สังคมศาสตร์)

39. มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวฯ

40. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

41. มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ

1 ภาคการศึกษา

1 ปี

ปีการศึกษา 2562
(ส.ส. 2562 ก.ค. 2563)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
และ 2 ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาหมวด
การศึกษาทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

เดิมในสาระของเนื้อหารายวิชามี การ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล โดยมี การเน้นย้ําใน
กระบวนการเรียน การสอนของอาจารย์
ผู้สอน เพิ่มเติม

การดําเนินการ

38. มหาวิทยาลัย
ชินวัตร

หน่วยงาน

เริ่มเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2564

กําหนดให้รายวิชา LW 422 (หัวข้อพิเศษในทาง
นิติศาสตร์) เป็นวิชาที่ทําการสอนเรื่องทุจริต
ศึกษา

-

มีการกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและ
กระบวนการสอน/กลยุทธ์การสอนในรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน
จํานวน 1 รายวิชา/ภาคการศึกษา

ผลการดําเนินการ

-

การขาดอาจารย์
ผู้สอน

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

สํานักงาน ป.ป.ช.
ควรจัดอบรม
อาจารย์ผู้ที่ทํา
หน้าที่สอนเรื่อง
ทุจริตศึกษา
เพื่อให้อาจารย์
สามารถนํา
ความรู้มา
ถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้อง
-

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๘๐

44. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษาทุกหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ตั้งแต่ปีการศึกษา
2560 จนถึงปัจจุบนั

1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

การบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพ การจัดกิจกรรม
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
ผ่านทางรายวิชา ต่อไปนี้
- รายวิชาการต่อต้านการทุจริต
- รายวิชาจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ
- รายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ
- รายวิชาจริยธรรมในการทํางาน
- รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจอุตสาหกรรม
- รายวิชาจริยธรรมธุรกิจระหว่างประเทศ
- รายวิชาคุณธรรมและจริยธรรมศึกษา
- รายวิชาความเป็นพลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม
จัดการเรียนการสอน จํานวน 2 รายวิชา
ดังนี้
1.1 รายวิชา 202202 ความเป็นพลเมือง
และพลเมืองโลก 3 หน่วยกิต
1.2 รายวิชา 202207 มนุษย์กับ
เศรษฐกิจและการพัฒนา 3 หน่วยกิต

43. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุก ๆ ภาคการศึกษา
ที่มีการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา
“พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม”

กลุ่มเป้าหมาย

นําเนื้อหาหลักสูตร “วัยใส ใจสะอาด”
นักศึกษาหลักสูตร
มาปรับใช้ในวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบ อนุปริญญาที่มีเรียน
สังคม
รายวิชา “พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม”

การดําเนินการ

42. วิทยาลัยชุมชน
น่าน

หน่วยงาน

มีการกําหนดเนื้อหาและค่านิยมของการต่อต้าน
การทุจริตในรายวิชาภายใต้หัวข้อ คุณลักษณะ
ของพลเมือง 3 แบบที่ขับเคลื่อนระบบ
ประชาธิปไตยและหัวข้อ อยู่กับคอร์รัปชัน เราจะ
พัฒนากันได้อย่างไร

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการนําคุณธรรม
จริยธรรม มาใช้ในชีวิตประจําวัน

ผู้สอน
- สามารถนําเอาเนื้อหาสาระที่มีอยู่ใน หลักสูตร
วัยใส ใจสะอาด ไปจัดการเรียนการสอนในหน่วย
การเรียนรู้ที่สอดคล้องได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษา
- นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถนําไปต่อยอดการ
เรียนรู้ในการเรียนวิชาอื่น ๆ และนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

ผลการดําเนินการ

- เนื่องจากเป็น
รายวิชาที่มีการ
เรียนการสอนใน
ห้องเรียนขนาด
ใหญ่ (1,500 ที่
นั่ง) จึงทําให้การ

ไม่สามารถใช้
เนื้อหาทั้งหมดใน
การเรียนการสอน
ได้ เนื่องจากต้อง
คํานึงถึงคําอธิบาย
รายวิชา เพราะต้อง
จัดการเรียนการ
สอนให้ครบถ้วน
ตามหลักสูตร
-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๘๑
นักศึกษาระดับ
อนุปริญญา

นักศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

มีการปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

มีการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
สอดแทรกในรายวิชา ต่าง ๆ เช่น
1. รายวิชาจริยธรรมและการรับผิดชอบต่อ
สังคมของนักบริหาร
2. รายวิชาสัมมนาปัญหาและการพัฒนา
ระบบราชการไทย
3. รายวิชาสัมมนาปัญหาปัจจุบันทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
ซึ่งผู้สอนได้บูรณาการปรับเนื้อหาทั้ง 3 วิชา

46. วิทยาลัยชุมชน
น่าน

47. มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

กลุ่มเป้าหมาย

จัดทําเป็น 1 รายวิชา ในหมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป 2558 และ 2562 โดยในปี
การศึกษา 2563 มีการปรับเนื้อหาการ
สอนในบทที่ 2 และบทที่ 3

การดําเนินการ

45. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงาน

ภาคการศึกษาที่
2/2562

ตั้งแต่ปีการศึกษา
2560

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทําแบบทดสอบ
โดยพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนหลังการ
อบรมที่เพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจในการนําสิ่ง
ที่ได้จากโครงการ ฯ ไปใช้ อยู่ในระดับมาก

ยังไม่ประสบผลสําเร็จ

นักศึกษาตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับ
ความสําคัญของการทุจริต ผลกระทบจากการ
ทุจริตต่อตัวนักศึกษา สังคม และประเทศชาติ

ผลการดําเนินการ

การแพร่ระบาด
ของ COVID - 19
ทําให้มีผลกระทบ
ไม่สามารถปรับใช้
ในการจัดการเรียน
การสอนได้
ในการจัดการเรียน
การสอนที่
สอดแทรกเนื้อหา
ในรายวิชาสามารถ
ดําเนินการได้ไม่มี
ปัญหา แต่การ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมในรูปแบบ
ของชมรม ฯ ยัง

ร่วมอภิปรายเพื่อ
สร้างความเข้าใจ
ของนักศึกษา
เป็นไปได้ค่อนข้าง
ยาก
- เนื่องจากจํานวน
อาจารย์ประจํา
สาขาวิชาฯ
ไม่เพียงพอ หาก
เปิดรายวิชาใหม่
-

ปัญหา/
อุปสรรค

ควรมีงบประมาณ
สนับสนุน เพื่อ
นํามาใช้ในการ
ดําเนินกิจกรรม

มีการจัดทําการ
เรียนการสอน
ออนไลน์

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๘๒

48. สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
(สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม)

หน่วยงาน

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

3. บูรณาการหลักสูตรตามคุณลักษณะใน
รายวิชาการจัดการธุรกิจดุริยางคศิลป์

4. สอดแทรกในรายวิชา หน้าที่พลเมือง
ดังนี้
1. กําหนดโครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความเป็นพลเมืองและเศรษฐกิจพอเพียง

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

กลุ่มเป้าหมาย

2. มีการบูรณาการการสอนสอดแทรกใน
รายวิชาความเป็นพลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ให้ออกมาในรูปแบบของโครงการ การจัด
สัมมนาเรื่อง กลยุทธ์พิชิตคอร์รัปชัน ใน
มุมมองของนักบริหารศตวรรษที่ 21 และ
ภายในงานการจัดสัมมนายังได้มีการ
แสดงผลงานของชมรมป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงงาน/
งานวิจัย เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ตลอดจนการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสมัครเป็น
สมาชิกของชมรม ฯ เพื่อเป็นเครือข่ายใน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ อีกด้วย
1. มีการบูรณาการการสอนสอดแทรกใน
การจัดการเรียนรู้รายวิชาความเป็นครู
วิชาชีพ

การดําเนินการ

ภาคการศึกษาที่
1/2562

ภาคการศึกษาที่
1/2563

ปีการศึกษา 2562

ภาคการศึกษาที่
1/2563

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อยู่ระหว่างดําเนินการจัดการเรียนการสอนจาก
การสอนที่ผ่านมานักศึกษามีความสนใจต่อ
สถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

การจัดการสอนเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ ในรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ได้
ตลอดชีวิต ตามคุณลักษณะของหลักสูตร

1. นักศึกษามีความซื่อสัตย์ เข้าใจในการเลือกตั้ง
แบบโปร่งใส
2. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
3. นักศึกษามีความตระหนักเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต

อยู่ระหว่างดําเนินการในภาคการศึกษาที่
1 /2563

ผลการดําเนินการ

ขาดข้อมูล/ตัวอย่าง
เพื่อทําการ
ขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริต

ความซับซ้อนของ
หลักสูตร

-

-

ขาดงบประมาณใน
การขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ
ของชมรม ฯ

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ควรเปิดสอนเป็น
รายวิชาหลัก

-

-

วิทยาลัย
นาฏศิลป์
พัทลุง

คณะศิลปะ
นาฏดุริยางค์

วิทยาลัย
นาฏศิลป์

วิทยาลัยช่าง
ศิลป์
สุพรรณบุรี

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๘๓

หน่วยงาน

ภาคการศึกษาที่
2/2562

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

7. สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาความเป็น
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม

ปีการศึกษา 2563 2564

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ภาคการศึกษาที่
1/2563

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

กลุ่มเป้าหมาย

6. สอดแทรกในรายวิชาความเป็นครูวชิ าชีพ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

เรื่องการมีส่วนร่วม และความเป็นพลเมือง
3. ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา หน้าที่พลเมือง
4. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. จัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์
ผู้สอนนําเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ
ไปปรับใช้/ประยุกต์ใช้ในรายวิชา
1. รายวิชาสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
บูรณาการเนื้อหาในรายวิชาพฤติกรรม
มนุษย์กับการพัฒนาตน เนื้อหาวิชาการขัด
เกลาทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. รายวิชาปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง
บูรณาการเนื้อหาในรายวิชาความเป็น
พลเมือง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เนื้อหาการเรียนรู้ โดยการประยุกต์หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือด้านทุจริต

การดําเนินการ

นักศึกษาให้ความสนใจในการเรียน สามารอธิบาย
เกี่ยวกับความหมายประเภทของการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถวิเคราะห์ถึงผลเสีย
ที่เกิดจากการทุจริตต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติได้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างเหมาะสม

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาการทุจริตใน
ชุมชน

-

ผลการดําเนินการ

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

วิทยาลัย
นาฏศิลป์
จันทบุรี

วิทยาลัย
นาฏศิลป์
เชียงใหม่

วิทยาลัย
นาฏศิลป์
สุโขทัย

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๘๔

การดําเนินการ

นิสิตของสถาบัน

2. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาวะ
ผู้นําด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

ภาคการศึกษาที่
2/2563

- นักศึกษาที่
เริ่มใช้ภาคการศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชา ที่ 1/2563
สังคมมนุษย์
- นักศึกษาใน
โครงการความร่วมมือ
กับกระทรวง
มหาดไทย
นิสิตของสถาบัน
ภาคการศึกษาที่
2/2563

จัดทําเอกสารการสอน (Supplement) ที่มี
เนื้อหาการทุจริตในชุดวิชา 10131 สังคม
มนุษย์

51. สถาบันวิทยสิริเมธี 1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
พัฒนาเชิงวิชาชีพ
(สังกัดกระทรวง
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม)

50. มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

ปีงบประมาณถัดไป

มีนาคม 2563

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นักศึกษา

นักศึกษา
จํานวน 200 คน

กลุ่มเป้าหมาย

2. จะมีการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ต้านทุจริตในปีงบประมาณถัดไป

จอมโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความ
ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”

49. สถาบันเทคโนโลยี 1. ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมระบบและ
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมให้กับ
นักศึกษา โดยใช้ชื่อว่าโครงการ “ลูกพระ
ทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน

นิสิตได้เรียนรู้รูปแบบภาวะผู้นํา การบ่มเพาะ
นวัตกรรม การนําเพื่อเปลี่ยนแปลง การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
บูรณาการในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เฉพาะ
อย่างยิ่งความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย
และตระหนักในเรื่องคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม ความเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

นิสิตได้เรียนรู้การจัดการโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
และการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนยังมีการสอดแทรกให้นิสิตตระหนักใน
เรื่องคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละและความซื่อสัตย์สุจริต

ดําเนินการเรียบร้อย (10 มิถุนายน 2563)

อยู่ระหว่างการดําเนินการปีถัดไป

นักศึกษามีจิตสํานึก มีคุณธรรม ความโปร่งใส
ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของสถาบัน

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

๘๕

หน่วยงาน

3. มีการบูรณาการในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในทุกรายวิชา

การดําเนินการ
นิสิตของสถาบัน

กลุ่มเป้าหมาย
ตลอดปีการศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ
นิสิตได้เรียนรู้และได้รับการปลูกฝังในเรื่อง
คุณธรรม จรธรรมในการทําวิจัย เช่น การเคารพ
สิทธิและอ้างอิงผลงานวิชาการของผู้อื่นอย่าง
ถูกต้อง รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัยของตนเอว
ที่มีความน่าเชื่อถือ เคารพในมติเสียงส่วนใหญ่
และให้ความสําคัญกับความเห็นส่วนน้อย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม

ผลการดําเนินการ

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหา/
อุปสรรค

๓. หลักสูตรกลุ่มทหารและตํารวจ

๘๖

๑. ชื่อหลักสูตร “ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตํารวจ”
๒. กลุ่มเป้าหมายการนําไปใช้
๑. กระทรวงกลาโหม
โดย กระทรวงกลาโหม/ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย/ กองทัพบก/ กองทัพเรือ/
กองทัพอากาศ
2. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โดย กองบัญชาการศึกษา
๓. แนวทางการนําไปใช้
ทหาร :
หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ (๓ ระยะ)
- ระยะสั้น ๒ - ๔ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ - ๔ ชั่วโมง
- ระยะกลาง ๔ – ๖ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๖ – ๘ ชั่วโมง
- ระยะยาว ๖ – ๑๒ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๙ – ๑๒ ชั่วโมง
สําหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการอบรมน้อยกว่า ๒ เดือน ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษหรือใช้
สื่อประกอบการเรียนการสอน
ตํารวจ :
- หลักสูตรการฝึกอบรมที่เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
- หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง
สําหรับหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษหรือใช้สื่อประกอบ
การเรียนการสอน

๘๖

๘๗

- นําร่างหลักสูตรเสนอ ก.ตร.ให้
ความเห็นชอบและใช้เป็นหลักสูตร
การฝึกอบรม

บุคลากรจากภาครัฐ
และตัวแทนจาก
ภาคเอกชน ที่มี
คุณสมบัติตามที่
หลักสูตรกําหนด
และผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหาร
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคม
(บรอ.)

๑. หลักสูตรการบริหารการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐ
ร่วมเอกชน (บรอ.)
- บรรจุวิชาการป้องกันปราบปราม
ทุจริต (อภิปราย 3 ชม., จัดทํา
บทสรุปผู้บริหาร 3 ชม.)
- กําหนดขอบเขตรายวิชาได้แก่ การ
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม, ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต, จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต
- นําร่างหลักสูตรเสนอ ก.ตร.ให้
ความเห็นชอบและใช้เป็นหลักสูตร
การฝึกอบรม
๒. หลักสูตรผู้กํากับการ (ผกก.)
- บรรจุวิชา ภาวะผู้นํา คุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารระดับผู้กํากับ
การ 6 ชม. (บรรยาย 3 ชม.,ปฏิบัติ 3 ชม.)
- กําหนดขอบเขตรายวิชา คือ จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต

๑. สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
(กองบัญชาการศึกษา)

ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ข้าราชการทหารที่
มียศ พันโท นาวาโท
นาวาอากาศโท หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า
ข้าราชการตํารวจ
หรือข้าราชการพล

1. ข้าราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร
ยศพันตํารวจโทและ
ดํารงตําแหน่ง รอง
ผกก.หรือเทียบเท่า
มาแล้ว

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการ

หน่วยงาน

๘๗

16 สัปดาห์

288 ชม.

ระยะเวลา
ดําเนินการ

-

-

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/อุปสรรค

๔. รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-

-

ข้อเสนอแนะ

-

-

หมายเหตุ

๘๘

๒. กองทัพอากาศ

หน่วยงาน

๓. หลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ
(ฝอ.ตร.)
- หมวดวิชาการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ข้าราชการตํารวจ
มีวินัยและการป้องกันมิให้
ข้าราชการตํารวจกระทําผิดวินัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ
หลักธรรมาภิบาล
- กําหนดขอบเขตรายวิชา ได้แก่ จิต
อาสา ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้บรรจุหัวข้อจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต
- นําร่างหลักสูตรเสนอ ก.ตร.ให้
ความเห็นชอบและใช้เป็นหลักสูตร
การฝึกอบรม
๑. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การ
สร้างจิตสํานึกในการป้องกันการ
ทุจริต"

การดําเนินการ

ข้าราชการ ทอ.
ที่เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรการป้องกัน
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
และการเผชิญเหตุ
จากอาวุธทําลาย
ล้างสูง

ข้าราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตร ยศ ร้อย
ตํารวจเอก ถึง พัน
ตํารวจโท ดํารง
ตําแหน่ง รอง
สารวัตร หรือ
เทียบเท่า ถึง
รองผู้กํากับการ หรือ
เทียบเท่า
ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ฝ่ายอํานวยการ
ตํารวจ (ฝอ.ตร.)

เรือนประเภท
วิชาการระดับ
ชํานาญการหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป แต่
ไม่ต่ํากว่าระดับ
ชํานาญการพิเศษ
หรือเทียบเท่า

กลุ่มเป้าหมาย

๒ ชม.

๘๘

25 สัปดาห์

ระยะเวลา
ดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และ
เป็นการปลูกจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

-

ผลการดําเนินการ

ขาดสื่อประกอบการสอน

-

ปัญหา/อุปสรรค

ควรมีสื่อประกอบการสอน

-

ข้อเสนอแนะ

-

-

หมายเหตุ

๘๙

หน่วยงาน
ข้าราชการ สังกัด
นขต.ทอ.

ข้าราชการ สังกัด
นขต.ทอ.
ครู/นักเรียน
ครู/นักเรียน
ครู/นักเรียน/ผู้ป่วย/
ข้าราชการ รพ.สีกัน
บุคลากร พอ.
ทุกชั้นยศ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และ
นพอ.ทุกชั้นปี

๓. หลักสูตรเจ้าหน้าที่สื่อสารประจํา
อากาศยาน รุ่นที่ ๒๖ โดยจัดการ
สอนในวิชาคุณธรรมและจริยธรรม

๔. กิจกรรมไหว้ครูของ รร.ดย.
ทอ.ดย.ทอ.อย.

๕. โครงการปฏิบัติธรรมของ รร.ดย.
ทอ.ดย.ทอ.อย.

๖. กิจกรรมดมตรี Happy Hour
ณ รพ.สีกันฯ

๗. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง
“การปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก
ในการป้องกันการทุจริต”

กลุ่มเป้าหมาย

๒. หลักสูตรนายทหารสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ชั้นเรืออากาศ
รุ่นที่ ๔๖

การดําเนินการ

๑ วัน

ทุกสิ้นเดือน

ก.ค.

มิ.ย.

๘๙

ธ.ค.๖๑ ถึง
มี.ค.๖๒

ธ.ค.๖๑ ถึง
มี.ค.๖๒

ระยะเวลา
ดําเนินการ

วพอ.พอ.จะดําเนินการจัดการใน
วันที่ ๘ ต.ต.๖๒

อยู่ระหว่างดําเนินการ

อยู่ระหว่างสรุปผล

อยู่ระหว่างสรุปผล

จัดการสอนเสร็จสิ้นเรียบร้อย

จัดการสอนเสร็จสิ้นเรียบร้อย

ผลการดําเนินการ

ขาดสื่อประกอบการสอน

-

-

-

-

-

ปัญหา/อุปสรรค

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

ควรมีสื่อประกอบ
การสอน

-

-

ควรจัดให้มีการอบรม
วิทยากรผู้สอนเพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และนํา
ความรู้มาถ่ายทอดต่อไป
-

ควรจัดให้มีการอบรม
วิทยากรผู้สอนเพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และนํา
ความรู้มาถ่ายทอดต่อไป

ข้อเสนอแนะ

๙๐

การดําเนินการ

1.2 กรมการเงิน
กลาโหม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม

กลุ่มเป้าหมาย

นายทหารสัญญา
บัตรเหล่าพระ
ธรรมนูญ ของหน่วย
นายทหารสัญญาบัตรชั้นสูง รุ่นที่
ขึ้นตรงสํานักงาน
๒๕ (๒๗ สัปดาห์) ดําเนินการจัดการ ปลัดกระทรวง
อบรมในวิชาการคิดแยกแยะระหว่าง กลาโหม
ผลประโยชน์ส่วนรวมและมีการ
กองบัญชาการ
วัดผลการรับรู้และการทําความ
กองทัพไทย และ
เข้าใจของผู้รับการอบรมจากการ
เหล่าทัพ
บรรยายดังกล่าว
จัดอบรมหลักสูตรนายทหารการเงิน นายทหารประทวน
ชั้นนายสิบอาวุโส รุ่นที่ 3 ของ
เหล่าการเงิน ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หน่วยขึ้นตรง
ดําเนินการจัดการอบรมในวิชาการ
สํานักงาน
คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ปลัดกระทรวง
ส่วนรวมและมีการวัดผลการรับรู้
กลาโหม
และการทําความเข้าใจของผู้รับการ
อบรมจากการบรรยายดังกล่าว

๑. กระทรวงกลาโหม
1.1 โรงเรียนเหล่าทหาร จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
พระธรรมนูญ กรมพระ นายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ่นที่
๔๓ (๒๖ สัปดาห์) และหลักสูตร
ธรรมนูญ

หน่วยงาน

2 ชั่วโมง

๙๐

จัดบรรยายพิเศษ
รวมทั้ง 2
หลักสูตรพร้อมกัน
เป็นเวลา 4
ชั่วโมง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ
ปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดี
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แนวคิด
ป้องกันการทุจริตด้วยการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และคําสั่งที่
เกี่ยวข้อง

สามารถปรับฐานความคิดของ
นายทหารนักเรียนให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/อุปสรรค

5. รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3

-

-

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

๙๑

การดําเนินการ

- หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์

1. ปรับโครงการและหลักสูตร วปอ. นศ.วปอ. รุ่นที่ 62
โดยเพิ่มขอบเขตวิชา 6 - 8
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
ผู้บริหาร ให้มีการเรียนรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต 4 ด้าน คือ
1) การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต
3) จิตพอเพียงต้านทุจริต และ

4. วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ

- ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ
- หลักสูตรนายทหาร
พลาธิการชั้นนายเรือ
ประจําปี งป.๖๓
- หลักสูตรอาชีพเพื่อ
เลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.
ประจําปี งป.๖๓
- หลักสูตรอาชีพเพื่อ
เลื่อนฐานะชั้น จ.อ.
ประจําปี งป.๖๓
- หลักสูตรการบริการ
และหลักสูตรการสห
โภชน์
- ข้าราชการชั้นยศ
ร.ต.-น.ต.
- ข้าราชการชั้นยศ
จ.ต.-พ.อ.อ.

กลุ่มเป้าหมาย

3. กองทัพอากาศ (กรม
กิจการพลเรือนทหาร
อากาศ)

- บรรยายหัวข้อ “การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต”

ปราบปรามการทุจริต”

2. กองทัพเรือ (โรงเรียน - บรรยายหัวข้อ “สังคมไทยมีวินัย
พลาธิการ กรมพลาธิการ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ทุกภาคส่วน ร่วมป้องกันและ
ทหารเรือ)

หน่วยงาน

๙๑

ต.ค. 62 – ก.ย.
63

6 สัปดาห์

6 สัปดาห์

๕ มิ.ย.๖๓

๒๔ มี.ค.๖๓

๑๒ ธ.ค.๖๓

๒๔ มี.ค.๖๓

๒๔ มี.ค.๖๓

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ของตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
รวมทั้งมีความละอายต่อการ
ทุจริต และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
บรรจุวิชา 6 – 8 ในโครงการ
และหลักสูตร วปอ. ประจําปี 62
– 63 โดยมีเวลา 3 ชั่วโมง

ผู้เข้ารับฟังบรรยายได้รับความรู้
และมีจิตสํานึกในการป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินการ

ไม่มี

-

-

ปัญหา/อุปสรรค

- จัดเพิ่มเวลาในหัวข้อการ
อภิปรายมากขึ้น และมีการ
ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
แบบร่วมสมัยมากกว่านี้
- ให้มีการสรุปบทเรียน
ป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้น

เพื่อเติมสื่อการเรียนการสอน

-

ข้อเสนอแนะ

-

-

หมายเหตุ

๙๒

หน่วยงาน

2. การเชิญวิทยากรมาอภิปรายใน
วิชา 6 – 8 ในวันที่ 8 ต.ค. 62
1) ดร.มานะ นิมิตมงคล
เลขาฯ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย)
2) ดร.ชั่งทอง โอภาสศิรวิทย์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
3) พลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์
กรรมการ ป.ป.ช.

4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อ
สังคม

การดําเนินการ

ข้าราชการ และ
นศ.วปอ. รุ่นที่ 62

กลุ่มเป้าหมาย

3 ชั่วโมง

๙๒

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นศ.ฯ มีความพึงพอใจในการ
อภิปรายระดับมากและเห็นว่า
หัวข้อนี้มีความเหมาะสมใน
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์และ
ได้รับความรู้

ผลการดําเนินการ

ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะ

4. หลักสูตรสร้างวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
๑. ชื่อหลักสูตร “สร้างวิทยากรผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
๒. กลุ่มเป้าหมายการนําไปใช้ :
1) หน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง/กรม 20 กระทรวง
2) หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ 56 หน่วยงาน
3) หน่วยงานอื่น ๆ 13 หน่วยงาน
๓. แนวทางการนําไปใช้ :
ประกอบด้วย ๓ แนวทาง
๑) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ป.ป.ช.
๒) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๓) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ
๙๓
๙๓

๙๔

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

๒. โครงการ
ฝึกอบรมการ

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๑ สํานักปลัด ๑. นักบริหาร
สํานักนายก
ระดับกลาง
รัฐมนตรี
สํานักงานปลัด
สํานัก
นายกรัฐมนตรี
รุ่นที่ ๕

หน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐ

มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
- การจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- คุณธรรมจริยธรรม และ
การป้องกันปราบปราม
การทุจริต
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

การดําเนินการ

ระยะ
เวลา

ข้าราชการ
บรรจุใหม่ใน

๑๗ – ๒๔
ม.ค. ๖๒

ข้าราชการ
๗ พ.ย.๖๑ –
๒๓ คน
๔ ม.ค. ๖๒
๑. ดํารง
ตําแหน่ง
ประเภท
วิชาการ ระดับ
ชํานาญการ
พิเศษ
๒.ดํารง
ตําแหน่ง
ประเภท
วิชาการ ระดับ
ชํานาญการ
มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๔ ปี
๓. ดํารง
ตําแหน่ง
ประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส

กลุ่ม
เป้าหมาย
จัดเป็นประจําทุกปี ได้แก่
- อบรมข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
- หลักสูตรนักบริหารระดับต้น
- หลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ

๔. รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

สอด
แทรก
ความรู้
เกี่ยวกับ
การ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
และการ
ป้องกัน
การทุจริต
ไว้ทุก
หลักสูตร ๆ
ละ ๓ - ๖
ชั่วโมง
ซึ่งเป็นไป
ตามแผน
ปฏิบัติ
การ
ประจําปี
ที่กําหนด
ไว้แล้ว

หมาย
เหตุ

๙๕

หน่วยงาน

พัฒนา
ข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
หลักสูตร “การ
เป็นข้าราชการที่
ดี” รุ่นที่ ๑๔

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

- คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับข้าราชการ
- การเป็นข้าราชการที่ดี
ตามรอยพระยุคลบาท
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระเบียบสํานักนายกฯว่า
ด้วยงานสารบรรณฯ
- ศิลปะในการเขียน
หนังสือราชการและการ
เขียนรายงานการประชุม
- กฎหมายเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ
- ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฯลฯ

การดําเนินการ
สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
๖๕ คน ได้แก่
๑.สํานักงาน
ปลัดสํานัก
นายกฯ
จํานวน
๑๒ คน
๒. กรมประชา
สัมพันธ์
จํานวน
๒๙ คน
๓. สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
จํานวน
๑๔ คน
๔. สํานัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
จํานวน
๔ คน
๕. สํานักงาน
สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๙๖

หน่วยงาน

๓. โครงการ
ฝึกอบรมการ
พัฒนา
ข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
หลักสูตร “การ
เป็นข้าราชการที่
ดี” รุ่นที่ ๑๕

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
- การเป็นข้าราชการที่ดี :
จิตอาสา กับการทํางาน
เพื่อแผ่นดิน
- คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับข้าราชการ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระเบียบสํานักนายกฯ ว่า
ด้วยงานสารบรรณฯ
- การมีจิตบริการและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ข้าราชการยุคดิจิทัลและ
เส้นทางการพัฒนาตนเอง
- สิทธิประโยชน์และ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ฯลฯ

การดําเนินการ

ระยะ
เวลา

๔ – ๑๒ ก.ค.
ข้าราชการ
บรรจุใหม่ใน ๖๒
สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
จํานวน ๔๗
คนได้แก่
๑. สํานักงาน
ปลัดสํานัก
นายกฯ
จํานวน ๗ คน
๒. กรมประชา
สัมพันธ์
จํานวน ๒๒ คน
๓. สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
จํานวน ๑ คน
๔. สํานักงาน
สภาความ

จํานวน ๓ คน
๖. สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน จํานวน
๓ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๙๗

๑.๒ สํานักงาน
ก.พ.ร.

หน่วยงาน

โครงการอบรม
สัมมนาร่วมกัน
“หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการ
ที่ดี”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

การอบรมสัมมนาร่วมกัน
“หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี” ให้แก่
ข้าราชการสํานักงาน
ก.พ.ร. ที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่และอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เพื่อปลูกฝัง
ปรัชญาการเป็นข้าราชการ
ที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะที่จําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติงานราชการ
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างสาย
สัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน
ให้แก่ข้าราชการ

การดําเนินการ

ระยะ
เวลา

มั่นคงแห่งชาติ
จํานวน ๒ คน
๕. สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน จํานวน
๑๕ คน
ข้าราชการที่ ระหว่างวันที่
บรรจุใหม่
26 – 29
ปีงบประมาณ ส.ค.62
๒๕62

กลุ่ม
เป้าหมาย

ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาร่วมกัน
“หลักสูตรการเป็นข้าราชการ
ที่ดี” ข้าราชการสํานักงาน
ก.พ.ร. ที่ได้รับการบรรจุใหม่
และอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ ได้ความรู้ และ
ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการ
ที่ดี มีจรรยาบันของข้าราชการ
ที่ดี มีความรู้หลักคุณธรรม
รวมถึงทราบถึงโทษของการ
ทุจริจ การกระทําที่มิชอบต่อ
ประชาชน และประเทศชาติ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

- ดําเนินการ บรรยายหัวข้อ
จิตสํานึกในการมีวินัย และ
วินัยข้าราชการ โดย
วิทยากร จากสํานักงาน
ก.พ.
- บรรยายหัวข้อ หลัก
คุณธรรม อุดมการณ์ และ
จรรยาสําหรับข้าราชการที่ดี
ในการทํางานภาครัฐโดย
วิทยากร จากสํานักงาน
ก.พ.
- บรรยายหัวข้อ
พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดย ผู้อํานวยการกอง
กฎหมายและระเบียบ
ราชการ

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๙๘

จัดการฝึกอบรมค่ายการเรียนรู้
เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าใจและ
น้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน

โครงการสืบสาน
ปณิธานสุจริต
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา
(ศูนย์ปฏิบัติ

ข้าราชการ และ
บุคลากรของ
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา

ข้าราชการ
อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านวินัย ทุจริตและ กปส.
จริยธรรม
ส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลักสูตรการ
ดําเนินการทาง
วินัยและ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม

การดําเนินการ

๑.๓ กรม
ประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ระยะเวลา
โครงการ
๓ วัน ๒ คืน
โดยจัดการ
บรรยาย

3 วัน

ระยะ
เวลา

ขยายเครือข่ายของ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต และเพิ่มจํานวน
วิทยากรตัวคูณในหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

ดําเนินการต่อเนื่องทุกปี

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ข้าราชการ และบุคลากรของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้รับรู้หลักการและตัวอย่าง
กรณีการขัดกันแห่งประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ในหน่วยงาน

สํานักงาน ก.พ.ร.
- ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์
ต้านโกง สํานักงาน ป.ป.ช.
- ศึกษาดูงาน และทํา
กิจกรรม CSR ปลูกป่าใน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
- ทํากิจกรรมทํานุบํารุงศา
สนสถาน CSR (บํารุงวัด
บํารุงใจ)
ผู้ผ่านการอบรมสามารถ
เป็นเครือข่ายการ
ดําเนินการทางวินัย
เครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ควรเชิญ
วิทยากรจาก
สํานักงาน
ป.ป.ช. มา
บรรยายด้วย

ข้อ
เสนอแนะ

ที่ 6
-

ประมาณ
พ.ศ.
2562
เป็นรุ่น

มาแล้ว 5
รุ่นในปีงบ

ดําเนินกา
ร

หมาย
เหตุ

๙๙

๑. หลักสูตรการ
บริหารสําหรับ
ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น รุ่นที่ 26
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562

๓.๑ กรมการ
ขนส่งทางบก

๒. หลักสูตรการ

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้าง
ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา

๓. กระทรวง
คมนาคม

การต่อต้านการ
ทุจริต)

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

การดําเนินชีวิต โดยสอดแทรก
การบรรยายหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา เรื่องการคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม และจิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ในโครงการฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับ
ฟังการบรรยายให้ความรู้และ
แบ่งกลุ่มทํากิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี
เนื้อหา ใน ๔ ชุดวิชา ได้แก่
(๑) การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
(๒) ความอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต
(๓) STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
(๔) พลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
กําหนดเนื้อหาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมหัวข้อวิชา การบริหาร
ด้วยหลักคุณธรรม จํานวน 6
ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
ย่อย 2 วิชา คือ การขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม และ
การศึกษาดูงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กําหนดเนื้อหาหลักสูตรการ

การดําเนินการ

บุคลากรประเภท

บุคลากรประเภท
ทั่วไประดับอาวุโส/
ชํานาญงาน และ
ประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ/
ชํานาญการ
พิเศษ รวม
จํานวน 60 คน

100 คน

(๗ หน่วยงาน)
จํานวน ๕๖คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

6 – 14
มีนาคม
2562

1 วัน

หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
๑.๕ ชั่วโมง

ระยะ
เวลา

มีการจัดทํารายงานการศึกษาแบบ
กลุ่ม และติดตามผลหลังการ
ฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
3 เดือน จากแบบประเมินผล
ออนไลน์

- บุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้แทน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม มีความเข้าใจใน
หลักสูตรฯ มากขึ้น
- เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริตในกระทรวง
คมนาคม
- เตรียมจะจัดโครงการอบรมการ
ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรฯ นี้ (การ
โค้ช) Coaching ให้กับผู้แทน
เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ใน
ปีงบประมาณ 2563

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

1. ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตร
2. ประชาสัมพันธ์หนังสือชุด
วิชาป้องกันการทุจริต
กระทรวงคมนาคม เพื่อนํา
หลักสูตรไปปรับใช้ในโครงการ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม
3. ได้ข้อเสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของกระทรวงคมนาคม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผล
คะแนนการทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
โดยมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ของการเป็นนักบริหาร ยึดถือ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และหลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแห่ง
ปัญหาการทุจริต

ผลการดําเนินการ

-

-

ข้อจํากัดในเรื่อง
เวลาดําเนินการ
และสถานที่

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

๑๐๐

หน่วยงาน

มกราคม –
กันยายน
2562

10 สิงหาคม

1. การอบรมออนไลน์ผ่านสื่อ บุคลากรในสังกัด
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน
ทัว่ ประเทศ
ก.พ. ในหมวดพัฒนาสมรรถนะ
หลักของข้าราชการพลเรือน
(Core Competency Development)
กลุ่มหัวข้อวิชาการยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม

2. การสัมมนา “มุ่งสู่ ความ

อธิบดี, รอง

26 ส.ค. –
6 ก.ย. 62

๔. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากร
กรมการขนส่ง
ทางบก

ข้าราชการที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วนในการ
เข้ารับพิจารณา
แต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับ
ต้น รวมจํานวน
65 คน

กําหนดเนื้อหาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมหัวข้อวิชา ธรรมมา
ภิบาลกับการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ และหัวข้อวิชา
แนวทาง การป้องกันข้อผิดพลาด
และปัญหาการทุจริตด้าน
การเงินและบัญชี

12 – 23
ก.ค. ๖๒

ระยะ
เวลา

๓. หลักสูตร นัก
บริหารงานขนส่ง
ระดับต้น (นบต.)
รุ่นที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562

ทั่วไประดับ
อาวุโส และ
ประเภทวิชา
การระดับ
ชํานาญการ
พิเศษ หรือระดับ
ชํานาญการที่เคย
ดํารงตําแหน่ง
ระดับ 7 รวม
จํานวน 60 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ฝึกอบรมหัวข้อวิชา
1) การบริหารงานแนวใหม่โดย
มีหัวข้อวิชาย่อยเรื่อง การ
บริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล
2). การบริหารด้วยหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งมี
หัวข้อย่อย เรื่อง การบริหาร
คุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส

การดําเนินการ

บริหารสําหรับ
ผู้บังคับบัญชา
ระดับกลาง รุ่นที่
13 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อ
นํามาจัดทําสรุปรายงานผลการ
ฝึกอบรมนําเสนอผู้บริหาร
กรมการขนส่งทางบกต่อไป

อยู่ระหว่างดําเนินการเก็บ
ข้อมูลการทดสอบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายด้วย
ระบบออนไลน์ (ดําเนินการถึง
สิ้นเดือนกันยายน 2562 )
มีการทดสอบประเมินระดับความรู้
ความเข้าใจของข้าราชการ ประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
และประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ผ่านระบบ
ออนไลน์ เรื่อง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. วินัยและการรักษาวินัย
3. การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผล
คะแนนการทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
โดยมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ของการเป็นนักบริหาร ยึดถือ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินการ

มีการจัดทําแบบประเมินผลผู้เข้า
อบรมหลังจบการบรรยายในแต่ละ
หัวข้อวิชา และจะได้จัดทํา
แบบสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชา
ของผู้เข้าอบรมเพื่อติดตาม
ประเมินผลภายหลัง การอบรม 3 6 เดือน

มีการจัดทํารายงานการศึกษาแบบ
กลุ่ม และติดตามผลหลังการ
ฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 3 เดือน โดย
ใช้แบบประเมินติดตามผล

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๐๑

๔. กระทรวง
สาธารณสุข

หน่วยงาน

๒. หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (AntiCorruption
Education)

๑. หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption
Education)
กระทรวง
สาธารณสุข

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ผลิตบุคลากรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้เป็น Coach ใน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (AntiCorruption Education)

ปลอดภัยทางถนน ทุกด้าน
ทุกพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม
ด้วยระบบ IT”ผู้บริหารได้มอบ
นโยบายและแสดงเจตนารณ์
ต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยมีการ
เผยแพร่หนังสือชุดหลักสูตร
วิชาต่อต้านทุจริตศึกษา และ
สื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต
ให้แก่ผู้เข้าร่วม การสัมมนาได้
นําไปศึกษาเพื่อถ่ายทอด และ
ส่งเสริมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาต่อไป
บรรจุหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education)
กระทรวงสาธารณสุข ในการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละ
ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 90)

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบงาน
ด้านการป้องกัน
ปราบปราม
การทุจริต

การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

4. ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต
5. หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

จํานวน
โครงการอบรมหลักสูตร Strongest
2 วัน
Coach ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
ระหว่างวันที่ 2562
4-5 มิถุนายน

1 ปี

2562

อธิบดี, ผู้ตรวจ
ราชการ,
ผู้เชี่ยวชาญ,
ผู้อํานวยการ
สํานัก/กอง/ศูนย์
, ขนส่งจังหวัด,
หัวหน้าสาขา,
หัวหน้ากลุ่ม/
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ทั่วประเทศ

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด /
โรงพยาบาล
ศูนย์/
โรงพยาบาล
ทั่วไป/สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอ/
โรงพยาบาล
ชุมชน จํานวน
1,850
หน่วยงาน

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 95
คน (ร้อยละ 95)
ผู้เป็น STRONGEST COACH
ได้ร่วมลงนามพันธะสัญญา คือ

หน่วยงาน จํานวน 1,850
หน่วงาน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
จํานวน 1,792 หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ 96.86

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๐๒

หน่วยงาน

๓. หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption
Education)
กระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวง
สาธารณสุข

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
งานคุ้มครอง
จริยธรรม
หรืองาน
ธรรมาภิบาลของ
หน่วยงาน
ประกอบด้วย
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สํานักงานเขต
สุขภาพ และ
ส่วนราชการ
ระดับกรม
หน่วยงาน
ในกํากับ ฯ
องค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 100
คน
หน่วยงาน
ในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ราชการบริหาร
ส่วนกลาง
จํานวน 26
หน่วยงาน

เข้าบรรยายในสํานัก/กอง ใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง

กลุ่ม
เป้าหมาย

กระทรวง
สาธารณสุข

การดําเนินการ

พ.ค. - ส.ค.
๖๒

2562

ระยะ
เวลา

โครงการ I can You can We can
ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ดําเนินการได้จํานวน 18
หน่วยงาน (ร้อยละ 64.28)
รายงาน ณ วันที่ 13 กันยายน
2562

“สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส
ตื่นรู้ สู้ทุจริต
จิตพอเพียง” และทุก
หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนชมรม
STRONG อย่างบูรณาการร่วมกัน

ผลการดําเนินการ

เนื่องจากแต่ละ
หน่วยงานมีภารกิจ
ที่ไม่มีวันตรงกับ
ศปท. ทําให้มีการ
เลื่อนการเข้า
บรรยาย

ปัญหา/
อุปสรรค

เข้าบรรยายใน
วันที่หน่วยงานมี
ความพร้อม จาก
วันที่กําหนดจริง

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๐๓

๕. กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร“วิทยากร
ตัวคูณด้านการ
เปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต”
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
งบดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จํานวน
๓๗๘,๐๐๐.- บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน)

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

วิธีการบรรยายและการฝึก
ปฏิบัติ จํานวน ๓๑ ชั่วโมง
ดังนี้
๑. ภาคบรรยาย ๒ หัวข้อ
จํานวน ๖ ชั่วโมง ได้แก่
๑.๑ การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม ปลูก
จิตสํานึกความไม่ทนต่อการ
ทุจริตจํานวน ๓ ชั่วโมง
๑.๒ การประยุกต์หลักความ
พอเพียงให้เกิดจิตพอเพียงต้าน
ทุจริต จํานวน ๓ ชั่วโมง
๒. ภาคปฏิบัติ จํานวน ๒๕
ชั่ววโมง
๒.๑ พื้นฐานการพูดของ
วิทยากรมืออาชีพ จํานวน ๓
ชั่วโมง
๒.๒ เทคนิคการเปิดใจใช้พลัง
เสียงปลุกเร้า
๒.๓ การบริหารเวลาและสร้าง
บรรยากาศ
ที่ดี จํานวน ๓ ชั่วโมง
๒.๔ บุคลิกภาพแห่งความ
น่าเชื่อถือ จํานวน ๓ ชั่วโมง
๒.๕ การใช้สื่อการสอนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ จํานวน ๒
ชั่วโมง
๒.๖ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

การดําเนินการ

ระยะ
เวลา
วันที่ ๑๓ –
๑๖ สิงหาคม
๒๕๖๒
(รวมเวลา
๔ วัน ๓ คืน)

กลุ่ม
เป้าหมาย
ข้าราชการสังกัด
กระทรวง
ทรัพยากร
ธรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จํานวน ๔๐ คน
ดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“วิทยากรตัวคูณด้านนการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวนผู้
ผ่านการอบรม จํานวน ๔๐ คน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร
“วิทยากรตัวคูณด้านนการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต” กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน ๔๐ คน

ผลการดําเนินการ
-

ปัญหา/
อุปสรรค
-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๐๔

การดําเนินการ

๒. การเป็น
ข้าราชการที่ดี
สําหรับข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รุ่น
ที่ 35 - 36
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่ดี เสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะ
ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม การ
ทํางานเป็นทีมและพัฒนา
เครือข่ายในการทํางาน เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับข้าราชการ
และตระหนักถึงวินัยสําหรับ
ข้าราชการ สามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสม

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
หรือกรณีศึกษาที่ควรนํามาเป็น
ตัวอย่าง จํานวน ๒ ชั่วโมง
๒.๗ การฝึกถ่ายทอดองค์
ความรู้ เรื่อง สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต จํานวน ๙ ชั่วโมง
๑.
การให้
เพื่อให้คําปรึกษา แนะนํา แก่
๖. กระทรวง
คําปรึกษา แนะนํา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
เกษตรและ
แก่เจ้าหน้าที่
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
สหกรณ์
ผู้ปฏิบัติงาน
และสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค
(ศูนย์ปฏิบัติการ ในสังกัดสํานักงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ต่อต้านการทุจริต) ปลัดกระทรวง
ด้านการเงิน การบัญชีและ
เกษตรและสหกรณ์ พัสดุ ตามกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการ กําหนดการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ จํานวน
223 คน

เจ้าหน้าที่
สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด จํานวน
156 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

พ.ค. - มิ.ย.
62

พ.ย. ธ.ค. 61

ระยะ
เวลา

-

- ควรจัดอบรมสําหรับผู้บริหาร
หน่วยงาน
- ควรจัดประชุมทางไกลออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

- รุ่นที่ 35 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ
วิชา การป้องกันแลปราบปราม
การทุจริตก่อนการฝึกอบรม
ระดับมาก (3.82) และ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม
ระดับมากที่สุด (4.54)
- รุ่นที่ 36 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อวิชา
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตก่อนการฝึกอบรม
ระดับมาก (3.86) และ

ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบ
ประเมินผลโครงการ จํานวน
150 คน ความพึงพอใจในการ
ประชุม ด้านความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการดําเนินโครงการ
ด้านการบริการให้คําปรึกษา/
วิทยากร ด้านการนําความรู้ไป
ใช้ และด้านสถานที่ ระยะเวลา
การอบรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

- ควรนําข้อตรวจ
พบมาเป็น
กรณีศึกษา
- ควรจัดอบรม
ระเบียบต่างๆ
สําหรับผู้บริหาร
หน่วยงาน

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๐๕

๗. กระทรวง
ศึกษาธิการ
(สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์
และบุคลากร
ทางการศึกษา)

หน่วยงาน

โครงการพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคหลักสูตร
สร้างวิทยากรผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

๓. การเป็น
ข้าราชการที่ดี
สําหรับข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ปลูกฝังข้าราชการบรรจุใหม่ให้
เข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติต่างๆ ของระบบราชการ
รวมถึงปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ปลูกฝังทัศนคติที่ดี
ในการทํางานด้วยความ
รับผิดชอบ มีจิตสํานึก
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม ถือประโยชน์
ของประเทศและส่วนรวมเป็น
สําคัญ นอกจากนี้ยังเป็นการ
สร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่น
ใหม่ในระบบราชการ
-ดําเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
จํานวน ๒ รุ่น
-ผู้ผ่านการพัฒนา จํานวน ๘๘ คน
-ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ประชุมคณะทํางานเพื่อ
วางแผนและกําหนดขั้นตอน
การดําเนินงาน
๒. ประชุมปกิบัติการให้ความรู้
เพื่อจัดทําหลักสูตร
๓. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ดําเนินการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายตามที่หลักสูตร
กําหนด

การดําเนินการ

บุคลากรของ
สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค
และสํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด จํานวน
๘๘ คนแบ่งเป็น
รุ่นที่ ๑ จํานวน
๔๒ คน
รุ่นที่ ๒ จํานวน
๔๖ คน

ข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ จํานวน
143 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย
-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

๒๔ ชั่วโมง/รุ่น ให้ผู้เข้ารับการพัฒนานําไปขยายผล
(รุ่นที่ ๑
ในพืน้ ที่ความรับผิดชอบและ
ระหว่างวันที่ รายงานผลให้สถาบันฯ ทราบ
๑๑-๑๔ ก.พ.
๖๒
รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่
๒๕-๒๘ ก.พ.
๖๒)

มิ.ย. – ก.ค.
๖๒

ระยะ
เวลา

รุ่นที่ ๑ ได้รับการรายงานการ
ขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ของ
ผู้ผ่านการพัฒนา จํานวน ๑๗ คน
รุ่นที่ ๒ ได้รับรายงานการขยาย
ผลการพัฒนาสู่พื้นที่ของผู้ผ่าน
การพัฒนา จํานวน ๑๖ คน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม
ระดับมากที่สุด (4.59)
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง

ผลการดําเนินการ

๑. หน่วยงานที่
รับผิดชอบการ
พัฒนาไม่มี
งบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมให้
กลุ่มเป้าหมายส่งผล
ให้ผู้ผ่านการพัฒนา
บางพื้นที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้
๒. หน่วยงาน
พัฒนาไม่มี
งบประมาณในการ
ดําเนินการติดตาม

-

ปัญหา/
อุปสรรค

๑. ควรมีการ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การดําเนินการ
ติดตามผล
๒. หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
โครงการดังกล่าว
ควรมีแนวทาง
การพัฒนาที่
ชัดเจนในการ
มอบหมาย
หน่วยงานเพื่อลด
ความซ้ําซ้อน

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๐๖

๘. กระทรวง
พาณิชย์
(ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้าน
การทุจริต)

หน่วยงาน

การดําเนินการ

๒. การจัดอบรม
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
กระทรวงพาณิชย์
STRONG :
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต รุ่นที่ 2
ส่วนภูมิภาค

จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา กระทรวงพาณิชย์
STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต รุ่นที่ 2 ส่วนภูมิภาค
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และทักษะให้กับบุคลากร
กระทรวงพาณิชย์ร่วมป้องกัน
และต่อ ต้านการทุจริตมิให้
เกิดขึ้นในกระทรวงพาณิชย์

๕. ประชุมปฏิบัติการสรุปและ
จัดทํารายงานดําเนินการ
พัฒนา
๖. ติดตามและประเมินผลผู้
ผ่านการพัฒนา
๗. สรุปและรายงานผล
๑. การจัดอบรม
จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริต
หลักสูตรต้านทุจริต ศึกษา กระทรวงพาณิชย์
ศึกษากระทรวง
STRONG : จิตพอเพียงต้าน
พาณิชย์ STRONG ทุจริต รุ่นที่ 1 ส่วนกลาง เพื่อ
: จิตพอเพียงต้าน สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะให้กับบุคลากรกระทรวง
ทุจริต รุ่นที่ 1
พาณิชย์ร่วมป้องกัน และ
ส่วนกลาง
ต่อต้านการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น
ในกระทรวงพาณิชย์

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

22-23
มกราคม
2562

ระยะ
เวลา

ข้าราชการสังกัด 25-27
สํานักงาน
มิถุนายน
พาณิชย์จังหวัด 2562
76 จังหวัด
จํานวน 152
คน ประกอบ
ด้วย พาณิชย์
จังหวัดและ
ผู้อํานวยการกลุ่ม

ข้าราชการและ
บุคลากร
กระทรวง
พาณิชย์
ส่วนกลางและ
หน่วยงาน
ในสังกัด/กํากับ
จํานวน 50 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้
อย่างทั่วถึงจึงได้นําหลักสูตร
ดังกล่าว ลงในระบบออนไลน์
(E-Learning ) เพื่อเปิดโอกาสให้
ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและ
ต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษา

มีการขยายผลไปยังสํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการพัฒนา

ปัญหา/
อุปสรรค

1) การอบรมมี
จุดมุ่งหมายเพื่อฝึก
การเป็นวิทยากรที่
มีความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม
และสามารถ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ไปสู่
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
ได้อย่างถูกต่องและ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
ชัดเจน ไม่ทําให้เกิด
เข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการคิดแยกแยะ
ความเข้าใจ
ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
คลาดเคลื่อน
ส่วนรวม ความไม่ทนและความ ๒) ควรมีการปรับ
อายต่อการทุจริต การประยุกต์ หลักสูตรให้เข้มข้น
หลักความพอเพียงด้วยโมเดล กว่านี้ และควรลด
STRONG : จิตพอเพียงต้าน
จํานวนไม่เกินรุ่นละ
ทุจริต โดยมีกลุ่ม เป้าหมายเข้า 25 คน
ร่วม จํานวน 152 คน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ส่วนรวม ความไม่ทนและ
ความอายต่อการทุจริต
การประยุกต์หลักความ
พอเพียงด้วยโมเดล STRONG
: จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมี
กลุ่ม เป้าหมายเข้าร่วม
จํานวน 53 คน

ผลการดําเนินการ

1) ส่งเสริม
ความรู้ให้
บุคลากร
ในหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
กระทรวงพาณิชย์
STRONG :
จิตพอเพียง ต้าน
ทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง
2) ติดตาม
ประเมินผลการ
นําความรู้ที่
ได้รับจากการ
อบรม ไปใช้จริง
3) ยกระดับการ
เป็นวิทยากรมือ
อาชีพหลักสูตร
ดังกล่าว โดย
คัดเลือก
ผู้เข้าร่วมอบรม
จากผู้ที่ผ่าน
หลักสูตรต้าน
ทุจริต รุ่นที่ 1

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๐๗

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

เข้ารับการอบรม
แบบเข้มข้นและ
สามารถเป็น
วิทยากรใน
ได้อย่างแท้จริง
4) นําหลักสูตร
ต้านทุจริต ลงใน
ระบบออนไลน์
(E-Learning)
เพื่อเปิดโอกาส
ให้ข้าราชการ
ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคและ
ต่างประเทศได้มี
โอกาสศึกษา

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๐๘

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

5) เพื่อให้การ
จัดการความเสี่ยง
ครอบคลุมในทุก
กระบวนงาน ควร
ให้สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
76 จังหวัด ซึ่ง
เป็นหน่วยงาน
ราชการส่วน
ภูมิภาคและเป็น
หน่วยรับตรวจ
ตามเกณฑ์ ITA
ดําเนิน การ
วิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยว กับ
กระบวนงานใน
ส่วนภูมิภาคที่
อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและ
กระบวนงานที่
อาจเกิดโอกาสใน
การรับสินบน
พร้อมทั้งกําหนด
มาตรการและ
แนวทางการ
ป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๐๙

1๐. กระทรวง
วัฒนธรรม
๑๐.๑ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

๙. กระทรวง
การคลัง
(สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ)

หน่วยงาน

โครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต และ
วัฒนธรรมองค์กร
ด้านจิตอาสา
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร“วิทยากร
ตัวคูณส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
โปร่งใส ไร้ทุจริต”
ประจํากระทรวง
การคลัง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ในโครงการ
กระทรวงการคลัง
คุณธรรม

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ดําเนินการจัดอบรม หัวข้อ
“การปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
และการให้และรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต” โดยมีวิทยากรจาก
สํานักงาน ป.ป.ช.
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ดําเนินการฝึกอบรม ลักษณะ
การบรรยาย/อภิปราย
แบ่งกลุ่มทํากิจกรรม
กระบวนการโดยวิทยากรผู้ทรง
วุฒิจากภาครัฐและเอกชน ใน
หัวข้อ
- เราคนคลัง รู้ทันผลประโยชน์
ทับซ้อน
- การไม่ทนต่อการทุจริตและ
การเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตย
- การพูดในที่ประชุมชน สําหรับ
วิทยากรตัวคูณ
- เทคนิคการสื่อสารและการ
สร้างทีมวิทยากรตัวคูณให้
ประสบความสําเร็จ

การดําเนินการ

วันที่ 28
กุมภาพันธ์
2562
ณ สถาบัน
วิชาการ
ทีโอที

2 วัน

บุคลากรในสังกัด
กระทรวง
การคลังจํานวน
80 ราย
(ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
และลูกจ้าง
ชั่วคราว)

ข้าราชการสังกัด
สํานักงาน
รัฐมนตรีและ
สํานักงานปลัด
กระทรวง
วัฒนธรรม
ทั้งส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค
จํานวน
100 คน

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมจัดทําแผนปฏิบัติ
การขยายผล
การดําเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดและหน่วยงาน จํานวน
76 จังหวัด

ขยายผลสู่การจัดอบรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ประจํากระทรวงการคลัง
และผลิตวิทยากร ตัวคูณ เพื่อขยาย
ผลสู่หน่วยงานในระดับกรม
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในสังกัด
ต่อไป

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ภายหลังการอบรม
ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 92.71

ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมมีผลคะแนน
ก่อนการอบรมที่ตอบ
แบบทดสอบถูก 7 ข้อขึ้นไป
จํานวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ
45.56 ของผู้ตอบ
แบบทดสอบทั้งหมด และ
ภายหลังการอบรมดังกล่าว
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม
ปรากฏว่าผู้เข้ารับการอบรมมี
ผลคะแนนภายหลังการอบรมที่
ตอบแบบทดสอบถูก 10 ข้อ
ขึ้นไป จํานวน 71 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 89.87 บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ตามที่กําหนด

ผลการดําเนินการ

-

งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร และ
การขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ต้องการให้
สํานักงาน
ป.ป.ช. ช่วย
ประชาสัมพันธ์
ถึงเป้าหมายและ
ความสําคัญของ
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาให้
มากขึ้น เพื่อเป็น
ผลเชิงบวกต่อ
หน่วยงาน
ที่จะจัดอบรมใน
ระดับกระทรวง
ต่อไป

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๑๐

๑๐.๓
กรมศิลปากร

๑๐.๒
กรมการศาสนา

หน่วยงาน

โครงการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคล
บาทให้แก่บุคลากร
ในสังกัด หลักสูตร
“การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
การต่อต้านการ
ทุจริต และ
ผลประโยชน์
ทับซ้อนใน
หน่วยงานและ
ชุมชน”
ตามนโยบาย

โครงการพัฒนา
บุคลากรของ
กรมการศาสนา

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

จัดอบรมเสริมสร้างความรู้
ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงาน

การให้ความรูเ้ บื้องต้น เรื่อง
การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมแก่
เจ้าหน้าที่
กรมการศาสนา
ผ่านสื่อการเรียน
การสอนของสํานักงาน ป.ป.ช.
และจุดประชาสัมพันธ์ของ
กรมการศาสนา

การดําเนินการ

๑. บุคลากร
สังกัดสํานัก
ศิลปากรที่ ๑๐
นครราชสีมา
จํานวน ๘๐ คน
๒. เครือข่าย
ภาครัฐและภาค
ประชาชนในเขต
พื้นที่อําเภอพิ
มาย จํานวน ๒๐
คน

เจ้าหน้าที่
กรมการศาสนา
จํานวน
๑๓๕ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

วันที่ ๑๒-๑๓
กันยายน
๒๕๖๒
ณ สํานัก
ศิลปากร
ที่ ๑๐ จังหวัด
นครราชสีมา

เดือนสิงหาคม กันยายน
2562

ระยะ
เวลา

-

ในปีงบประมาณ 2563
กรมการศาสนา
จะดําเนินการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความละอาย
และการไม่ทน
ต่อการทุจริต

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

อยู่ระหว่างการจัดทํารายงาน
โครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณปลายเดือนตุลาคม
2562

เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม

ผลการดําเนินการ
เนื่องจาก
ปีงบประมาณ
2562 ยังไม่ได้
จัดตั้ง งบประมาณ
รองรับการ
ดําเนินงาน จึงนํา
เนื้อหาหลักสูตร
บางส่วนไปปรับใช้
โดยสอดแทรก ใน
จุดประชาสัมพันธ์
ของกรมการศาสนา
โดยจะเริ่มขยายผล
การนําหลักสูตรไปใช้
ในปีงบประมาณ
2563
-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๑๑

๑๐.๔ สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

หน่วยงาน

การกํากับดูแล
องค์การที่ดีของ
กรมศิลปากร
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ภายใต้
โครงการ
เทิดพระเกียรติและ
เผยแพร่
พระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมวงศานุวงศ์
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม และ
จริยธรรมสําหรับ
ข้าราชการ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

1. การบรรยายธรรมะ เรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กร
ด้วยหลักธรรม : คนรุ่นใหม่ใส่ใจ
จริยธรรม โดยพระครูปลัด
สุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดยานนาวา
2. การบรรยายพิเศษเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการ โดยประธาน
คณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

การดําเนินการ

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
และบุคลากรของ
สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย และ
เครือข่าย
ในกระทรวง
วัฒนธรรม
จํานวน 45 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

วันที่ 19
มีนาคม
2562
ณ อาคาร
กระทรวง
วัฒนธรรม

ระยะ
เวลา

มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

1. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านวินัย
จริยธรรมและจรรยาของ
ข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็น
ข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ
เพื่อร่วมกันเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
มีกระบวนทัศน์และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเสริม
สมรรถนะและพัฒนาระบบ
ราชการไทย โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐาน
นําไปปรับใช้
3. ส่งเสริม และเผยแพร่
คุณธรรมจริยธรรม และ

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๑๒

๑๐.๖ รายวิชา รายวิชาต่อต้าน
ต่อต้านการทุจริต การทุจริต
(Anti-Corruption)
(AntiCorruption)

ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

การพัฒนา
๑๐.๕ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เครือข่ายการ

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
สถานศึกษาในเขตจังหวัด
เชียงใหม่

อบรมสร้างกระบวนการเครือข่าย
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กับหน่วยงานในท้องถิ่น

การดําเนินการ

สถานศึกษา
ในจังหวัด
เชียงใหม่

หน่วยงาน
ในสังกัด จํานวน
18 แห่ง

กลุ่ม
เป้าหมาย

1 ภาค
การศึกษา

เดือนตุลาคม
2561 –
กันยายน
2562

ระยะ
เวลา

-

ดําเนินการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
หลักธรรมทางศาสนา ให้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใต้สถานการณ์กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ปัจจุบัน
1. นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากร มี
เครือข่ายและประสานความ
ร่วมมือในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นหน่วยงาน
ทางศิลปวัฒนธรรม
ที่มีส่วนขับเคลื่อนสังคม
ให้มีความตระหนักรู้ถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และ การต่อต้านการ
ทุจริต
1. นักศึกษาเข้าใจนโยบายและ
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
เสนอแนะกิจกรรมเพื่อรณรงค์
แก้ไขปัญหาการทุจริต
2. นักศึกษา ตระหนักถึงความ
ร้ายแรงของการทุจริต มี
ทัศนคติเชิงลบต่อการทุจริต
และมีจิตสํานึก ความเป็น
พลเมืองดี ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๑๓

การดําเนินการ

๑๐.๙
ศูนย์คุณธรรม
(องค์การ
มหาชน)

๑๐.๘
หอภาพยนตร์
(องค์การ
มหาชน)

เจ้าหน้าที่
ศูนย์มานุษย
วิทยาสิรินธร
(องค์การ
มหาชน) จํานวน
60 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เนื้อหา
เจ้าหน้าที่
หลักสูตรต้านทุจริต คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตผ่านสื่อ หอภาพยนตร์
ศึกษา 2562
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
(องค์การ
มหาชน)
และบุคลากร
ภายนอก
ภาครัฐ
โครงการส่งเสริม
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
ภาคเอกชน
เครือข่ายทางสังคม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
รัฐวิสาหกิจ ผู้นํา
ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการทุจริต" ด้วยมิติ
ทางศาสนา ภาค
ด้วยมิติทาง
ทางวัฒนธรรมและมิติด้าน
ประชาสังคม
วัฒนธรรมและมิติ สังคม ในแต่ละภาค ดังนี้
ภาคการศึกษา
ด้านสังคม
- ภาคเหนือ ณ โรงแรม เดอะ
และประชาชนที่
แกรนด์ ริเวอร์ ไซด์ จังหวัด
สนใจ
พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๓๑๔ พ.ค. ๖๒

หลักสูตรอบรมเรื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
๑๐.๗ ศูนย์
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การ ทับซ้อน
มหาชน)

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

เดือน
พฤษภาคม สิงหาคม
๒๕๖๒

วันที่ ๑๕
พฤษภาคม
๒๕๖๒
ศูนย์มานุษย
วิทยาสิรินธร
(องค์การ
มหาชน)
เดือนกันยายน
2562

ระยะ
เวลา

-

ดําเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ
2563

การจัดทําคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาให้แก่
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) และ
บุคลากรภายนอก
การฝึกอบรมได้มีการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและ สอดคล้องกับ
สภาวการณ์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่
ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พร้อม
ทั้งสร้างบรรยากาศของการ
แบ่งปัน โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

3. นักศึกษาสามารถนําความรู้
จากรายวิชาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
ในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต การ
มีจิตสาธารณะ
ความเป็นธรรมทางสังคม การ
กระทําอย่างรับผิดชอบ การ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง
เจ้าหน้าที่
ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน)
เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๕

ผลการดําเนินการ

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๑๔

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

- ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ณ โรงแรม พิมาน
การ์เด้น จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิ.ย. ๖๒
- ภาคกลาง ณ โรงแรม เดอะ
รอยัล เจมส์ กอล์ฟ จังหวัด
นครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๒๒๓ ก.ค. ๖๒
- ภาคใต้ ณ โรงแรม บรรจงบุรี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๕๖ ส.ค. ๖๒

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ของผู้เข้าร่วมอบรม ที่เป็น
Tacit Knowledge
อันเกิดจากการปฏิบตั ิ
ที่กลายเป็นภูมิปัญญาปฏิบัติ
(Practical Wisdom) รวมถึง
การนําความรู้จากวิทยากร ผู้
เข้าอบรม และผู้มี
ประสบการณ์ตรง ในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ใน
มิติทางสังคมที่เหมาะสมตาม
บริบท ของชุมชม ผ่าน
เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม
อาทิ กระบวนการ พัฒนา
คุณธรรมตามมิติทางสังคม
โครงงานคุณธรรม องค์กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม
การพัฒนาเชิงพื้นที่ ตลอดจน
กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน”
กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรม
พลังบวก ด้วยหนังและละครสั้น
(Movies Talk) กิจกรรมสมดุล
กายใจ รวมทั้ง การบรรยาย
“แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และ
มาตรการป้องกันการทุจริตยุค
ใหม่ จากสํานักงาน ป.ป.ช.
เป็นต้น ทําให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ ผู้นําทางศาสนา
ภาคประชาสังคม ภาค
การศึกษา และประชาชนที่

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๑๕

๑๑. กระทรวง
แรงงาน

หน่วยงาน

โครงการสนับสนุน
และสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการ
ทุจริต “ดวงตา
แรงงาน”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตแก่
อาสาสมัครแรงงาน และ
เครือข่ายภาคประชาชน และ
สร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจด้านการป้องกันการ
ทุจริต จํานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 อาสาสมัครแรงงาน
และเครือข่ายภาคประชาชน
ในพื้นที่ภาคกลางและภาค
ตะวันออก เมื่อวันที่ 11 –
13 ธันวาคม ๒๕๖1
ณ โรงแรมอะเดรียติค
กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการ
อบรม จํานวน 771 คน
- ครั้งที่ 2 อาสาสมัครแรงงาน
และเครือข่ายภาคประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพฯ

การดําเนินการ

อาสาสมัคร
แรงงานและ
เครือข่ายภาค
ประชาชน ใน
พื้นที่ภาคกลาง
และภาค
ตะวันออก
จํานวน 800 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

3 วัน 2 คืน

ระยะ
เวลา
ผลการดําเนินการ

สนใจ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการเป็น วิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม จํานวน
ทั้งสิ้น ๔๔๘ คน
โดยแบ่งตามการเข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ จํานวน ๑๐๕ คน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๑๒๕ คน
- ภาคกลาง จํานวน ๑๓๕ คน
- ภาคใต้ จํานวน ๘๓ คน
มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ อาสาสมัครแรงงานและ
วิทยากรตัวคูณด้านการป้องกันการ เครือข่ายภาคประชาชนที่ผ่าน
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับ
การอบรมมีการจัดตั้งภาคี
พื้นที่ โดยการต่อยอดพัฒนาทักษะ เครือข่ายภาคประชาชนร่วม
ความรู้ความสามารถให้แก่
ต่อต้านการทุจริต และมีการ
อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย
จัดตั้งช่องทางการติดต่อ
ภาคประชาชน ที่เคยผ่านการ
ประสานงาน การรับรู้และ
อบรมด้านการป้องกันการทุจริต
ความรู้ผ่านทาง social media
ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. และ
(line) และได้มีการขับเคลื่อน
กระทรวงแรงงาน ให้มีทักษะในการ ภารกิจด้านการป้องกันการ
เป็นวิทยากรให้สามารถถ่ายทอด
ทุจริตในระดับพื้นที่ โดย
ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้
สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการ
ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่
ได้ตระหนักถึงความสําคัญด้าน
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับ
ประชาชนในระดับพื้นที่
การป้องกันการทุจริต และ
รณรงค์ให้เกิดการ มีส่วน
ร่วมและร่วมเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส
การทุจริตในระดับพื้นที่

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

- กลุ่มเป้าหมายขาด
ทักษะในการ
ทํางาน จึงทําให้
การขับเคลื่อน
ภารกิจในบางพื้นที่
ขาดประสิทธิภาพ
- การสนับสนุน
ทรัพยากรต่างๆ จาก
ภาครัฐค่อนข้าง
จํากัด

ปัญหา/
อุปสรรค

สํานักงาน
ป.ป.ช. ในทุก
พื้นที่ ควรให้การ
สนับสนุน
เครือข่ายภาค
ประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ ให้มีองค์
ความรู้ในด้าน
การป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
รวมถึงทรัพยากร
ต่างๆ เช่น สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนีล เพื่อ
ใช้ในการลงพื้นที่
เป็นต้น

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๑๖

๑๒. กระทรวง
ยุติธรรม

หน่วยงาน

๑. โครงการ
ฝึกอบรม
ข้าราชการ
พลเรือนที่อยู่
ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

๒. โครงการ
กระทรวงแรงงาน
ร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ใส
สะอาดปราศจาก
การทุจริต (Zero
Tolerance &
Clean Thailand)

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมดําเนินการ
ฝึกอบรมข้าราชการพล
เรือนที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้

การอบรมข้าราชการเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง การนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการดําเนินชีวิต รวมถึงมี
ส่วนร่วมในการนําเสนอแนวทางใน
การสร้างความโปร่งใสของ
กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 22
- 24 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ชั้น 5 อาคาร
กระทรวงแรงงาน และโรงแรม
เดอะรีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท
จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการ
อบรมจํานวน 215 คน

เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน
๒๕๖2 ณ โรงแรม เอบีน่า
เฮ้าส์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการ
อบรม จํานวน 64 คน

การดําเนินการ

ข้าราชการ
พลเรือนที่อยู่
ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ในสังกัด
กระทรวง

ข้าราชการใน
สังกัดกระทรวง
แรงงาน จํานวน
200 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

มีแผนการขยายผลโครงการ โดยจัด
อบรมให้ครอบคลุมถึงบุคลากรของ
กระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่
ทั่วประเทศ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
ต่อการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ในระดับพื้นที่ และสามารถนําไป
กําหนดแนวทางหรือมาตรการ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสให้กับหน่วยงาน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

รุ่นที่ 23
มีแผนจะดําเนินการเป็นประจํา
ระหว่างวันที่ ทุกปีอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก
26 ต.ค.– มีข้าราชการใหม่เข้าปฏิบัติงาน
2 พ.ย.
2561
ณ โรงแรม
จันทรา

3 วัน 2 คืน

ระยะ
เวลา

ได้บรรจุหัวข้อวิชา“การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ”
ภายใต้หมวดวิชา การ
พัฒนาและการบริหารงาน
ยุติธรรมไว้ในหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ซึ่งมีข้าราชการที่

ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้าง และตระหนักถึงสภาพ
ปัญหาและผลกระทบจากการ
ทุจริต ตลอดจนมีจิตสํานึกที่ดี
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต คํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน น้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการทํางานและ
การดําเนินชีวิต รวมถึงได้ระดม
ความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ความ
เสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินภารกิจของ
ทุกกรม และนําเสนอ
แนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความ
โปร่งใสให้กับกระทรวงแรงงาน

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๑๗

หน่วยงาน

หลักสูตร
การเป็น
ข้าราชการที่ดี
รุ่นที่ 23 -25

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

ความสามารถ และทักษะ ยุติธรรม
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมี
สมรรถนะตามความ
ต้องการของส่วนราชการ

การดําเนินการ
รีสอร์ท
จังหวัด
นครนายก
ณ สถาบัน
พระปกเกล้า
กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 24
ระหว่างวันที่
14 – 24
ม.ค. 2562
ณ โรงแรม
ฮอลิเดย์
อินน์ แอนด์
สวีท ระยอง
ซิตี้ เซ็น
เตอร์
จังหวัด
ระยอง และ
กรม
ราชทัณฑ์
และรุ่นที่
25 ระหว่าง
วันที่ 24
มิ.ย.ถึงวันที่
2 ก.ค.
2562

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
สําเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 23
จํานวน 151 คน และ
ข้าราชการที่สําเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 24
จํานวน 106 คน และได้
บรรจุหัวข้อวิชา “การ
คิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตน และ ประโยชน์
ส่วนรวม” ภายใต้หมวด
วิชาการพัฒนาและการ
บริหารงานยุติธรรม
มีข้าราชการสําเร็จการ
ฝึกอบรม จํานวน 52 คน

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๑๘

หน่วยงาน

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ณ โรงแรม
เบย์ วินโดว์
แอทซี ชะอํา
จังหวัด
เพชรบุรีและ
สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม
กรุงเทพฯ
มีแผนจะดําเนินการเป็น
ช่วงที่ 1
๒. โครงการ
สํานักงานปลัดกระทรวง ข้าราชการ
ของกระทรวง วันที่ 5 -9 ประจํา ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
ฝึกอบรม
ยุติธรรมดําเนินการ
ยุติธรรม
พ.ย. 2561
หลักสูตร
ฝึกอบรมข้าราชการของ
“ผู้บริหารงาน กระทรวงยุติธรรม ที่ดํารง ที่ดํารง
ณ โรงแรม
ตําแหน่ง
ยุติธรรม
ตําแหน่งประเภท
ลองบีช ชะอํา
ระดับกลาง
อํานวยการ ระดับต้นหรือ ประเภท
จังหวัด
อํานวยการ
(บธก.)” รุ่นที่ 19 ข้าราชการตําแหน่ง
เพชรบุรี
ระดับต้นหรือ ช่วงที่ 2
ประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ เพื่อให้มี ข้าราชการ
วันที่ 12 –
ทักษะเบื้องต้นของการ
ตําแหน่ง
23 พ.ย.
เป็นผู้บริหาร และเพิ่ม
ประเภท
2561 ณ
ศักยภาพการบริหาร
วิชาการ ระดับ โรงแรม
จัดการงานในหน่วยงานให้ ชํานาญการ
เซ็นทรา บาย
มีประสิทธิภาพ เกิด
พิเศษ จํานวน เซ็นทารา
ประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
45 คน
ศูนย์ราชการ
ราชการ
และคอน
เวนชั่นเซ็น

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ได้บรรจุหัวข้อวิชา “การ
บริหารความแตกต่างด้วย
หลักคุณธรรมจริยธรรม”
ภายใต้หมวดวิชาการ
บริหารงานยุติธรรมไว้ใน
หลักสูตรการฝึกอบรม มี
ผู้ผ่านการฝึกอบรม
จํานวน 45 คน

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๑๙

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย
เตอร์
กรุงเทพฯ
ช่วงที่ 3
วันที่ 26 –
30 พ.ย. ณ
โรงแรมเครส
โค บุรีรัมย์
จังหวัด
บุรีรัมย์
โรงแรมชาโต
เดอ เขาใหญ่
โฮเทล แอนด์
รีสอร์ท
จังหวัด
นครราชสีมา
ช่วงที่ 4 วันที่
3 – 4 ธ.ค.
2561
ณ โรงแรม
เซ็นทรา บาย
เซ็นทารา
ศูนย์ราชการ
และคอน
เวนชั่นเซ็น
เตอร์
กรุงเทพฯ

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๒๐

หน่วยงาน

สํานักงานปลัด กระทรวง
ยุติธรรมดําเนินการ
ฝึกอบรมข้าราชการของ
กระทรวงยุติธรรม ที่ดํารง
ตําแหน่งข้าราชการ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ หรือ
ข้าราชการตําแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับ
อาวุโส

การดําเนินการ

๔. กิจกรรม
สํานักงานปลัด กระทรวง
Show & Share ยุตธิ รรมดําเนินการจัด

๓. โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
“ผู้บริหารงาน
ยุติธรรมระดับ
ต้น (บธต.)” รุ่น
ที่ 28

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
ช่วงที่ 1
ระหว่างวันที่
13 – 16
พ.ย. 2561
ณ โรงแรม
แคนทารี
เบย์ โฮเทล
อําเภอเมือง
จังหวัด
ระยอง
และช่วงที่ 2
ระหว่างวัน
วันที่ 19 30 พ.ย.
2561
โรงแรม
เบสท์เวส
เทิร์น พลัส
แวนด้า
แกรนด์
อําเภอ
ปากเกร็ด
จังหวัด
นนทบุรี
วันที่ 23
สิงหาคม

ข้าราชการ
ของกระทรวง
ยุติธรรม ที่
ดํารงตําแหน่ง
ประเภท
อํานวยการ
ระดับต้นหรือ
ข้าราชการ
ตําแหน่ง
ประเภท
วิชาการ ระดับ
ชํานาญการ
พิเศษ จํานวน
90 คน

บุคลากรใน
สังกัด

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

มีแผนจะดําเนินการเป็น
ประจํา ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

มีแผนจะดําเนินการเป็น
ประจํา ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ได้บรรจุหัวข้อกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ OPS

ได้บรรจุหัวข้อวิชา
“การทํางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานยุติธรรม และ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ” ภายใต้หมวด
วิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมไว้ในหลักสูตร
การฝึกอบรม มีผู้ผ่าน
การฝึกอบรม
จํานวน 90 คน

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๒๑

หน่วยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมดําเนินการ จัด
กิจกรรมที่ 1 เปิดตัว
วัฒนธรรมองค์กร
สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม และ กิจกรรมที่
2 ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร

สํานักงานปลัดกระทรวง

๖. โครงการ

กิจกรรมให้กับบุคลากรใน
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อให้บุคลากรได้นํา
ความรู้มาพัฒนางานและ
พัฒนาองค์กร

การดําเนินการ

๕. โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้าใจวัฒนธรรม
องค์กร
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

สู่การปฏิบัติที่
เป็นเลิศ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
ระยะ
เวลา

กิจกรรมที่ 1
บุคลากร
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
จํานวน 180
คน
กิจกรรมที่ 2
ทีม Change
Agent ของ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
จํานวน 40 คน
บุคลากร สร.

มีการเสริมสร้างความเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

วันพุธที่ 26 มีแผนจะดําเนินการเป็น

วันที่ 27 28 มีนาคม
2562 ณ
กระทรวง
ยุติธรรม

สํานักงาน
2562
ปลัดกระทรวง ณ โรงแรม
ยุติธรรม
เซ็นทรา
บายเซ็นทา
ราศูนย์
ราชการและ
คอนเวนชัน
เซ็นเตอร์
กรุงเทพฯ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ได้บรรจุหัวข้อวิชา

Culture is JUSTICE โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้เรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กรและ
นําไปประพฤติปฏิบัติตาม
ค่านิยมที่องค์กรกําหนดไว้
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ J :
JUSTIFY การยึดถือความ
ถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 204 คน
ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กร
สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม JUSTICE :
ความยุติธรรม เป็นตัวแทน
7 ลักษณะของวัฒนธรรม
องค์กร
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
J : JUSTIFY การยึดถือ
ความถูกต้องและซื่อสัตย์
สุจริต โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งสิ้น 214 คน

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๒๒

หน่วยงาน

๗. โครงการ
ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การ
ดําเนินการทาง

เสริมสร้าง
วัฒนธรรมด้วย
การพัฒนาภาวะ
ผู้นําเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

และ ในสังกัด
สป.ยธ.
จํานวน 60
คน ดังนี้
๑. บุคลากร
ระดับผู้ปฏิบัติ
จํานวน
18 คน
๒. ข้าราชการ
ระดับหัวหน้า
งาน จํานวน
16 คน
๓. ข้าราชการ
ระดับหัวหน้า
หน่วยงาน
จํานวน 16 คน
๔. ข้าราชการ
ผู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สงู
จํานวน 10 คน
กองบริหารทรัพยากร
บุคลากร
บุคคลร่วมกับศูนย์
ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ด้านวินัยของ
ทุจริต ดําเนินการฝึกอบรม หน่วยงานใน
เพื่อเสริมสร้าง
สังกัด

ยุติธรรมดําเนินการ
จัดฝึกอบรมโครงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมด้วย
การพัฒนาภาวะผู้นํา
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะภาวะผู้นํา ให้
บุคลากร สร. และ สป.ยธ.
ทุกระดับ เป็นผู้นําที่มี
คุณภาพ มีความสามารถ
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานด้วยการรู้จัก
พัฒนาตนเอง พัฒนาคน
และพัฒนาผลงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์กร

การดําเนินการ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

๑๔-๒๔
มกราคม
๒๕๖๒
ณ โรงแรม
ทีเค พาเลซ

มีแผนจะดําเนินการเป็น
ประจํา ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากบุคลากร มีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนและมี
บุคลากรใหม่เข้าปฏิบัติงาน

– วันศุกร์ที่ ประจํา ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
๒8
มิถุนายน
๒๕๖๒
ณ โรงแรม
เบย์ วินโดว์
แอทซี ชะอํา
ตําบลชะอํา
อําเภอชะอํา
จังหวัด
เพชรบุรี

ระยะ
เวลา

ได้เสริมสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
การแยกแยะผลประโยชน์

“การพัฒนาภาวะผู้นําและ
การทํางานเป็นทีม” ซึ่งมี
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมองค์กรของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม JUSTICE :
ความยุติธรรม เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้ตระหนัก
และเห็นความสําคัญของ
เรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ผ่าน
การฝึกอบรม
จํานวน 56 คน

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๒๓

หน่วยงาน

องค์ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต การ
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนรวมและส่วนตน
ตลอดจนดําเนินการทาง
วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านวินัยของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตดําเนินการ
เสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและ
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตาม
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

๘. โครงการ
เสริมสร้าง
องค์ความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมายและ
มาตรการที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริตและ

การดําเนินการ

วินัย อุทธรณ์
ร้องทุกข์

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

๒๗
สิงหาคม
๒๕๖๒
ณ โรงแรม
เบสท์
เวสเทริน์
แวนด้า พลัส
แกรนด์
โฮเทล

กรุงเทพฯ

กระทรวง
ยุติธรรม
จํานวน ๕๐
คน

บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม
จํานวน ๖๐
คน

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

มีแผนจะดําเนินการฝึกอบรม
บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ส่วนรวมและส่วนตน
ตลอดจนมาตรการ
ดําเนินการทางวินัย
อุทธรณ์ร้องทุกข์ เพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ านด้าน
วินัยของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม
จํานวน ๕๐ คน
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระเบียบและ
มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง
ได้เสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและ
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตาม
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๒๔

หน่วยงาน

ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
รวมถึงการเสริมสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของ
หน่วยงานราชการตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ.
๒๕๖๒ ให้แก่บุคลากร
สังกัดกระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ดําเนินการ
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม มาตรการป้องกัน
การรับสินบนแก่บุคลากร
ในสังกัด เพื่อเป็นการ

๙. โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตรความรู้
พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ
กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน

การดําเนินการ

เสริมสร้าง
มาตรฐานทาง
จริยธรรมแก่
บุคลากรสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ข้าราชการ
และพนักงาน
ราชการ
ที่บรรจุใหม่
ของ
กรมพินิจฯ
จํานวน ๓ รุ่น
รวมทั้งสิ้น

กลุ่ม
เป้าหมาย

- รุ่นที่ ๘
16-21 ธ.ค
๖๑
- รุ่นที่ 9
10-15
ก.พ. ๖2
- รุ่นที่ 10
๒2 - 27
ก.ค ๖2
ณ สถาบัน

จังหวัด
นนทบุรี

ระยะ
เวลา

มีแผนจะดําเนินการฝึกอบรม
บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมีข้าราชการและ
พนักงานราชการ
ที่บรรจุใหม่
ทุกปี

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ได้เสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการป้องกัน มิ
ให้เกิดการกระทําความผิด
ในกรณีการทุจริตและ

รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรม
ของหน่วยงานราชการตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ.
๒๕๖๒ ให้กับบุคลากร
สังกัดกระทรวงยุติธรรม
จํานวน ๖๐ คน
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๒๕

หน่วยงาน

การดําเนินการ

เสริมสร้างองค์ความรู้ที่
จําเป็นในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม สร้าง
ภูมิคุ้มกันในการป้องกันมิ
ให้เกิดการกระทําความผิด
ในกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบรวมถึง
มาตรการ
ของส่วนราชการในการ
ควบคุม กํากับ ดูแล
มิให้มีการรับสินบนของ
บุคลากรในหน่วยงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๐. โครงการ
อภิปรายวิชาการ หัวข้อ
เสริมสร้าง
“การให้ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม
พระราชบัญญัติประกอบ
จริยธรรม
รัฐธรรมนูญ
และหลัก
ว่าด้วยการป้องกันและ
ธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖
ต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิ เรื่อง การขัดกันระหว่าง

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

๖ ธันวาคม มีแผนจะดําเนินการฝึกอบรม
บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง
๒๕๖๑
ณ
วัดสวนแก้ว
จังหวัด
นนทบุรี
และโรงแรม
เบสท์
เวสเทริน์

พัฒนา
บุคลากรใน
กระบวนการ
ยุติธรรม
เด็กและ
เยาวชน
จังหวัด
นครปฐม

๒๑๖ คน
- รุ่นที่ ๑
จํานวน 76 คน
- รุ่นที่ ๒
จํานวน 80 คน
- รุ่นที่ ๓
จํานวน 60 คน

ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ของกรม
สอบสวนคดี
พิเศษ
จํานวน ๑๕๐
คน

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

ได้เสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๖ เรื่องการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม”

ประพฤติมิชอบ รวมถึง
มาตรการของส่วนราชการ
ในการควบคุม กํากับ ดูแล
มิให้มีการรับสินบน ให้กับ
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ที่บรรจุใหม่ของ
กรมพินิจฯ จํานวน ๓ รุ่น
รวมทั้งสิ้น ๒๑๖ คน

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๒๖

หน่วยงาน

๑๑. โครงการ
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
หลักสูตร
“แผนการ
ดําเนินงานของ
สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์
ประจําปี
๒๕๖๓"

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม”เพื่อ
ส่งเสริมความรู้และ
ป้องกันมิให้บุคลากรใน
สังกัดกรมสอบสวนคดี
พิเศษกระทําความผิดใน
กรณีดังกล่าว

ชอบให้กับ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่ม
เป้าหมาย
แวนด้า พลัส
แกรนด์
โฮเทล
จังหวัด
นนทบุรี

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ

ให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จํานวน ๑๕๐ คน เพื่อให้
เกิดเข้าใจ มีความ
ตระหนัก ในคุณธรรม
จริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล อันนําไปสู่
การประพฤติตนและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต
บุคลากร
๒๙-๓๑
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มีแผนจะดําเนินการฝึกอบรม ได้เสริมสร้างองค์ความรู้
เสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับคุณธรรม
สถาบัน
สิงหาคม
ความรู้ ความเข้าใจแก่
นิติ
๒๕๖๒
จริยธรรม วินัยในการ
บุคลากรในสังกัด
ทํางาน การคิดแยกแยะ
วิทยาศาสตร์ ณ โรงเเรม
ในเรื่องคุณธรรม
ความละอายและความ
จํานวน ๒๔๑ เดอะ
จริยธรรม วินัยในการ
ไม่ทนต่อการทุจริต
คน
กรีนเนอรี่ รี
ทํางาน การคิดแยกแยะ
ให้กับบุคลากรสังกัด
สอร์ท
ความละอายและความไม่
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
จังหวัด
ทนต่อการทุจริต การ
จํานวน ๒๔๑ คน เพื่อ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยง
นครราชสีมา
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
อันอาจจะเกิด
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
วินัยในการทํางานที่
การรับสินบน

การดําเนินการ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๒๗

๑๓. กระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์

หน่วยงาน

๒. โครงการ
อบรม
“เสริมสร้างวินัย

๑. โครงการ
ตาสับปะรด
ลดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตาม
หลักคุณธรรม
“พอเพียง
มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ”
(2 รุ่น)

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

๑) การอภิปรายให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช
๒) การอภิปรายให้ความรู้
การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม
๓) ประชุมกลุ่มย่อยระดม
ความคิดเห็นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามหลัก
คุณธรรม“พอเพียง มีวินัย
สุจริต จิตสาธารณะ”
๔) Work Shop
การแลกเปลี่ยนเรียนแนว
ทางการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนใน สป.พม.
๕) แลกเปลี่ยน ซักถาม ใน
ประเด็นเสี่ยงที่อาจเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) การอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
วินัย และการรักษาวินัย

การดําเนินการ

ผู้บริหาร
หัวหน้า
หน่วยงาน/

บุคลากร
กระทรวง พม.
ทั้งส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค
(210 คน)

กลุ่ม
เป้าหมาย

2 วัน

2 วัน

ระยะ
เวลา

เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการ
ทุจริตในหน่วยงาน พม.
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

- ข้าราชการ
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

ถูกต้อง เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สป.พม. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การปราบปราม
การทุจริต ปลูกฝังฐาน
ความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
มีคุณธรรม“พอเพียง
มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ”เป็นหลักใน
การปฎิบัติหน้าที่ราชการ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

สป.พม.
ยุทธ
ศาสตร์ 1

สป.พม.
ยุทธศาสตร์
1 สร้าง
สังคม
ไม่ทนต่อ
การทุจริต

หมาย
เหตุ

๑๒๘

หน่วยงาน

ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๒) การอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และกลไกภาครัฐใน
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
๓) ประชุมกลุ่มย่อยระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างวินัย และการ
รักษาวินัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

๑) ประชุมกล่มย่อยแบบมี
ส่วนร่วม เพิ่มความรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้ในภาวะ

๓. โครงการ
“เสริมความรู้
เครือข่ายต้าน
โกง ขับเคลื่อน
พลังความดีตาม

การดําเนินการ

และการรักษา
วินัย ในการ
ปฏิบัติราชการ”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่ไม่
เคยร่วมอบรม
กับศปท.
(120 คน)

หัวหน้ากลุ่ม
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
ผู้แทน
หน่วยงาน
ระดับกรมหรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด
กระทรวง
(160 คน)

กลุ่ม
เป้าหมาย

2 วัน

ระยะ
เวลา

เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการ
ทุจริตในหน่วยงาน พม. ผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
และการรักษาวินัย ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ มีความ
รับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และลด
อัตราการกระทําผิดวินัย
ให้น้อยลง
- ข้าราชการสามารถ
วิเคราะห์แยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ,
ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณของ
ข้าราชการ สป.พม.
และข้อกําหนดจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
กระทรวง พม.
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
มีความรู้ ในการต่อต้าน
การทุจริต โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
การ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

สป.พม.
ยุทธ
ศาสตร์
1 สร้าง
สังคมไม่

สร้าง
สังคมไม่
ทนต่อ
การทุจริต

หมาย
เหตุ

๑๒๙

หน่วยงาน

๔. โครงการ
“ขับเคลื่อน

ศาสตร์
พระราชา”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
๒) Work Shop ส่งเสริม
แนวคิดและปรับกระบวน
ทัศน์ในการยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม การให้
ความสําคัญกับประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
๓) การแบ่งกลุ่มย่อย
ระดมความคิดเห็นค้นหา
แนวทางหรือแผนการ
ปฏิบัติงานที่ดี เพื่อต้าน
การทุจริต ทุกรูปแบบ
๔) อภิปรายให้ความรู้
เครือข่ายในการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันต่อต้านการ
ทุจริต
๕) การศึกษาดูงาน
โครงการตามพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ตามเส้นทางในพื้นที่
จัดอบรม
บรรยายให้ความรู้และ
ข้าราชการ
แลกเปลี่ยนประสบการ
ระดับหัวหน้า

การดําเนินการ

2 วัน

ระยะ
เวลา
ผลการดําเนินการ

จริยธรรม
และการปฏิบัติตนตาม
แนวทางของศาสตร์
พระราชา มีจิตสํานึกที่ดี
ในการปฏิบัติราชการอย่าง
โปร่งใส พร้อมทั้งร่วมเป็น
เครือข่ายที่จะป้องกันการ
กระทําทุจริตในหน่วยงาน
- ข้าราชการในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานองค์กร
คุณธรรม ส่งเสริม
คุณธรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์กร แสดงเจตนารมณ์
และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรและ
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
สังคมคุณธรรม
- ร่วมกันขับเคลื่อน
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ไปสู่องค์กรคุณธรรม
ขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานใน - เกิดเครือข่ายรุ่นใหม่ให้มี
ระดับกรมเป็นองค์กรคุณธรรม ความรู้ในการต่อต้านการ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

สป.พม.
ยุทธ

ทนต่อ
การ
ทุจริต

หมาย
เหตุ

๑๓๐

หน่วยงาน

การดําเนินการ

๕. โครงการ
“พม” สุขใจ
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาบุคลากร พม.
ในส่วนกลางผ่านการฟัง
บรรยายความรู้จาก
วิทยากรหลากหลายสาขา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

องค์กรคุณธรรม การณ์ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม
ในหน่วยงาน
พม.”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

บุคลากร พม.
ครั้งละ 60
คน

งาน/หัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย
และบุคลากร
ในสังกัด
กระทรวง
เจ้าหน้าที่
ศปท.และ
คณะวิทยากร
(80 คน)

กลุ่ม
เป้าหมาย
ในหน่วยงาน พม.ระดับที่ ๑
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

3 ชม./ครั้ง จัดต่อเนื่องขยาย
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรในอนาคต

ระยะ
เวลา
ทุจริต ตามแนวทางของ
ศาสตร์พระราชา
และความสามารถดํารงชีวิต
อยู่ได้ในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ให้มีจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส
ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นในองค์กร
- มีหลักในการดํารงตนเป็น
คนดี ช่วยเสริมพลังยึดมั่น
ในประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และเป็นแบบอย่างที่ดีของ
บุคลากรในองค์กร
ครอบครัว อย่างเป็น
รูปธรรม ลดสาเหตุการโกง
ในกระทรวง พม.
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการเข้าใจในหลัก
คุณธรรม สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและการ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

สป.พม.
ยุทธ
ศาสตร์
1 สร้าง
สังคมไม่

ศาสตร์
1 สร้าง
สังคมไม่
ทนต่อ
การ
ทุจริต

หมาย
เหตุ

๑๓๑

หน่วยงาน

๗. นักพัฒนา

รุ่นที่ ๒๐

๖. การเป็น
ข้าราชการที่ดี
(ขรก.)
รุ่นที่ ๑๘
รุ่นที่ ๑๙

(4 ครั้ง/ปี)

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

บรรจุรายวิชาในหลักสูตร
การอบรม
- หัวข้อ สํานึกข้าราชการ
ไทยไม่โกง ๓ ชม.
- หัวข้อ คุณธรรม
จริยธรรม ในการป้องกัน
การทุจริต ๓ ชม.
- หัวข้อ สํานึกข้าราชการ
ไทยไม่โกง ๓ ชม.
- หัวข้อ คุณธรรม
จริยธรรม ในการป้องกัน
การทุจริต ๓ ชม.
- หัวข้อ สํานึกข้าราชการ
ไทยไม่โกง ๓ ชม.
- หัวข้อ สํานึกข้าราชการ

และธรรมาภิบาล โดยจะ
จัด ๒-๓ เดือน/ครั้ง ผ่าน
ระบบ conference ไปยัง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค

การดําเนินการ

ประเภททั่วไป

ข้าราชการ
บรรจุใหม่

กลุ่ม
เป้าหมาย

15 วัน/รุ่น

15 วัน/รุ่น

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

สําเร็จ

ปฏิบัติงาน และพัฒนา
ตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสํานึกต่อ
หน้าที่ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวม
และได้ทราบถึงแนว
ทางการปรับพื้นฐาน
ความคิดของบุคลากรให้
ยึดมั่นตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ข้าราชการบรรจุใหม่ของ
กระทรวง มีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่หลักสูตรกําหนด
โดยได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม และปรัชญาการ
เป็นข้าราชการที่ดีสร้าง
เสริมสมรรถนะและทักษะ
ในการปฏิบัติงานเป็นทีม
และมีเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานอย่างบูรณาการ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

สป.

สป.

ทนต่อ
การ
ทุจริต

หมาย
เหตุ

๑๓๒

หน่วยงาน

การดําเนินการ

- หัวข้อ ผู้บริหารและการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
๓ ชม.
- หัวข้อ หลักธรรมา
ภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
๓ ชม.

- ผู้บริหารให้ความรู้ในการ
ประชุมประจําเดือน เดือน
ละ 1 ครั้ง
- หัวหน้าหน่วยงาน/
หัวหน้ากลุ่ม, ฝ่าย ให้

๘. นักบริหาร
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
(นพม.)
รุ่นที่ ๑๗

๙. การให้
ความรู้
บุคลากรด้าน
การต่อต้านการ
ทุจริต

สังคมและความ ไทยไม่โกง ๓ ชม.
มั่นคงของมนุษย์
(พม.) รุ่นที่ ๑๖

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ข้าราชการ
บุคลากรใน
หน่วยงาน

ระดับ
ปฏิบัติงาน
หรือประเภท
วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
หรือเทียบเท่า
ได้ไม่ต่ํากว่านี้
ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี
ประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส
ประเภท
วิชาการ ระดับ
ชํานาญการ
หรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี

กลุ่ม
เป้าหมาย

ครั้งละ 1
ชม.

45 วัน/รุ่น

ระยะ
เวลา

สลับหน้าที่ผู้รับผิดชอบหา
ความรู้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

บุคลากรทุกคนได้รับ
ความรู้

สําเร็จ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

สป.

สป.

หมาย
เหตุ

๑๓๓

หน่วยงาน

๑๐. โครงการ
ฝึกอบรมการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การทํางานด้วย
หลักคุณธรรม
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
“ดย. องค์กร
โปร่งใส”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ความรู้ตอนเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ
1. บรรยายให้ความรู้
ความเข้าใจ ในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
- “ข้าราชการ
จิตสาธารณะ” (พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา)
- แนวทางป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการ
- “ทําอย่างเข้าใจ สร้าง
การมีส่วนร่วมยกระดับผล
การประเมิน ITA 2562”
- แนวทางการส่งเสริม
การทํางานตามหลักธรร
มาภิบาล
2. จัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

การดําเนินการ

- ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
กองทุน และ
ลูกจ้างประจํา
จํานวน 121
คน
- เจ้าหน้าที่/
วิทยากร/ผู้
สังเกตการณ์
จํานวน 12
คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

๒ วัน

ระยะ
เวลา

หน่วยงานมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน เป็นเครือข่าย
และแนวร่วมในการแจ้ง
เบาะแส ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

1. บุคลากร ดย. และ
เครือข่ายเป็นแนวร่วม
ในการแจ้งเบาะแส
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดกลไกเฝ้าระวังติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อให้ ดย.
เป็นองค์กรโปร่งใส
2. บุคลากร ดย.
มีจิตสํานึก มีกระบวนทัศน์
วัฒนธรรม ค่านิยม และ
ตระหนักในการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ใน 5 ประเด็น “พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา และ
รับผิดชอบ”
3. บุคลากร ดย. มีความรู้
ความเข้าใจ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ใน
ระดับที่สูงขึ้น

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

กรม ดย.

หมาย
เหตุ

๑๓๔

หน่วยงาน

๑๒. โครงการ

๑๑. โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
วางระบบการ
ประเมินความ
เสี่ยงต่อการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วน
ราชการ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง
การจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน โดยการ
แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม
โดยมีหัวข้อดังนี้
กลุ่มที่ 1 การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต
กลุ่มที่ 2 การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้
อํานาจและตําแหน่งหน้าที่
กลุ่มที่ 3 การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
กลุ่มที่ 4 การจัดทําแบบ
รายงานการประเมินความ
เสี่ยง
กรมกิจการเด็กและ

การดําเนินการ

เด็กและ

- ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
กองทุน และ
ลูกจ้างประจํา
จํานวน 31
คน
- เจ้าหน้าที่/
วิทยากร/ผู้
สังเกตการณ์
จํานวน 9 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ต.ค. 61 ถึง เด็กและเยาวชนเครือข่ายเด็ก

1. การส่งเสริมให้ผู้แทน

ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทําแบบ 1. บุคลากร ดย. และ
รายงานการประเมินความ
เครือข่าย มีความรู้ ความ
เสี่ยงของหน่วยงาน
เข้าใจ และสามารถจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงาน
2. หน่วยงานมีมาตรการ
ระบบ หรือแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินงานที่
อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

๑ วัน

ผลการดําเนินการ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ระยะ
เวลา

- การจัด

ปัญหา/
อุปสรรค

กรม ดย.

หมาย
เหตุ

- ให้สํานักงาน กรม ดย.

ข้อ
เสนอแนะ

๑๓๕

หน่วยงาน

เยาวชนไทย
หัวใจใสสะอาด
หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
“รายวิชา
เพิ่มเติม
การป้องกันการ
ทุจริต”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

เยาวชน ได้นําหลักสูตร
การป้องกันการทุจริต
โดยนําองค์ความรู้
เรื่องการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต STONG
จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการ
ต่อต้านและการป้องกัน
การทุจริตโดยการใช้
กิจกรรมเป็นสื่อ
ในการเรียนรู้ใน
กระบวนการคิด วิเคราะห์
จําแนก แยกแยะ การฝึก
ปฏิบัติจริง การทํา
โครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) ได้แก่
1. การตั้งคําถาม
2. การเรียนรู้แสวงหา
สารสนเทศ

การดําเนินการ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
และเยาวชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนโครงการเยาวชน
ไทยหัวใจใสสะอาด

ระยะ
เวลา
ก.ย. 62

กลุ่ม
เป้าหมาย
เยาวชน
จํานวน
23,000 คน
สภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอ
878 แห่ง/
สภาเด็กและ
เยาวชน
จังหวัด 76
จังหวัด/สภา
เด็กและ
เยาวชน
กรุงเทพมหาน
คร สภาเด็ก
และเยาวชน
แห่งประเทศ
ไทย

สภาเด็กและเยาวชน
เครือข่ายเด็กและเยาวชน
และผู้ปฏิบัติงาน
ร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการเยาวชนไทยหัวใจ
ใสสะอาด ขับเคลื่อนงาน
ในระดับพื้นที่ โดยมีการ
สร้าง มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น มีทัศนคติ
จิตสํานึก ค่านิยมในความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. สภาเด็กและเยาวชน
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต STONG
: จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมใน
การต่อต้านการทุจริต
3. สภาเด็กและเยาวชน

ผลการดําเนินการ
กิจกรรมของ
สภาเด็ก
และเยาวชน
ต้องดําเนินการ
ในช่วงวันหยุด
ซึ่งส่วนใหญ่
สภาเด็กและ
เยาวชน
เป็นนักเรียน/
นักศึกษา
จึงทําให้มี
ช่วงเวลาการทํา
กิจกรรมไม่
ตรงกัน

ปัญหา/
อุปสรรค

ปปช.
จัดวิทยากร
บรรยายให้
ความรู้แก่
สภาเด็กและ
เยาวชน

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๓๖

หน่วยงาน

๑๓. โครงการ
ปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่และ
พนักงาน
ราชการจ้างใหม่
ในสังกัดกรม
กิจการผู้สูงอายุ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

- จัดโครงการปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุใหม่และ
พนักงานราชการจ้างใหม่
ในสังกัดกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เรียนรู้
และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
จังหวัดชลบุรี โดยมีการ
สอดแทรกเนื้อหาหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ดังนี้
๑)การอบรมให้ความรู้

3. การเรียนรู้เพื่อสร้าง
องค์ความรู้
4. การเรียนรู้เพื่อการ
สื่อสาร
5. การเรียนรู้เพื่อตอบ
แทนสังคม เพื่อให้สภาเด็ก
และเยาวชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการ
ต่อต้านและการป้องกัน
การทุจริต

การดําเนินการ

ข้าราชการ
บรรจุใหม่และ
พนักงาน
ราชการจ้าง
ใหม่
(๓๕ คน)

กลุ่ม
เป้าหมาย

๒ วัน

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
เครือข่ายเด็กและเยาวชน
ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
จํานวน 76 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร และสภา
เด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย
4. เด็กและเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการเยาวชนไทย
หัวใจใสสะอาด
(760 คน) มีทัศนะคติ
ไม่ยอมรับการทุจริต
ร้อยละ 85.74
ข้าราชการบรรจุใหม่และ
พนักงานราชการจ้างใหม่
ในสังกัดกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ได้รับการปลูกฝัง
ปรัชญาการเป็นข้าราชการ
ที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ
ในสมรรถนะ ทักษะ
พื้นฐานสําหรับการ
ปฏิบัติงานมีจิตสํานึก
ความพอเพียง มีค่านิยม

ผลการดําเนินการ

เนื่องจาก
ปีงบประมาณ
2562
ยังไม่ได้ตั้ง
งบประมาณ
รองรับการ
ดําเนินงาน
จึงนําเนื้อหา
หลักสูตร
บางส่วนไปปรับ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

กรม ผส.

หมาย
เหตุ

๑๓๗

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

หัวข้อ“สํานึกข้าราชการ
ไทยไม่โกง” โดยนายปรีชา
แนบถนอม
จาก สนง. ป.ป.ช. มี
เนื้อหาสาระสําคัญได้แก่
การกระทําผิดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใน
อํานาจของ ป.ป.ช. การชี้
มูลความผิดของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของสํานักงาน ป.ป.ช. การ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนัก
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและสร้างความรู้
ความเข้าใจและการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
๒)การอบรมให้ความรู้
หัวข้อ“กฎหมาย/ระเบียบ
การปฏิบัติราชการ”
สําหรับข้าราชการและ
พนักงานราชการใหม่ โดย
นายสุทธิพร ลิ่มศิลา
วิทยากรจากสํานักงาน

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ
มีเครือข่ายในการทํางาน
ร่วมกัน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญในการป้องกัน
การทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน
และการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
วินัยสําหรับข้าราชการ
สามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้อย่างถูกต้อง

ผลการดําเนินการ
ใช้โดย
สอดแทรกใน
กิจกรรมและ
โครงการอื่นๆ
ของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุโดยจะ
เริ่มขยายผลการ
นําหลักสูตรไป
ใช้ใน
ปีงบประมาณ
2563

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๓๘

หน่วยงาน

๑๔. โครงการ
ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ
กฎหมายด้าน
การปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง
ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2562

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ก.พ.โดยมีการสรุปเนื้อหา
และสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และระเบียบ
สํานักนายกว่าด้วย
พนักงานราชการ
พ.ศ. 2557
จัดโครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจกฎหมายด้าน
การปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีการ
บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองและ
วินัยเชิงบวกตาม พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองและความสําคัญ
ของกฎหมายดิจิทัลกับการ
ปฏิบัติงานในระบบ
ราชการ 4.0

การดําเนินการ

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่กรม
กิจการ
ผู้สูงอายุ
(๗๐ คน)

กลุ่ม
เป้าหมาย

๒ วัน

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการความรู้
ความเข้าใจกฎหมายด้าน
การปฏิบัติราชการทาง
ปกครองและวินัยเชิงบวก
สามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

กรม ผส.

หมาย
เหตุ

๑๓๙

หน่วยงาน

การอภิปรายเรื่อง
“ระเบียบ ขั้นตอน
และการจ่ายเงินสงเคราะห์
อย่างไรให้ถูกวิธี” ตาม
ระเบียบกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการว่าด้วยการ
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
พ.ศ.๒๕๕๒
(๓ ชั่วโมง)

การอภิปรายเรื่อง
“กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอน อํานาจ หน้าที่
การปฏิบัติงานของกรม
พส.” และเรื่อง “ความรู้
เรื่องระเบียบการเงิน และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง

๑๖. โครงการ
ปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่

การดําเนินการ

๑๕. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติตามสาย
งานตําแหน่ง
นักสังคม
สงเคราะห์

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

๓ วัน

๕ วัน

ผู้ปฏิบัติงาน
หน้าที่นัก
สังคม
สงเคราะห์
สังกัดกรม พส.
ในหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค
(๕๐ คน)

ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
สังกัดกรม พส.
(๓๐ คน)

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย
ดําเนินการติดตามประเมินผล
ผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ
ภายหลังการอบรม ๓ เดือน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

สําเร็จ

ดําเนินการมอบวุฒิบัตร
ให้แก่ผู้ผ่านการประเมิน
จากแบบติดตามที่ตอบรับ
กลับมา

ผลการดําเนินการ
เนื่องจากได้รับ
จัดสรรเงิน
งบประมาณ
ไม่เพียงพอ
ในการจัด
โครงการที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
โดยตรง
จึงดําเนินการนํา
เนื้อหาวิชาที่มี
ความเกี่ยวข้อง
กับการต่อต้าน
การทุจริต
สอดแทรกไว้แต่
ละโครงการที่
ดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

จัดโครงการที่
เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
โดยตรง
หากได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณที่
เพียงพอ

ข้อ
เสนอแนะ

กรม
พส.

กรม
พส.

หมาย
เหตุ

๑๔๐

หน่วยงาน

การดําเนินการ

๑๙. โครงการ
การอภิปรายเรื่อง
พัฒนาศักยภาพ “การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ผู้ปฏิบัติงานตาม และวิธีการทํางานเพื่อ

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ”
(๖ ชั่วโมง)
๑๗. โครงการ
การอภิปรายเรื่อง “พ.ร.บ.
Financial
ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
Officer
ด้วยการป้องกันและ
Empowerment ปราบปรามการทุจริต
รุ่นที่ ๑ – ๓
พ.ศ. ๒๕๖๑” เรื่อง
“ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทางไปราชการ”
และเรื่อง “ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓”
(๙ ชั่วโมง/รุ่น)
การอภิปรายเรื่อง
๑๘. โครงการ
“หลักคุณธรรมและความ
พัฒนาและ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน”
เสริมสร้าง
(๖ ชั่วโมง)
ศักยภาพ
พนักงาน
ราชการ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

พนักงาน
ราชการ สังกัด
กรม พส.
ทั้งส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค
(๔๐ คน)
ข้าราชการ/
พนักงาน
ราชการ

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
และบัญชีจาก
หน่วยงาน
สังกัดกรม พส.
ทั้งส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค
(๑๕๐ คน)

กลุ่ม
เป้าหมาย

๓ วัน

๓ วัน

๓ วัน/รุ่น

ระยะ
เวลา

ดําเนินการติดตามประเมินผล
ผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ
ภายหลังการอบรม ๓ เดือน

ดําเนินการติดตามประเมินผล
ผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ
ภายหลังการอบรม ๓ เดือน

ดําเนินการติดตามประเมินผล
ผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ
ภายหลังการอบรม ๓ เดือน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมส่งแบบติดตาม
ประเมินผลกลับมา

ดําเนินการจัดทําวุฒิบัตร
ให้แก่ผู้ส่งแบบติดตาม
กลับมา

ผู้เข้าอบรม
ส่งแบบติดตามประเมินผล
กลับมา

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

กรม
พส.

กรม
พส.

กรม
พส.

หมาย
เหตุ

๑๔๑

หน่วยงาน

๒๑. โครงการ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
และพัฒนา
ศักยภาพ
พนักงาน

๒๐. โครงการ
ส่งเสริมการ
พัฒนา
ผู้ปฏิบัติงาน
สายงาน
นักพัฒนาสังคม
รุ่นที่ ๑ – ๒

สายงาน
ตําแหน่ง
นักพัฒนาสังคม

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

ป้องกันและขจัดการทุจริต ผู้ปฏิบัติงาน
ตามสายงาน
และประพฤติมิชอบ”
นักพัฒนา
(๓ ชั่วโมง)
สังคม ใน
ส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค
(๔๐ คน)
ข้าราชการ/
การอภิปรายเรื่อง
“การปรับเปลี่ยนทัศนคติ พนักงาน
ราชการ
และวิธีการ
ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกัน
ตามสายงาน
และขจัดการทุจริต
นักพัฒนา
และประพฤติมิชอบ”
สังคม สังกัด
(๓ ชั่วโมง/รุ่น)
กรม พส. ใน
ส่วนกลาง
และส่วน
ภูมภิ าค
(๑๒๐ คน)
พนักงาน
การอภิปรายเรื่อง
ราชการ สังกัด
“หลักคุณธรรม
กรม พส.
และความโปร่งใส
ทั้งส่วนกลาง
ในการปฏิบัติงาน”
และส่วน
(๓ ชั่วโมง/รุ่น)
ภูมิภาค

การดําเนินการ

ดําเนินการติดตามประเมินผล
ผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ
ภายหลังการอบรม ๓ เดือน

ดําเนินการติดตามประเมินผล
ผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ
ภายหลังการอบรม ๓ เดือน

๓ วัน/รุ่น

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

๔ วัน/รุ่น

ระยะ
เวลา

ผู้เข้าอบรม
ส่งแบบติดตามประเมินผล
กลับมา

ผู้เข้าอบรม
ส่งแบบติดตามประเมินผล
กลับมา

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

กรม
พส.

กรม
พส.

หมาย
เหตุ

๑๔๒

หน่วยงาน

๒๔. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
หลักสูตรแนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน
ความรับผิด

ราชการ
รุ่นที่ ๑ – ๒
๒๒. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้นําต้นแบบกรม
พัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
(DSDW
Pioneer
Leadership)
รุ่นที่ ๑ – ๓
๒๓. โครงการ
ปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่
รุ่น ๒

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

การอภิปรายเรื่อง
“การควบคุมกํากับ
และบริหารงบประมาณ
ตามหลักราชการ”
และ“ข้อสังเกตจาก
สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และแนวทาง
แก้ไขปรับปรุง”
(๖ ชั่วโมง/รุ่น)
การอภิปรายเรื่อง
“กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอน อํานาจ หน้าที่
ในการปฏิบัติงานของ
กรม พส.” และ “หลักธรร
มาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ราชการ”
(๖ ชั่วโมง)
การอภิปรายเรื่อง
“กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”
“เทคนิคการสอบสวน
และดําเนินคดี” “แนวคํา
วินิจฉัยของศาลปกครองที่

การดําเนินการ

๓ วัน

๕ วัน

ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านกฎหมาย
ในสังกัด
กระทรวงการ
พัฒนาสังคม

๔ วัน/รุ่น

ระยะ
เวลา

ข้าราชการพล
เรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
สังกัดกรม พส.
(๓๐ คน)

หัวหน้า
หน่วยงาน
ในสังกัดกรม
พส. ทั้ง
ส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค
(๑๖๐ คน)

(๑๒๐ คน)

กลุ่ม
เป้าหมาย

ดําเนินการให้ผู้เข้าอบรม
ทําแบบทดสอบก่อนและหลัง
การอบรม (Pre-test Posttest)

ดําเนินการติดตามประเมินผล
ผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ
ภายหลังการอบรม ๓ เดือน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ดําเนินการจัดทําวุฒิบัตร
ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ

สําเร็จ

ผู้เข้าอบรม
ส่งแบบติดตามประเมินผล
กลับมา

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

กรม
พส.

กรม
พส.

กรม
พส.

หมาย
เหตุ

๑๔๓

หน่วยงาน

การดําเนินการ

เกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิด” “พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙” และ “กิจกรรม
ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
จัดทําคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด และการจัดทํา
สํานวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่”
(๓๑ ชั่วโมง)
การอภิปรายเรื่อง
๒๕. โครงการ
“การคิดแยกแยะระหว่าง
พัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
เพิ่มขีด
ความสามารถ ส่วนรวม” และ
ของผู้ปฏิบัติงาน “ความอายและ
ด้านการเงินและ ความไม่ทนต่อการทุจริต
และการกล้าตัดสินใจ
บัญชี
กระทําในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบ
(Financial &
Procurement ธรรม”(๗ ชั่วโมง)
Empowerment)

ทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
บัญชีและ
ผู้เกี่ยวข้อง
สังกัดกอง
พัฒนาสังคม
กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษใน
ส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค
(๑๒๖ คน)

และความ
มั่นคง
ของมนุษย์
(๑๓๐ คน)

กลุ่ม
เป้าหมาย

๓ วัน

ระยะ
เวลา

ให้ผู้เข้าอบรมดําเนินการ
ส่งผลงานหลังการอบรมในแต่
ละวัน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมส่งผลงานหลัง
การอบรมในแต่ละวันตาม
กําหนด

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

กรม
พส.

หมาย
เหตุ

๑๔๔

หน่วยงาน

๒๖. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
การติดตามและ
ขยายผลในเชิง
เปรียบเทียบ
แนวทางการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส ใน
การดําเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐแก่
บุคลากร สค.
เพื่อการ
ยกระดับ
การดําเนินงาน
ของ สค.
๒๗. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
2 วัน

บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ สค.
(110 คน)

2 วัน

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

บุคลากร และ
จัดประชุมฯ ให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ สค.
บุคลากร และเจ้าหน้าที่
สค. ให้เกิดการเรียนรู้
(75 คน)
มีการทํางานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
จิตพอเพียง

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ของ สค. ในการ
ดําเนินงานและการจัดทํา
แผนงานนโยบายและ
กระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
สร้างความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนเพื่อป้องกันการ
ทุจริต

การดําเนินการ

ในปีงบประมาณ 2563 จะ
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการ
คิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
อายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต STRONG : จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต โดยมุ่ง เจต
คติ ด้านป้องกันการทุจริต ใน

ในปีงบประมาณ 2563 จะ
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการ
คิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
อายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต STRONG : จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเจต
คติ ด้านป้องกันการทุจริต
ในการจัดโครงการ/กิจกรรม
หรืออบรมในแต่ละหลักสูตร
ของหน่วยงาน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

- บุคลากร และเจ้าหน้าที่
เกิดการเรียนรู้ มีการ
ทํางานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์
มีกระบวนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมจิต
พอเพียง
- บุคลากร และเจ้าหน้าที่

บุคลากร และเจ้าหน้าที่
สค. ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ สค.
เพื่อป้องกันการทุจริต

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

กรม.
สค.

กรม สค.

หมาย
เหตุ

๑๔๕

หน่วยงาน

๒๘. โครงการ
ป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

เครือข่ายคน
พิการ
บุคลากร พก.
ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

การดําเนินการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้กับ
เครือข่าย
คนพิการ

3 วัน

ระยะ
เวลา
ผลการดําเนินการ

การจัดโครงการ/กิจกรรมหรือ ได้รับความรู้แนวทาง
การดําเนินชีวิตการครอง
อบรมในแต่ละหลักสูตรของ
ตน ให้ดาํ รงชีวิตได้อย่างมี
หน่วยงาน
ความสุข โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และนํา
หลักการทรงงานของ
รัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ ใน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม
ไม่ได้มีกําหนดไว้
ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการทํางาน
ด้านเครือข่ายการป้องกัน
ทุจริตรวมทั้งรวมทั้งเฝ้า
ระวังการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

- การขยายผล
ในเครือข่ายคน
พิการอาจจะทํา
ได้ยาก
- เป็นโครงการที่
จัดทําขึ้นปีละ
ครั้ง และไม่ได้มี
การกําชับและ
ติดตามให้ผู้เข้า
รับการอบรม
นําไปขยายผล
การป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ให้กับเครือข่าย
คนพิการของผู้
เข้ารับการอบรม

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

กรม
พก.

หมาย
เหตุ

๑๔๖

หน่วยงาน

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอด
แนวคิด ด้านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG)
(ให้ความรู้ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แนวทาง
และมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการให้สินบน)

การให้ความรู้โดยมี
ว่าที่ร้อยตรีสุระชัย อเนก
รัตน์ สํานักนายกรัฐมนตรี
มาเป็นวิทยากร

การบรรยายพิเศษ
โดยพลเอกสุชาติ หนองบัว
กรรมการการเคหะแห่งชาติ
เป็นวิทยากรถ่ายทอด
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการสร้างวัฒนธรรมที่
ดีขององค์กรในการ
บริหารงาน การพัฒนา
ตนเองให้มีหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งมีคุณธรรม

๓๐. โครงการ
อบรม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

๓๑. โครงการ
บรรยายพิเศษ
เรื่อง “การสร้าง
วัฒนธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล
สู่ความสําเร็จใน
การทํางาน”

การดําเนินการ

๒๙. โครงการ
สัมมนาผู้ควบคุม
งานของการ
เคหะแห่งชาติ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

สําเร็จ 100 %

สําเร็จ 100 %

๑ วัน

1 วัน

สําเร็จ 100 %

1 วัน

ผลการดําเนินการ

ผู้ควบคุมงาน
(พนักงานการ
เคหะแห่งชาติ)
และ
ประกอบการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับการ
เคหะแห่งชาติ
(150 คน)
พนักงานที่
บรรจุใหม่ในปี
๒๕๖๒
(เฉพาะ
ส่วนกลาง)
(๖๐ คน)
ผู้บริหารจาก
สํานักงาน
เคหะชุมชน
และผู้บริหาร
ตั้งแต่ ระดับ
8 ขึ้นไป
จนถึงผู้บริหาร
ระดับสูงที่
กํากับสายงาน
บริหารชุมชน
(200 คน)

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

กคช.

กคช.

กคช.

หมาย
เหตุ

๑๔๗

หน่วยงาน

การดําเนินการ

จริยธรรมตามบริบทของ
องค์กรและนํามาปรับใช้
กับการทํางานให้ประสบ
ความสําเร็จ
๓๒. โครงการ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
สัมมนา ส่งเสริม ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ค่านิยม
แนวทางการทํางานตาม
วัฒนธรรม
หลักคุณธรรมและความ
คุณธรรมองค์กร โปร่งใสในการทํางาน
๓๓. โครงการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในของ
การป้องกัน
การเคหะแห่งชาติได้
ปราบปรามการ นําเสนอโครงการการ
ทุจริตและการ ป้องกันปราบปรามการ
ขัดแย้งทาง
ทุจริตและการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใน ผลประโยชน์ในองค์กร
องค์กร ในหัวข้อ
“การพัฒนาเชิง
ป้องกันการเกิด
ประเด็นขอ
ตรวจพบที่ไม่
สอดคล้องกับ
ระเบียบ
ข้อบังคับและ
คู่มือปฏิบัติงาน”
๓๔. โครงการ
การบรรยายให้ความรู้
อบรมเรื่อง แนว

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

โดยมีผู้เข้า
อบรม

ผู้บริหารสาย
งานบริหาร
ชุมชน
๑–๔
(๒๐๐ คน)
โดยมีผู้เข้าร่วม
การอบรม
(60 คน)

กลุ่ม
เป้าหมาย

๑ วัน

สําเร็จ 100 %

สําเร็จ 100 %

๑ วัน

ผลการดําเนินการ

สําเร็จ 100 %

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

๒ วัน

ระยะ
เวลา

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

กคช.

กคช.

กคช.

หมาย
เหตุ

๑๔๘

หน่วยงาน

ทางการส่งเสริม
บุคลากร ด้าน
หลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรม
และความ
โปร่งใส
ตามหลักการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี (CG)
๓๕. โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม และ
การปลูก
จิตสํานึกการ
ต่อต้านทุจริต
การพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
และการบริหาร
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
(120 คน)

กลุ่ม
เป้าหมาย

สถาบันได้จัดโครงการ
เจ้าหน้าที่
ดังกล่าว โดยได้รับเกียรติ สถาบัน (120
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คน)
จากสํานักงาน ป.ป.ช.
และได้รับความสนใจจาก
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง
การบรรยาย การปลูก
จิตสํานึกการต่อต้านทุจริต
เมื่อวันพุธที่ 18 พ.ค.
2562

การดําเนินการ

1 วัน

ระยะ
เวลา

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเกิด
การตื่นตัวตระหนักรู้ และ
ร่วมมือกัน ก่อให้เกิดพลังใน
การต่อต้านและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

1. การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เช่น ขอบเขตการ
ใช้ดุลพินิจ
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และกฎหมาย
ป้องกันและปราบปราม
ทุจริต และทําให้
ผู้ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล
2. สถาบันมีการ
ดําเนินการตามภารกิจที่
เป็นระบบมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

พอช.

หมาย
เหตุ

๑๔๙

หน่วยงาน

การดําเนินการ

๓๘. โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
พนักงานและ

จัดการบรรยาย/ประเมิน
ความรู้ก่อน-หลัง

สถาบันได้จัดโครงการ
สัมมนาผู้ปฏิบัติงาน
ประจําปี 2562 “18 ปี
CODI Core values for
change ระหว่างวันที่ 28
ก.พ. – 2 มี.ค. 2562 ณ
จังหวัดกาญจนบุรี”
๓๗. โครงการ
มีการสนับสนุนการประชุม
พัฒนาศักยภาพ และการลงพื้นที่ติดตาม
ผู้นําในขบวน
สนับสนุน
องค์กรชุมชน
กระบวนการพัฒนาคนใน
ขบวนองค์กรชุมชนทั้งใน
ระดับพื้นที่ ระดับภาค
และระดับชาติ

๓๖. โครงการ
สร้างค่านิยม
และวัฒนธรรม
องค์กร

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ตําแหน่ง
พนักงาน
ประมวลข้อมูล
, ผู้ช่วยเก็บ
รักษาของ,

1 ปี

3 วัน

เจ้าหน้าที่ของ
สถาบันทุกคน

ผู้นําในขบวน
องค์กรชุมชน
(3,053 คน)

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

ดําเนินการต่อจากปี 62 ในปี
63 เพิ่มเนื้อหาในเรื่องการ
สร้างวัฒนธรรมซื่อตรงการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. เกิดการพัฒนาหลักสูตร
และแผนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําในขบวนองค์กรชุมชน
2. มีการพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถของ
คนทํางานในขบวนองค์กร
ชุมชน และผู้นําชุมชนท้องถิ่น

ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับสถาบัน และ
เกิดการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณธรรม

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

คนในขบวนองค์กรชุมชน
มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ
ความเท่าเทียมใน
สถานการณ์เพื่อให้การ
ทํางานในการพัฒนาชุมชน
มีความเข้มแข็งต่อสถาบัน
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง

และประสิทธิผลของการ
บริหารการจัดการภาครัฐ
ตามแนวทางหลักการ
บริหารจัดการบ้านมืองที่ดี
และสอดคล้องกับระบบ
คุณธรรม
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในอัต
ลักษณ์ ภาพลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร และ
แนวปฏิบัติตามค่านิยม
พอช. ร่วมกัน

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ศึกษาหา
ช่องทางใน
การจัดให้
ความรู้แก่
พนักงานและ

ข้อ
เสนอแนะ

สธค.

พอช.

พอช.

หมาย
เหตุ

๑๕๐

ครอบครัว

การดําเนินการ

๑๕. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การฝึกอบรมการพัฒนา
๑๕.๑ สํานักงาน โครงการ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ฝึกอบรม
ปลัดกระทรวง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่
หลักสูตร การ
ดิจิทัลเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ ราชการ
เศรษฐกิจและ
เป็นหลักสูตรฝึกอบรม
ดี กระทรวง
สังคม (กก.)
สัมมนาเพื่อปลูกฝังปรัชญา
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ การเป็นข้าราชการที่ดี
เสริมสร้างสมรรถนะและ
สังคม
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการ
ประจําปี
งบประมาณ
ปฏิบัติงานราชการ
พ.ศ. 256๒
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม การทํางานเป็น
ทีม และพัฒนาเครือข่าย
ในการทํางาน รวมถึงการ
สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี และ
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน โดย
เน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการลง
มือการปฏิบัติจริง ตาม

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ข้าราชการที่
อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ในสังกัด
กระทรวง
ดิจิทัลฯ
จํานวน 116
คน ดังนี้
ครั้งที่ 1
จํานวน ๖๐
คน
ครั้งที่ 2
จํานวน 5๖
คน

ผู้ช่วย
สมุห์บัญชี
และพนักงาน
บรรจุใหม่

กลุ่ม
เป้าหมาย

วิชาละ
3 ชั่วโมง
รวมเป็น ๖
ชั่วโมง

ระยะ
เวลา

มีการจัดฝึกอบรมจํานวน 2
ครั้งต่อปีงบประมาณ

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรโปร่งใส ให้แก่
พนักงานทุกระดับ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ข้าราชการบรรจุใหม่
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
มีความรู้ความเข้าใจและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มีความตระหนักถึงการ
เป็นข้าราชการที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ประพฤติปฎิบัติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ มี
เครือข่ายในการทํางาน
ภายในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงาน โดย
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2๘
มกราคม –
3 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21
– 27 มิถุนายน 2562

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

วางแผนที่จะ บรรจุกิจกรรม
หรือรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับ
จิตพอเพียง
ด้านทุจริต
และการ
ประยุกต์หลัก
ความพอเพียง
ด้วยโมเดล
STRONG :
ในโครงการ

อาจเผยแพร่
เอกสารที่
เกี่ยวข้องให้
รับทราบ
ข้อมูล

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๕๑

๑๕.๒ กรม
อุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน

โครงการหรือ
หลักสูตร
ฝึกอบรมของ
บุคลากรภาครัฐ
ที่บรรจุใหม่

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

จะดําเนินการนําหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ไปปรับ
ใช้ในโครงการหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ

2. การเป็นข้าราชการที่ดี
ตามรอย
พระยุคลบาท

แนวทางที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด
โดยประยุกต์หัวข้อ
รายวิชาต่างๆ ตามความ
เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย
4 ชุดกิจกรรม ซึ่งมี
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
และทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ความไม่ทนและ
ความละอายต่อการทุจริต
ได้แก่
1. วินัยของข้าราชการที่
ควรรู้

การดําเนินการ

บุคลากร
ภาครัฐ
ที่บรรจุใหม่

กลุ่ม
เป้าหมาย

-

ระยะ
เวลา

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

จะดําเนินการในปี พ.ศ.
2563

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๕๒

๑๕.๔ บริษัท
กสท
โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)

๑๕.๓ สํานักงาน
คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

หน่วยงาน

กิจกรรม : การ
พัฒนาความรู้
ด้านการบริหาร
จัดการพัสดุ
ภาครัฐ และ
ป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบ
การฝึกอบรม
หลักสูตร “CAT
สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ผู้บริหารและ
พนักงานที่เป็น
เครือข่ายการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดีของ
บริษัท กสท
โทรคมนาคม
จํากัด
(มหาชน)
จํานวน ๖๐
คน

การบรรยายโดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายนอก นาย
สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
เลขาธิการสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ
ทราบข้อมูลและมีความรู้
ความเข้าใจในการนําหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริตไปใช้ใน
การดําเนินงาน รวมถึง
แนวปฏิบัตทิ ี่ถูกต้องเมื่อ
พบเห็นเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นใน
บริษัท ตลอดจนบทบาท

๖ ชั่วโมง

ข้าราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่
ใน สดช. ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมมี
ความตระหนักรู้และเป็นผู้
เผยแพร่แนวทางในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การประพฤติมิ
ชอบ
มีการจัดฝึกอบรม
ผู้บริหารและพนักงาน ที่ อย่างต่อเนื่อง และนําผลการ เข้ารับการอบรมฯ
ประเมินการอบรมไปปรับใช้ใน มีความรู้ความเข้าใจ และ
การอบรมครั้งต่อไป
ตระหนักในการ
บริหารงาน/ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
และพร้อมที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์องค์กร เมื่อ
พบเห็นการกระทําที่จะ
ก่อให้เกิดการทุจริต
ประพฤติ มิชอบในองค์กร
คิดเป็นร้อยละ 87
มีการจัดฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะอยู่เสมอ

3 ชั่วโมง

ข้าราชการ
พนักงาน และ
เจ้าหน้าที่ใน
สดช. จํานวน
๖๐ คน

เป็นการบรรยายเพื่อสร้าง
ความตระหนักและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การ
ประพฤติ
มิชอบ

ผลการดําเนินการ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

การดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

เพิ่มกิจกรรม
ให้ผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม
ได้ร่วมแสดง
แนวทางใน
การส่งเสริม
จริยธรรมใน
หน่วยงาน
-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๕๓

๑๕.๕ บริษัท
ไปรษณีย์ไทย
จํากัด

หน่วยงาน

การดําเนินการ

หน้าที่ ของการเป็น
เครือข่ายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ในการเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยผลักดันและ
ขับเคลื่อนให้บริษัทเป็น
องค์กรคุณธรรมต่อต้าน
คอร์รัปชัน ตลอดจน
สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม
1. หลักสูตรการ เป็นการบรรยายเพื่อสร้าง
ฝึกอบรมต่างๆ ความตระหนักและ
เช่น
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- หลักสูตรการ หรือต่อต้านการทุจริตเพื่อ
กํากับดูแล
สร้างความรู้ความเข้าใจ
กิจการที่ดี
และทัศนคติที่ถูกต้อง
- หลักสูตร
เกี่ยวกับการคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ปฐมนิเทศ
- หลักสูตรการ ผลประโยชน์ส่วนรวม
ความไม่ทนและความอาย
ปฏิบัติการ
ธุรกิจไปรษณีย์ ต่อการทุจริต
- หลักสูตรธรรม
ปัญญา พัฒนา
ชีวิต

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

เป็นการ
บรรยายเพื่อ
สร้างความ
ตระหนักและ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
หรือต่อต้าน
การทุจริต
เพื่อสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
ทัศนคติที่
ถูกต้อง
เกี่ยวกับการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ปี 2562

ระยะ
เวลา

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

โครงการ/
หลักสูตรตาม
ข้อ 1 – 3 มี
ข้อเสนอแนะ
ดังนี้
ปัจจุบัน
ปณท. ยังมิได้
เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรม
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
ของสํานักงาน
ป.ป.ช. แต่
อย่างใด
อย่างไรก็ดี

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๕๔

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

การดําเนินการ
คิดแยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม
ความไม่ทน
และความอาย
ต่อการทุจริต

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ปณท ได้
ตระหนักและ
ให้ความสําคัญ
ในการมุ่งเน้น
การสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับ
ความหมาย
และขอบเขต
ของการ
กระทําทุจริต
ในลักษณะ
ต่างๆ ทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม
ตลอดจน
ความสําคัญ
ของการ
ต่อต้าน การ
ทุจริต รวมทั้ง
การ น้อมนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
เป็นหลักใน

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๕๕

การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่

๑๕.๗ สํานักงาน
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ ดิจิทัล

การบรรยาย
- เพื่อสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจ การ
นําไปใช้ การวิเคราะห์

การฝึกอบรม
การฝึกอบรม
- เพือ่ เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
เรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
จริยธรรม
ปฏิบัติงาน ใน
- เพื่อปลูกฝังและสร้าง
หัวข้อ
จิตสํานึกยึดหลัก
“คุณธรรมนําพา
คุณธรรมและจริยธรรม
คนสําราญ...งาน
เพื่อเป็นบรรทัดฐาน
สําเร็จ”
ขององค์กร

การดําเนินการ

๑๕.๖ สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรม
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

จํานวน มีการจัดฝึกอบรม
ครั้ง รวม ๕ อย่าง ต่อเนื่อง และขยายผล
ชั่วโมง
จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
พนักงานเก่าเพิ่มขึ้น

มีการจัดให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทําแบบทดสอบ Pretest และ Post-test เพื่อให้ผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

๒ ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานฯ
ทุกระดับ
จํานวน ๑๗๒
คน

พนักงานใหม่
จํานวน ๘๐
คน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

พนักงานใหม่ ของ
สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ที่เข้ารับ

จากการทําแบบทดสอบ
Pre-test และ Post-test
ผลปรากฏว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นในอัตราร้อย
ละ ๘๕.๗๑ และยัง
สามารถ
นําความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

ผลการดําเนินการ

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
และการ
ปฏิบัติงานของ
ตนเองผ่าน
การบรรยาย
พิเศษ/
หลักสูตรการ
ฝึกอบรมต่างๆ
-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

วิทยากร
จากสภา
สั ง ค ม
สงเครา
ะห์ แห่ ง
ประเทศ
ไทย ใน
พ ร ะ
บ ร ม
ราชูปถัม
ภ์

หมาย
เหตุ

๑๕๖

๑๕.๘ สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรม
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน

การ สังเคราะห์
เกี่ยวกับความ ไม่ทน
และความอายต่อ การ
ทุจริต
- เพื่อให้พนักงานใหม่มี
จิตสํานึกไม่ทุจริต โดย
สามารถนําความรู้ที่
ได้รับ นําไปปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม

การดําเนินการ

การฝึกอบรม
การฝึกอบรม
- เพือ่ เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
เรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
จริยธรรม
ปฏิบัติงาน ใน
- เพื่อปลูกฝังและสร้าง
หัวข้อ
จิตสํานึกยึดหลัก
“คุณธรรมนําพา
คุณธรรมและจริยธรรม
คนสําราญ...งาน
เพื่อเป็นบรรทัดฐานของ
สําเร็จ”
องค์กร

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานฯ
ทุกระดับ
จํานวน ๑๗๒
คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

๒ ชั่วโมง

ระยะ
เวลา

มีการจัดให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทําแบบทดสอบ Pretest และ Post-test เพื่อให้ผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

จากการทําแบบทดสอบ
Pre-test และ Post-test
ผลปรากฏว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นในอัตราร้อย
ละ ๘๕.๗๑ และยัง
สามารถ
นําความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

การปฐมนิเทศ ได้รับ
ความรู้ของหลักจริยธรรม
หลักธรรมา ภิบาล และ
นําไปขับเคลื่อนให้องค์กร
มุ่งสู่ความสําเร็จ ด้วย
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ที่ไม่ทนและ
ความอายต่อการ ทุจริต

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

วิทยากร
จากสภา
สังคม
สงเคราะห์
แห่ง
ประเทศ
ไทย ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์

หมาย
เหตุ

๑๕๗

การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่

การดําเนินการ

การบรรยาย
- เพื่อสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจ การ
นําไปใช้ การวิเคราะห์
การ สังเคราะห์
เกี่ยวกับความ ไม่ทน
และความอายต่อ การ
ทุจริต
- เพื่อให้พนักงานใหม่มี
จิตสํานึกไม่ทุจริต โดย
สามารถนําความรู้ที่
ไดร้ฎบ นําไปปรับใช้ได้
อย่าง เหมาะสม

การดําเนินการ

การดําเนินงานด้านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร

๑. บริษัท ปตท. ๑. Chansin Camp จัดหลักสูตร Chansin Camp
เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจ
จํากัด (มหาชน) รุ่น 1-6

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ

๑๕.๙ สํานักงาน
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ ดิจิทัล

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ผู้บริหารระดับ
ผู้จัดการส่วน

กลุ่ม
เป้าหมาย

พนักงานใหม่
จํานวน ๘๐
คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ

26-29 เม.ย.
62
5-8 ก.ค. 62

ระยะ
เวลา

พนักงานระดับส่วนนําความรู้ที่ได้
ไปถ่ายทอดให้กับพนักงานใน
หน่วยงาน และสร้างความตระหนัก
เรื่องความเสี่ยง และผลกระทบของ
การทุจริตให้พนักงานทราบ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารระดับ
ผู้จัดการส่วน เข้าใจในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี การ
บริหารความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบองค์กร (GRC) เพื่อ

ผลการดําเนินการ

พนักงานใหม่ ของ
จํานวน มีการจัดฝึกอบรมอย่าง
ครั้ง รวม ๕ ต่อเนื่อง และขยายผล จํานวน สํานักงานส่งเสรมิ
กลุ่มเปาฎหมายที่ เป็นพนักงาน เศรษฐกิจดิจิทลั ที่เข้ารับ
ชั่วโมง
เก่า เพิ่มขึ้น
การปฐมนิเทศ ได้รับ
ความรู้ของหลักจริยธรรม
หลักธรร มาภิบาล และ
นําไปขับเคลื่อนให้องค์กร
มุ่งสู่ความสําเร็จ ด้วย
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ที่ไม่ทนและ
ความอายต่อการ ทุจริต

ระยะ
เวลา
-

ข้อ
เสนอแนะ
-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

ปัญหา/
อุปสรรค

ปัญหา/
อุปสรรค

-

หมาย
เหตุ

-

หมาย
เหตุ

๑๕๘

หน่วยงาน

๓. ความรู้เบื้องต้น
สําหรับการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 2nd
Line of Defense

๒. Fraud
Prevention

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

จัดกิจกรรม Workshop
ความรู้เบื้องต้นสําหรับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2nd
Line of Defense และการ
ประเมินความเสี่ยง
(Compliance Risk
Assessment)

ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 2nd
Line of
Defense

จัดอบรมหลักสูตร Fraud
ผู้บริหารระดับ
Prevention เพื่อสร้างเสริม
ผูจ้ ัดการส่วน
ความรู้ ความเข้าใจสําหรับ
ผู้บริหาร ระดับผู้จัดการส่วน
เกี่ยวกับแนวคิด ความสําคัญ
และบทบาทหน้าที่ในการ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งจะ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน
องค์กรได้

(GRC) และสร้างการตระหนักรู้
เรื่องการทุจริตภายในองค์กร

การดําเนินการ

22 ก.ค. 62

5 ก.ค. 62

ระยะ
เวลา

สร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 2nd Line ที่มีหน้าที่
ดําเนินงานการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบของบริษัท ตาม
Compliance Policy

ผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนสามารถ
นําความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในองค์กรได้

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 2nd line of
defense ในการกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ (Compliance)
รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง
Compliance Risk
Assessment

ผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนมี
ความเข้าใจแนวคิดของ
ลักษณะพฤติกรรม สิ่งบอกเหตุ
ที่อาจพัฒนาสู่การทุจริต
รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารและพนักงานใน
องค์กร และสามารถนําความรู้
ไปใช้ปฏิบัติได้จริงเพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ทุจริตในองค์กร

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
พร้อมส่งเสริมค่านิยมองค์กร
(SPIRIT) โดยมุ่งเน้นในด้านRIT
เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม
ตระหนักถึงผลกระทบของการ
ทุจริต และนําหลัก GRC ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๕๙

หน่วยงาน

จัดฝึกอบรมหลักสูตร Fraud

๖. Fraud Risk

พนักงานทุก

ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ซึ่งเป็นตัวแทน
จากภาคสังคม
และภาคเยาวชน

เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

๕. สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับชาติ ภายใต้
หัวข้อ“การผลักดัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต สู่ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทัง้
ชาติ ด้านทุจริต”

กลุ่ม
เป้าหมาย

จัดการสื่อความเพื่อสร้าง
พนักงานทุก
ความรู้ความเข้าใจการ
ระดับ
ดําเนินงานด้านการกํากับดูแล
การบริหารความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบองค์กร (GRC) และ
สร้างการตระหนักรู้เรื่องการ
ทุจริตภายในองค์กร

การดําเนินการ

๔. การสื่อความ
GRC

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

10 ต.ค. 62

19 ส.ค. 62

7 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62

ระยะ
เวลา

พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ผู้เข้าร่วมสัมมนา นําความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในกระบวนการทํางานของ
หน่วยงาน หรือภาคส่วนที่
รับผิดชอบ

พนักงานนําความรู้ด้าน GRC ที่ได้
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดย
คํานึงถึงความเสี่ยง และผลกระทบ
ของการทุจริตในทุกขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ความรู้และ
ให้ความสําคัญในกระบวนการ
ปรับสภาพสังคมให้เกิดสภาวะ
ที่
“ไม่ทนต่อการทุจริต”

พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการดําเนินงานตาม
หลัก GRC และการประเมิน
ความเสี่ยง และผลกระทบของ
การทุจริตในทุกขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินการ

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๖๐

หน่วยงาน

๗. Director

Management

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

เป็นหลักสูตรเตรียมความ

Risk Management เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานทุก
ระดับมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงและ
มาตรการควบคุมภายในที่ช่วย
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันใน
กระบวนการปฏิบัติงาน

การดําเนินการ

พนักงานและ

ระดับ

กลุ่ม
เป้าหมาย

23-24 พ.ค.

ระยะ
เวลา

ผู้บริหารและพนักงาน

อย่างเหมาะสม เพื่อให้การ
ดําเนินงานของ ปตท. เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและปราศจากการทุจริต
และคอร์รัปชัน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
- พนักงานได้ทราบและเข้า
ใจความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
และคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานของตน
รวมถึงมาตรการการควบคุม
ภายในที่สําคัญเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน
- พนักงานสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้การดําเนินงานของ
ปตท. เป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ปราศจากการทุจริตและ
คอร์รัปชัน
ผู้บริหารและพนักงานที่เข้า
อบรมมีความเข้าใจในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
- บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการบริษัท
ในการกํากับดูแลกิจการและ
หน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้ง
ความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรม
- ความรู้ทางธุรกิจ การเงิน
กฎหมาย ตัวชี้วัดที่สําคัญ
กลยุทธ์และการบริหารความ
เสี่ยง
- PTT Way of Conduct
- ทักษะที่สําคัญและจําเป็นในการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
- ทักษะที่สําคัญและจําเป็นใน

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๖๑

พร้อมในการเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท.
เพื่อให้การทําหน้าที่กํากับดูแล
การดําเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปตามนโยบายและ
แผนการดําเนินธุรกิจของ
ปตท. รวมทั้งมีความถูกต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็น
ธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บรรยายในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ในหัวข้อการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี การ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัป
ชัน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร

Development
Program

๘. การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่

การดําเนินการ

๑. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ณ สํานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่
๑๔ มี.ค. ๖๒
๒. ประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันภายในหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปี ๒๕๖๒

ระยะ
เวลา

พนักงานบริษัท
การบินไทยฯ
จํานวน๔๐คน

ปี ๒๕๖๒

พนักงานใหม่ของ 27 พ.ค. 62
องค์กร
26 ส.ค.62

ผู้บริหารทุก
62
ระดับที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท
ในกลุ่ม ปตท.

กลุ่ม
เป้าหมาย

พนักงานบริษัท
โครงการ “TG รวม กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการ
๒. บริษัท
พลังป้องกันภัย
ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติ การบินไทยฯ
การบินไทย
ทุจริต”
มิชอบ ตามแผนปฏิบัติการตาม
จํากัด (มหาชน)

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
การดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัท

พนักงานใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี การต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมทั้ง การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
องค์กรอย่างเคร่งครัด
พนักงานในองค์กรมีความ
ตื่นตัวด้านการป้องกันการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น เช่น
การแจ้งเบาะแสการทุจริต
ภายในองค์กร

พนักงานสามารถนําความรู้ความ
เข้าใจที่ได้จากการบรรยายไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบองค์กร
การนําเนื้อหาภายในหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษามาสอดแทรกในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในองค์กร ได้แก่ ความอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต การเบียด
บังเวลาทํางานบริษทั การใช้มาตรการ
Whistle Blower Policy เป็นต้น

ผลการดําเนินการ

มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อไป
ปฏิบัติงานเป็นกรรมการบริษัทใน
กลุ่ม ปตท.

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๖๒

๕. การไฟฟ้า
นครหลวง

๒. การจัดอบรม
เรื่อง "คุณธรรม
ความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity &
Transparency

๔. การรถไฟฟ้า กิจกรรม
ขนส่งมวลชน วันธรรมาภิบาล
แห่งประเทศไทย รฟม.

๒. สัมมนา
เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต

๑.สัมมนา
๓. การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ธรรมาภิบาล

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

จัดอบรม

จัดกิจกรรมวัน
ธรรมาภิบาล

อบรม สัมมนา

พนักงานจํานวน
800 กว่าคน
รวม 5 รุ่น

พนักงาน/ลูกจ้าง
ที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต
พนักงาน

๓. สํานักงานการตรวจการ
องค์กร (PD) โดยกองป้องกัน
และตรวจสอบการประพฤติ
มิชอบ (PD-P) เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ผลักดันหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์
ราชการ และคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๒
อบรม สัมมนา
พนักงาน/ลูกจ้าง

การดําเนินการ

มิ.ย. 62

วันที่ 28 พ.ย.
61

๒ วัน

๒ วัน

ระยะ
เวลา

-

-

พนักงาน/ลูกจ้าง มีจิตสํานึก ด้าน
การต่อต้านการทุจริต

พนักงาน/ลูกจ้าง มีจิตสํานึก ด้าน
ธรรมภิบาล รู้จักแยกแยะ COI

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
ในองค์กร

พนักงานให้ความสําคัญ
หลักธรรมาภิบาลในการทํางาน
เพื่อความโปร่งใส

เป็นไปตามเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๖๓

๖. การประปา
ส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน

การดําเนินการ

๓. หลักสูตร
“ระเบียบและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560”
๔. หลักสูตร
“ความรู้พื้นฐาน
ด้านงานบริการ”

๒. หลักสูตร “หลัก
และศิลปะการ
เขียนหนังสือ
ราชการ”

๑. หลักสูตร
“ความรู้ด้านระบบ
ประปา”

รัฐวิสาหกิจ)

ผู้บริหารระดับ
หัวหน้างาน และ
พนักงาน

พนักงาน

- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน กฟน.

กลุ่ม
เป้าหมาย

- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

Assessment: ITA)
๒. การขับเคลื่อน การจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
หลักสูตรต้านทุจริต ประจําปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะได้
ประจําปี ๒๕๖๒
กําหนดหัวข้อดังกล่าว ไว้ใน
(หลักสูตร วิทยากร
แผนพัฒนาพนักงานการไฟฟ้า
ป.ป.ช./บุคลากร
นครหลวง ประจําปี ๒๕๖๓
ภาครัฐและ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

-

-

-

-

ประจําปี
๒๕๖๓

ระยะ
เวลา

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

- กองฝึกอบรมภูมิภาค 3
จัดอบรม เมื่อวันที่ 17-21
ธ.ค. 61
- ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน
50 คน

- กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 จัด
อบรมเมื่อวันที่ 26-28 พ.ย.
61
- ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน
44 คน
- กองฝึกอบรมภูมิภาค 3
จัดอบรมจํานวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 พ.ย. 61
รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 พ.ย. 61
- ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน
103 คน
- กองฝึกอบรมภูมิภาค 3
จัดอบรม เมื่อวันที่ 19-22
พ.ย. 61
- ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน
50 คน

อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง
ในการดําเนินการเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๖๔

หน่วยงาน

๕. หลักสูตร “การ
ควบคุมระบบผลิต
น้ําประปาแบบ
อัตโนมัติขั้น
พื้นฐาน”
๖. หลักสูตร “การ
บริหารจัดการ
ระบบติดตามมาตร
วัดน้ํา”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
- วิทยากรบรรยายให้ความรู้
เนื้อหาตามหลักสูตร “ต้าน
ทุจริตศึกษา” ในหัวข้อต่อไปนี้
1. การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ความละอายความไม่ทนต่อ
การทุจริต
3. STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต
4. พลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
- สอดแทรกสื่อวีดีทัศน์
เกี่ยวกับการต้านทุจริต
- กิจกรรมถามตอบ เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และร่วมหาแนวทางแก้ไข

การดําเนินการ
-

๓ วัน

พนักงาน

ระยะ
เวลา

พนักงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
- กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 จัด
อบรมเมื่อวันที่
2125 ม.ค. 62
- ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน
23 คน
- กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 จัด
ฝึกอบรม จํานวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 ม.ค.62
รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 ม.ค. 62
- ผู้เข้ารับการอบรมรวม 2 รุ่น
จํานวน 130 คน
- ระดับความรู้ความเข้าใจของ
พนักงานที่เข้ารับการอบรม
เรื่อง ต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 1
ร้อยละ 89.27 รุ่นที่ 2 ร้อย
ละ 90

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๖๕

หน่วยงาน

- วิทยากรบรรยายให้ความรู้
เนื้อหาตามหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ในหัวข้อต่อไปนี้
1. การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2 ความละอายความไม่ทนต่อ
การทุจริต
3 STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
4 พลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
- สอดแทรกสื่อวีดีทัศน์
เกี่ยวกับการต้านทุจริต
- กิจกรรมถามตอบเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ร่วมหาแนวทางแก้ไข

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และร่วมหาแนวทางแก้ไข

- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

๘. โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ปี 2562

๙. โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
คุณภาพพนักงาน
ในการปฏิบัติงาน
ด้านระบบจําหน่าย

การดําเนินการ

๗. หลักสูตร “การ
ควบคุมงาน
ก่อสร้าง”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

พนักงาน

พนักงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

-

-

ระยะ
เวลา

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

- ระดับความรู้ความเข้าใจของ
พนักงานที่เข้ารับการอบรม
เรื่อง “ต้านทุจริตศึกษา”
ร้อยละ 94.95
กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 จัด
อบรม เมื่อวันที่
11-15 ก.พ. 62
ณ โรงแรมเลอร์ปาร์ค
วังนาง จ.พิษณุโลก
- ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 28 คน

- กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 จัด
อบรม เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62
- ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน
35 คน
- ระดับความรู้ความเข้าใจของ
พนักงานที่เข้ารับการอบรม
เรื่อง ต้านทุจริตศึกษา ร้อยละ
80.75

ผลการดําเนินการ

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๖๖

หน่วยงาน

๑๒. หลักสูตร
“การควบคุมน้ํา
สูญเสีย”

๑๐. หลักสูตร
“พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ
ด้วยอุปกรณ์ PLC”
๑๑. หลักสูตร
“ความรู้พื้นฐาน
ด้านงานผลิต/
ระบบผลิต”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
- วิทยากรบรรยายให้ความรู้
เนื้อหาตามหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ในหัวข้อต่อไปนี้
1. การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ความละอายความไม่ทนต่อ
การทุจริต
3. STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
4. พลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
- สอดแทรกสื่อวีดีทัศน์
เกี่ยวกับการต้านทุจริต
- กิจกรรมถามตอบ เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ร่วมหาแนวทางแก้ไข
- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

การดําเนินการ

-

3 ชั่วโมง

พนักงาน

พนักงาน

-

ระยะ
เวลา

พนักงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

- กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 จัด
อบรม จํานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1
วันที่ 11-15 มี.ค 62
รุ่นที่ 2วันที่ 25-29มี.ค.62
- ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น
จํานวน 54 คน

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

- กองฝึกอบรมภูมิภาค 3
จัดอบรม เมื่อวันที่ 11-15
ก.พ. 62
- ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน
25 คน
- กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 และ
3 จัดฝึกอบรมในช่วงเดือน
ก.พ., มิ.ย.และ ส.ค. พ.ศ.
2562
- ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน
132 คน
- ระดับความรู้ความเข้าใจ
ของพนักงานที่เข้ารับการ
อบรมเรื่อง ต้านทุจริตศึกษา
ร้อยละ 85.83

ผลการดําเนินการ

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๖๗

หน่วยงาน

พนักงาน

- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”

๑๔. หลักสูตร
“การป้องกันภัยใน
พื้นที่เสี่ยง”

๑๕. หลักสูตร
“คุณธรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

- วิทยากรบรรยายให้ความรู้
ผู้บริหารระดับ
เนื้อหาตามหลักสูตรต้านทุจริต ผู้อํานวยการกอง/
ศึกษา ในหัวข้อต่อไปนี้
หัวหน้างาน
1. การคิดแยกแยะระหว่าง
และพนักงาน
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
สมาชิกสหภาพ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
แรงงาน
2 ความละอายความไม่ทนต่อ
การทุจริต
3 STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
4 พลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
- สอดแทรกสื่อวีดีทัศน์
เกี่ยวกับการต้านทุจริต
- กิจกรรม Workshop โดย
การนําความรู้ที่ได้รับและ
ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการ
อบรม มาวิเคราะห์ปัญหา
พร้อมหาแนวทางแก้ไข
- นําเสนอความคิดเห็น
พร้อมร่วมถกในประเด็นปัญหา
กับผู้เข้ารับการอบรม
- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
พนักงาน
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

การดําเนินการ

๑๓. โครงการ
ประชุมสัมมนา
เรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย
และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

-

-

3 ชั่วโมง

ระยะ
เวลา

- กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 จัด
อบรม เมื่อวันที่ 15 - 17

- กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 จัด
อบรม เมื่อวันที่ 25 - 26
เม.ย. 62
- ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน
31 คน

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

- กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 จัด
ฝึกอบรม เมื่อวันที่
20-22 มี.ค. 62
ณ โรงแรมเดอะฟอเรสโฮม จ.
นครนายก
- ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน
51 คน
- ระดับความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าอบรม ในหัวข้อ “ต้าน
ทุจริตศึกษา” ร้อยละ 90.30
- ดําเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมประปาวิวัฒน์ กปภ.
สํานักงานใหญ่
- ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน
362 คน

ผลการดําเนินการ

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๖๘

หน่วยงาน

- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง

- วิทยากรบรรยายให้ความรู้
เนื้อหาตามหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ในหัวข้อ “การคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม”
- กิจกรรมถามตอบ เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ร่วมหาแนวทางแก้ไข
- สอดแทรกสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
การต้านทุจริต
- กิจกรรมเล่นเกมส์ Kahoot
เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียน

- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

๑๖. หลักสูตร
“การบริหารความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน”

๑๗. กิจกรรมให้
ความรู้ “โครงการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของ
การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต”

๑๘. โครงการ
อบรมสัมมนาให้
คําปรึกษาด้านงาน
อํานวยการและ
งานจัดเก็บรายได้

การดําเนินการ

จริยธรรม และธรร
มาภิบาล”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

พนักงาน

ผู้บริหารและ
พนักงาน

พนักงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

-

3 ชั่วโมง

-

ระยะ
เวลา

- กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
ดําเนินการจัดกิจกรรมในช่วง
เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม
ให้แก่ กปภ.ข. 1, 2, 3, 4, 7, 9
และ 10
- ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น
จํานวน 793 คน

- กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 จัด
อบรมจํานวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 ก.ค. 62
รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 ก.ย. 62
- ผู้เข้ารับการอบรมรวม 2 รุ่น
จํานวน 119 คน

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

- กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 จัด
อบรม เมื่อวันที่ 24-25 มิ.ย.
62
- ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน
53 คน

พ.ค.62
- ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน
46 คน

ผลการดําเนินการ

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

-

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๖๙

- จัดทําเอกสารชุดความรู้
ตามหลักสูตร “ต้านทุจริต
ศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมใน
หลักสูตร โดยให้ผู้เข้ารับ
การอบรม ศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง

๒๐. หลักสูตร
“SMART PR”

CG OPEN
บรรยายแก่พนักงานและ
HOUSE หัวข้อ
ผู้ปฏิบัติงาน รวม ๑๐ รุ่น
“ระบบคิดฐานสอง จํานวน ๓,๐๐๐ คน
กับการสร้างนิสัยไม่
ทนต่อการทุจริต”

- จัดทําเอกสารชุดความรู้ตาม
หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”
- จัดเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

๑๙. หลักสูตร
“การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี IOT
(Internet of
things ) เพื่อใช้ใน
กิจการประปา”

การดําเนินการ

ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม
และ
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่าง

องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน” ให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นผู้
แทยเครือข่ายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ของ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ซึ่งเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่อยู่ในแผนปฏิบัติการ

๘. บริษัท กสท การอบรมหลักสูตร การจัดอบรมหลักสูตร “การ
เกี่ยวกับวิธีคิด
บริหารความขัดแย้งทาง
โทรคมนาคม
แยกแยะประโยชน์ ผลประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ CAT
จํากัด (มหาชน)

๗. การประปา
นครหลวง

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

๕ วัน
(วันละ ๒ รุ่น)

วันจันทร์ที่
๒๕ มี.ค. ๖๒

ผู้บริหารและ
พนักงานที่เป็น
ผู้แทนเครือข่าย
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ
บมจ. กสท
โทรคมนาคม
จํานวน ๖๐ คน

-

พนักงาน

พนักงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน
กปน.

-

ระยะ
เวลา

พนักงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความรู้
ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อยละ
๒๘.๕๐

ผู้บริหารและพนักงานได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม และพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมได้ชัดเจนและถูกต้อง
มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๗

มรการจัดทําคลิปวิดีโอนําเสนอการ
ไม่ให้และไม่รับสินบนนําแสดงโดยผู้
เข้าอบรมที่เป็นผู้แทนเครือข่ายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.กสท
โทรคมนาคมเพื่อเผยแพร่ตามสื่อ
ต่างๆ ภายในองค์กร

- กองฝึกอบรมภูมิภาค 3
จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 20 ส.ค. 62
- ผู้เข้ารับการอบรม
จํานวน 55 คน

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

จัดโครงการต่อเนื่อง

- กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 จัด
อบรมเมื่อวันที่ 5 - 9 ส.ค. 62
- ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน
20 คน

ผลการดําเนินการ

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

การดําเนินงานต้อง
ติดต่อ/
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายใน
หลายหน่วยงานทํา
ให้บางขั้นตอนเกิด
ความล่าช้าและไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

บางประเด็นยังเป็น
เรื่องละเอียดอ่อน
ในการหยิบยกมา
เป็นกรณีศึกษา

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

อยากให้มี
หลักสูตรสําหรับ
วิทยากรเพิ่มขึ้น
เพื่อนํามาเป็น
ไอเดียในการต่อ
ยอดงานต่อ
มีการจัดทํา
บันทึกข้อตกลง
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน
(MOU) เพื่อ
ร่วมกัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และ
ประสบการณ์ ใน

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๗๐

๙. สํานักงาน
สลากกินแบ่ง
รัฐบาล

หน่วยงาน

การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน : การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

ผลประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม เพื่อมุ่งสู่
“CAT องค์กร
โปร่งใส ร่วมใจ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

กํากับดูแลกิจการที่ดี
ปี ๒๕๖๒ และได้รับการบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ปี
๒๕๖๒ เพื่อตอบสนอง
นโยบาย/กลยุทธ์หน่วยงานขึ้น
ตรงกรรมการผู้จัดการใหญ่
วิธีการที่เป็นการจัดอบรม
ภายในโดยหน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง (ส่วนธรรมาภิบาลใน
องค์กรศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต) โดย
เชิญ นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หัวหน้ากลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข มาเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วม
อบรม โดยมีการประเมินผล
การฝึกอบรม เพื่อนํามา
พัฒนา/ปรับปรุงการ
ดําเนินงานในโอกาสต่อไปด้วย
จัดอบรม
120 คน

การดําเนินการ

จํานวน 2 รุ่น
รุ่นละ 60 คน

ระยะ
เวลา

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

จัดอบรมได้ครบตามระยะเวลา
และจํานวนคนที่กําหนด

ของจํานวนผู้เข้ารับการอบรม

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ
ทุจริตในภาค
รัฐวิสาหกิจ
ตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๗๑

๑. กิจกรรม EXAT
CG Day ประจําปี
งบประมาณ
2562

หน่วยงาน

๑๐. การทาง
พิเศษแห่ง
ประเทศไทย

๒. กิจกรรม OJT
สัญจร :
HEARTS to
HEART

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

จัดการบรรยายเพื่อ
ทบทวนความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน (On the
Job Training : OJT)
เรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณในการดําเนินงาน
ของ กทพ. ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ความโปร่งใสและ

1) จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ
กทพ. ความโปร่งใสและการ
ป้องกันการทุจริต
2) จัดการบรรยายเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน
ของ กทพ. ความโปร่งใสและ
การป้องกันการทุจริตโดย
วิทยากร
รับเชิญ

การดําเนินการ

พนักงานและ
ลูกจ้าง กทพ.
รวมทั้งสิ้น 450
คน ดังนี้
1) พนักงานและ
ลูกจ้าง ของ กทพ.
ทุกฝ่าย/สํานัก
ตั้งแต่ระดับ 1

คณะกรรมการ
ผู้บริหารและ
พนักงาน กทพ.
ประมาณ 300
คน
๑) คณะกรรมการ
กทพ.
(11 คน)
2) คณะ
อนุกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
(7 คน)
3) ผู้บริหารและ
พนักงานระดับ 7
ขึ้นไป (232
คน)
4) พนักงาน
กทพ. ระดับ 1 –
6 กองละ 1 คน
(45 คน)

กลุ่ม
เป้าหมาย

ตุลาคม
2561 –
กันยายน
2562

พฤษภาคม
2562

ระยะ
เวลา

-

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

กทพ. ได้ดําเนินการจัด
กิจกรรม OJT สัญจร :
HEARTS to HEART ทั้งสิ้น
๑๒ ครั้ง โดยภายหลังจากการ
จัดกิจกรรมได้ทําการประเมิน
ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อ
กิจกรรมดังกล่าวใน ๓ ด้าน คือ

ดําเนินการจัดกิจกรรม EXAT
CG Day ประจําปีงบประมาณ
2562 เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร
2 กทพ. สํานักงานใหญ่
จตุจักร โดยมี อาจารย์เสน่ห์
ศรีสุวรรณ เป็นวิทยากรในการ
บรรยาย
ผลการประเมินระดับความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมทั้ง 3
ด้าน คือ ด้านความรู้ที่ได้รับ
จากการจัดกิจกรรมด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดกิจกรรม
และด้านความสามารถ
นําความรู้/ประโยชน์
มาปรับใช้ได้ ซึ่งผลการ
ประเมิน ทั้ง ๓ ด้านดังกล่าวอยู่
ในเกณฑ์สูงกว่าเป้าหมายทุก
ครั้ง ( เป้าหมายที่กําหนดคือ
ร้อยละ75)

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๗๒

รุ่นที่ 90 และรุ่นที่
91

๑๑. การท่าเรือ ๑. หลักสูตร
แห่งประเทศไทย ปฐมนิเทศ

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

- ฟังบรรยาย การนําธรรมะมา
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน และ
ฝึกการสร้างสมาธิ โดยพระ
อาจารย์ จากวัดสะพาน
- ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

การป้องกันการทุจริต ให้แก่
พนักงานและลูกจ้างของ กทพ.
ตามสถานที่ต่าง ๆ ของ กทพ.
อย่างน้อย 10 แห่ง

การดําเนินการ
พนักงานและ
ลูกจ้าง กทพ.
รวมทั้งสิ้น 450
คน ดังนี้
1) พนักงานและ
ลูกจ้างของกทพ.
ทุกฝ่าย/สานัก
ตั้งแต่ระดับ 1–6
จํานวน 2 รุ่น
จํานวน 200
คน ณ กทพ.
จตุจักร
2) พนักงานและ
ลูกจ้างของ
กทพ. สังกัดฝ่าย
จัดเก็บค่า
ผ่านทาง ณ
ด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษต่าง ๆ
จํานวน 250 คน
พนักงานที่เข้า
ปฎิบัติงานใหม่
จากทุกฝ่าย/
สํานัก จํานวน
50 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

- รุ่นที่ 90
ระหว่างวันที่
6 -16 พ.ย.
๖๑
- รุ่นที่ 91
ระหว่างวันที่
23 -ก.ค.
5 ส.ค.62

ระยะ
เวลา

ติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
และการนําความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ระดับคะแนนการประเมินผล
อยู่ในระดับดี

ด้านความรู้ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดกิจกรรม และด้าน
ความสามารถนําความรู้/
ประโยชน์มาปรับใช้ได้ ซึ่ง
ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
เป้าหมายทุกครั้ง (เป้าหมายที่
กําหนดคือ ร้อยละ 75)

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๗๓

หน่วยงาน

การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษาดูงานโครงการตาม
พระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพล อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
ณ สวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ณ จังหวัดระยอง

๔. หลักสูตร ก้าวสู่
ผู้บริหารรุ่นที่ 66

ณ จังหวัดปทุมธานี
การศึกษาดูงานศูนย์บริการ
การพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ จังหวัดระยอง

การดําเนินการ

๓. หลักสูตร การ
บริหารเบื้องต้น
รุ่นที่ 1

๒. หลักสูตร
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
รุ่นที่ 84

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

พนักงานระดับ
8 - 9จากทุก
ฝ่าย/สํานัก
จํานวน
30 คน

พนักงานระดับ
6 จากทุกฝ่าย/
สํานัก จํานวน
๓๐ คน

พนักงาน ระดับ
๒ - ๕ จากทุก
ฝ่าย/สํานัก
จํานวน
30 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระหว่างวันที่
22 พ.ค. 5 มิ.ย. 62

ระหว่างวันที่
20 -30 ส.ค.
62

ระหว่างวันที่
20 พ.ย. 3 ธ.ค. 61

ระยะ
เวลา

ระดับคะแนนการประเมินผล
อยู่ในระดับดี

ระดับคะแนนการประเมินผล
อยู่ในระดับดี

ติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
และการนําความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน

ติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
และการนําความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน

ระดับคะแนนการประเมินผล
อยู่ในระดับดี

ผลการดําเนินการ

ติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
และการนําความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๗๔

๑๒. สํานักงาน
การบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
(กพท.)

หน่วยงาน

การดําเนินการ

จัดการบรรยายปรับฐาน
ความคิดกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

โครงการพัฒนา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรด้วยการ
สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และต้าน
ทุจริตศึกษาใน
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม สัมมนา
ของ กพท.

๖. การบรรยาย
เรื่อง ปรับฐาน
ความคิดกับ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
รุ่นที่ 3 - 6

๕. โครงการศึกษา การศึกษาดูงานโครงการส่วน
ดูงานตามรอยเบื้อง พระองค์สวนจิตรลดาและ
พระยุคลบาท
อาคารนิทรรศน์ รัตนโกสินทร์
รุ่นที่ 7 - 11

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

บุคลากร
ใน กพท. จํานวน
40 คน

ผู้บริหารและ
พนักงานจํานวน
4 รุ่น รุ่นละ
ประมาณ 100
คน

พนักงานจากทุก
ฝ่าย/สํานัก
จํานวน 5 รุ่น
รุ่นละ 60 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

- รุ่นที่ 3 วันที่
13 ก.พ. 62
- รุ่นที่ 4 วันที่
13 ก.พ. 62
- รุ่นที่ 5 วันที่
20 ก.พ. 62
- รุ่นที่ 6 วันที่
20 ก.พ. 62
1 วัน

- รุ่นที่ 7 วันที่
22 พ.ย. 61
- รุ่นที่ 8 วันที่
29พ.ย. 61
- รุ่นที่ 9 วันที่
14 ธ.ค. 61
- รุ่นที่ 10
วันที่ 19 ธ.ค.
61
- รุ่นที่ 11
วันที่ 20 ธ.ค.
61

ระยะ
เวลา

ให้ครอบคลุมจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด

- การประเมินความพึงพอใจด้าน
การฝึกอบรม
-การทําแบบทดสอบก่อนและหลัง
การบรรยาย

ติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
และการนําความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

อยู่ระหว่างการดําเนินการ
คาดว่าจะจัดโครงการในเดือน
พฤศจิกายน 2562

ระดับคะแนนการประเมินผล
อยู่ในระดับดี

ระดับคะแนนการประเมินผล
อยู่ในระดับดี

ผลการดําเนินการ

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๗๕

๑๓. บริษัท
วิทยุการบิน
แห่งประเทศ
ไทย จํากัด
๑๔. บริษัท
ขนส่ง จํากัด

หน่วยงาน

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ พนักงานบริษัท
ในส่วนกลาง
สํานักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน)
จังหวัดปทุมญานี ให้กับ
พนักงานบริษัท

๑. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมจิตสํานึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและการ
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรคุณธรรม
จริยธรรมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักสูตร
การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน

พนักงานใหม่รุ่น
ที่ ๓/๒๕๖๒
(๒๘ คน)

กลุ่ม
เป้าหมาย

การบรรยายและworkshop
ประสบการณ์ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การดําเนินการ

Anti Corruption

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

จํานวน ๒ วัน

๓ ชั่วโมง

ระยะ
เวลา

จัดฝึกอบรมให้พนักงาน
ทุก ๆ ปี

- ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้เรื่อง
Anti – Corruption
- ป้องกันการ Corruption

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
- ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วม
ครบตามจํานวน
ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๔๘
คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจและสามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๗๖

หน่วยงาน

จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
บริษัทฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาส่งเสริม
จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การทํางานฯ ซึ่งเป็นเครือข่าย
CG ในการต่อยอดการส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมาย
เหตุการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti
Corruption Museum)

การดําเนินการ

๓. โครงการ
ฝึกอบรมภายในให้กับพนักงาน
ฝึกอบรมและ
ทุกระดับ จํานวน ๖ รุ่น
พัฒนาส่งเสริม
จิตสํานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ในการทํางาน
หลักสูตร
“คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อปลุก
จิตสํานึกในการ
ต่อต้านการทุจริต”

๒. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เครือข่ายคุณธรรม
สร้างคนดี ต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ผู้บริหารและ
พนักงานบริษัท

พนักงานบริษัทฯ
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม
โครงการพัฒนา
ส่งเสริมจิตสํานึก
ด้านคุณธรรม
และ
จรรยาบรรณใน
การ
ทํางานฯ
(เครือข่าย CG)

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน ๓
ชั่วโมง

จํานวน ๑ วัน

ระยะ
เวลา

จัดฝึกอบรมให้พนักงาน
ทุก ๆ ปี

จัดฝึกอบรมให้พนักงาน
ทุก ๆ ปี

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน
๒๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๙๑.๔๔ ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ สร้างค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริตไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม

ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน ๘๙
คน คิด้ป้นร้อยละ ๙๓.๖๘
ได้รับความรู้ความเข้าใจ และ
เป้นการปลูกจิตสํานึกให้
พนักงานปฏิบัติตนให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อ
องค์กร

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรมนอก
สถานที่และ
ศึกษาดูงาน
ให้กับพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๗๗

๑๕. บริษัท
ไปรษณีย์ไทย
จํากัด

หน่วยงาน

ผู้ผฏิบัติงานของ
เป็นการบรรยายเพื่อสร้าง
ปณท.
ความตระหนักและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมหรือต่อต้าน
การทุจริตเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ไม่ทนและความอายต่อการ
ทุจริต

๑. หลักสูตรการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ
เช่น
- หลักสูตรการ
กํากับดูแลกิจการ
ที่ดี
- หลักสูตร
ปฐมนิเทศ
-หลักสูตรการป
กิบัติการธุรกิจ
ไปรษณีย์
-หลักสูตรธรรม
ปัญญาพัฒนาชีวิต

ผู้บริหารทุก
ระดับและ
พนักงานบริษัทฯ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและพนักงาน
- กิจกรรม Happy CG &
Happy CSR
- โครงการประกวด
“คนดีมีคุณธรรม”

การดําเนินการ

๔. โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
การกํากับดูแล
กิจการที่ดี

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ปี ๒๕๖๒

พ.ย. ๖๑ –
ก.พ. ๖๒

ระยะ
เวลา

-

จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุก ๆ ปี

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

ผู้บริหารและพนักงานที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมใน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
พนักงานที่ประพฤติปฏิบัติตาม
คุณธรรมและจริยธรรม ได้รับ
การยอมรับและยกย่องชมเชย
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
พนักงานรวมทั้งเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

ปัจจุบัน ปณท
ยัง
ไม่เคยได้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
ของสํานักงาน
ป.ป.ช. อย่างไรก็
ดี ปณท
ตระหนักและให้
ความสําคัญใน
การมุ่งเน้นสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับ
ความหมายและ
ขอบเขตของการ
กระทําทุจริตใน
ลักษณะต่าง ๆ

ควรเพิ่มกิจกรรม
ให้เข้าถึง
พนักงานทุกกลุ่ม
ทั่วทั้งองค์กร

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๗๘

หน่วยงาน

๒. จัดบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ
“พอเพียง :
แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพและ
การปฏิบัติงาน”
โดยเรียนเชิญ
ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล
กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิชัย
พัฒนา มาเป็น
วิทยากรบรรยายให้
ความรู้

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

เป็นการบรรยายพิเศษโดย
มุ่งเน้นแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนคือการพัฒนาที่สมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มด้วยการ
ปรับความคิดและปรับตัวสู่
ความพอเพียง เน้นให้ผู้ปฏิบัติ
ทุกระดับเคารพความเป็น
ธรรมชาติ โดยเฉพาะผู้บริหาร
ระดับสูง ก็ให้ถือว่าไม่ว่า
ตําแหน่งหรือยศฐาบรรดาศักดิ์
จะสูงศักดิ์แค่ไหนทุกอย่างก็
กลับมาธรรมดาหมด เพราะทุก

การดําเนินการ

คณะอนุกรรมกา
รกํากับดูแล
กิจการที่ดี และ
คณะผู้บริหาร
ของ ปณท
(ตั้งแต่ระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไป)

กลุ่ม
เป้าหมาย

๑๑ มิ.ย. ๖๒

ระยะ
เวลา

-

-

-

-

ผลการดําเนินการ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
ตลอดจน
ความสําคัญของ
การต่อต้านการ
ทุจริต การน้อม
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้เป็นหลักใน
การดําเนินชีวิต
ประจําวัน และการ
ปฏิบัติงานของ
ตนเอง ผ่านการ
บรรยายพิเศษ
และหลักสูตร
ฝึกอบรมต่าง ๆ
”

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๗๙

๑๖. บรรษัท
ประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
(บสย.)

หน่วยงาน

๑. บสย. โปร่งใส
ด้วยใจสุจริต

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

คนต้องเสียชีวิตและกลับคืนสู่
ธรรมชาติ อันเป็นสัจธรรมของ
ชีวิต นอกจากนี้ยังให้แนวทาง
ในการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การดําเนินชีวิตจากการนําหลัก
๓ ห่วง ได้แก่ “ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล
และมีภูมิคุ้มกันที่ดี”
กับ ๒ เงื่อนไข คือ “ความรู้
และคุณธรรม” เพื่อนําไปสู่
ความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านไม่
ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่อง “ความ
พอเพียง” เป็นคุณธรรมที่จะ
นําไปสู่คุณธรรมอันดีงามใน
เรื่องต่าง ๆ และถ้าหากเรายึด
มั่นและถือปฏิบัติความ
พอเพียงให้เกิดขึ้นในตัวเราเอง
แล้วก็จะไกลห่างจากเรื่องการ
ประพฤติมิชอบในการทํางานอัน
จะนําไปสู่การทุจริตในเรื่อง
ต่าง ๆ ได้เช่นกัน
วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๒ หัวหน้า
ผู้บริหารและ
กลุ่มงานส่งเสริมธรรมภิบาลใน พนักงาน
ภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท.
บสย.
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลัก
ธรรมาภิบาล การคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

การดําเนินการ

ตลอดทั้งปี

ระยะ
เวลา

ส่งเสริมทัศนคติให้ผู้บริหารและ
พนักงานยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมให้ บสย.
เป้นองค์กรที่ดําเนินงานด้วยความ
สุจริตโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจาก

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน ๒๗๒
คน ระดับความพึงพอใจ ร้อย
ละ ๗๙

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๘๐

หน่วยงาน

๒. TCG White
Day

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

จัดกิจกรรมแสดงออกเชิง
ผู้บริหารและ
พนักงาน บสย.
สัญลักษณ์และสื่อสารความ
เข้าใจ “TCG White Day”
ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
๑) วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
พนักงาน บสย. และตัวแทน
สํานักงานเขต ร่วมกันปฏิบัติ
ตนและแสดงเจตจํานงสุจริต
“TCG White Day” AntiCorruption ประจําปี ๒๕๖๒
๒) วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๒
จัดกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความ
ดี” โดยคณะผู้บริหารและ
พนักงานร่วมกันเขียนปณิธาน
การทําความดี หรือเรื่องราวจิต
อาสาบนใบไม้แล้วนําไป
ประดับบน “ต้นไม้แห่งความ
ดี” เป็นการแสดงถึงพลังชาว

แลละผลประโยชน์ส่วนรวม
และ แนวทางการประเมิน ITA

การดําเนินการ

รายไตรมาส

ระยะ
เวลา

ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่ง
เป้นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้บริหารและพนักงาน บสย.
เข้าร่วมกิจกรรม“TCG White
Day” และกิจกรรม “ต้นไม้
แห่งความดี”

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

หมาย
เหตุ

๑๘๑

๑๙. บมจ.
ธนาคาร
กรุงไทย

๑๗. บรรษัท
ตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่
อาศัย
๑๘. สํานักงาน
ธนานุเคราะห์

หน่วยงาน

การดําเนินการ

การป้องกันการรับ
- การให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่น
ใดที่เข้าข่ายเป็น
การคอร์รัปชัน

จัดการอบรมในรูปแบบ
บรรยาย ระยะเวลาประมาณ
2 - 3 ชั่วโมง โดยมีการจัดทา
แบบทดสอบ Pre-Test /PostTest เพื่อวัดความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าอบรม และ
ประเมินประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรม

บสย. ในการทําความดีร่วมกัน
การอบรมเรื่อง
การให้ความรู้ เรื่อง “องค์กร
“องค์กรคุณธรรม” คุณธรรม” ให้ผู้บริหารและ
พนักงาน บตท. โดยเชิญ
ผู้จัดการฝ่ายจากศูนย์คุณธรรม
มาบรรยาย
โครงการส่งเสริม
จัดอบรมพนักงานโดยมีนาง
คุณธรรม จริยธรรม นภา เศรษฐกร อธิบดีกรม
พนักงานและ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ครอบครัว/
เป็นประธานในพิธีและได้รับ
“ส่งเสริมคุณธรรม เกียรติจากท่านพลอากาศเอก
พอเพียง วินัย
วีรวิท คงศักดิ์
สุจริต จิตอาสา”
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
และแนวทางปฏิบัติที่สุจริต

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ตลอดทั้งปี

ส.ค. 62

พนักงาน
ทุกระดับ
ที่มีอายุงานไม่ถึง
3 ปี

ผู้บริหาร
พนักงานของ
ธนาคารทุก
ระดับ และ
บุคลากรของ
บริษัทในเครือฯ

๑ วัน

ระยะ
เวลา

ผู้บริหารและ
พนักงาน บตท.

กลุ่ม
เป้าหมาย

-

ในปีงบประมาณ 2563 กําหนด
จํานวนกลุ่ม เป้าหมายเพิ่มขึ้นและ
เพิ่มหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

มีการสรุปผลการเรียนรู้

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ธนาคารมีการจัดอบรม
หลักสูตร การป้องกันการรับ การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด ที่เข้าข่ายเป็นการ
คอร์รัปชัน ซึ่งมีเนื้อหา
สอดคล้องกับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมี
สถานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
ที่ต้องอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

จัดอบรมในวันที่ 3 ส.ค. 62 มี
พนักงาน เข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น 73 คน ประเมินความรู้
ความเข้าใจก่อนการ อบรม
ร้อยละ 68.36 และหลังการ
อบรม ร้อยละ 84.26 พนักงานมี
การรับรู้และ เข้าใจเพิ่มขึ้นเกิน
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 75

พนักงาน บตท. ได้รับความรู้ว่า
ทําอย่างไร บตท. จะเป้นองค์
กรคุณธรรม

ผลการดําเนินการ

หลักสูตรในการ
อบรมยังมีไม่
พอเพียงต่อ
เป้าหมายของ
หน่วยงาน/การ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเป็น
การบริการประชาชนจึง
ไม่สามารถให้
พนักงานเข้ามาอบรม
ในวันทําการได้
-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

เพิ่มเติมหลักสูตร
ในปีถัดไปให้
ครอบคลุมกับ
วัตถุประสงค์และ
จัดแบ่งพนักงาน
เข้ารับการอบรม
ให้ไม่กระทบต่อ
การปฏิบัตงิ านโดย
สามารถให้
ทดแทนกันได้

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๘๒

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถนํา
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
- การให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
โดยได้มีการจัดอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2560
จนถึงปัจจุบัน
โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร
ประกอบด้วย
1. การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด
1.1 สาระสาคัญของ
ประโยชน์ส่วนบุคคล” และ
ประโยชน์ส่วนรวม
1.2 กฎหมายและคํานิยามที่
เกี่ยวข้อง
1.3 แนวทางการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
2. การให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน
ของรัฐ
2.1 สาระสําคัญของ มาตรา
176 ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๘๓

๒๐. ธนาคาร
อิสลาม

หน่วยงาน

การดําเนินการ

๑. กิจกรรมวัน
จัดกิจกรรม
ต่อต้านคอร์รัปชัน
ปี ๒๕๖๒ ภายใต้
แนวคิด “รวมพลัง
..อาสาสู้โกง”
๒. โครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
หลักสูตร การ
ประเมินผลการ
ควบคุมความเสี่ยง
ด้วยตนเองและการ
ประเมินความเสี่ยง
ด้านทุจริต (Fraud
Risk Control
Self-Assessment:
FRCSA) ประจําปี
2562 และการ
จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจําปี
2563

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

วันที่ ๖ ก.ย.
๖๒

ระยะ
เวลา

(1) ผู้จัดการสา วันที่ 17
นักงานเขต หรือ ตุลาคม
RIC Officers ภาค 2562
นครหลวงฯ
จํานวน 6 คน
(2) RIC
Officers
ทุกฝ่ายงานในสา
นักงานใหญ่
จํานวน 50 คน
(3) ผู้แทนจาก
ทุกฝ่ายงานใน
สํานักงานใหญ่
(ไม่รวม RIC
Officers) จํานวน
46 คน

ผู้บริหารและ
พนักงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

-

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
จัดทํารายงานการควบคุม
ภายในและการประเมินความ
เสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk
Control Self-Assessment:
FRCSA)
๑. การประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยงด้วยตนเองและการ
ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต
(Fraud Risk Control SelfAssessment: FRCSA)
ประจําปี 2562
๒. การจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงประจาปี 2563

การทุจริต พ.ศ. 2561
2.2 หลักการพื้นฐาน 8
ประการ ในการกาหนด
มาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมสําหรับนิติบุคคลใน
การป้องกันการให้สินบนเจ้า
พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ
-

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๘๔

๒๑. ธนาคาร
ออมสิน

หน่วยงาน

๒. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การกํากับดูแล
การปฏิบัติงานและ
การดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ผ่าน
Fraud
Compliance
Officer (FCO)
สายงานกิจการ
สาขา

๑. การปรับฐาน
ความคิดเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

๓. หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

- จัดอบรม
จํานวน 27 รุ่น
ณ โรงแรมในเขตพื้นที่ของ
แต่ละธนาคารออมสินภาค
- มีการประเมินผลก่อน หลัง
การอบรม

นําเนื้อหาในหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาสอดแทรกผ่านการ
จัดโครงการ/กิจกรรมในองค์กร
- จัดอบรม
จํานวน 1 รุ่น
ณ ธนาคารออมสิน
สานักงานใหญ่

การดําเนินการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ
สาขาทุกคน

ผู้บริหารและ
พนักงานใน
ส่วนกลาง

พนักงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

14 ม.ค. 62 ถึง
24 พ.ค. 62

28 ก.พ. 62

ปี ๒๕๖๒

ระยะ
เวลา

-

-

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

- ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน
2,121 คน
- คะแนนเฉลี่ยประเมินผลหลัง
การอบรมร้อยละ 80.48

ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน
230 คน

-

ผลการดําเนินการ

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

- สร้าง
ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
บทบาท
หน้าที่
และความ
รับผิดชอบ
ด้านการ
ป้องกัน
และปราบ
ปรามการ
ทุจริตและ
Conflict
of Interest

- สร้าง
ทัศนคติที่
ถูกต้อง
เกี่ยวกับ
การคิด
แยกแยะ
ผลประ
โยชน์ส่วน
ตนกับผล
ประโยชน์
ส่วนรวม

-

หมาย
เหตุ

๑๘๕

๒๒. ธนาคาร
เพื่อการเกษตร
และสหกรณ์
การเกษตร

หน่วยงาน

๓. โครงการให้
ความรู้กับพนักงาน
เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน

๑. โครงการปลูกฝัง
อุดมการณ์ในการ
ประพฤติปฏิบัติตน
และการทํางานให้
สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
ค่านิยมและ
จรรยาบรรณของ
องค์กรและเข้าใจ
ถึงการดําเนินชีวิต
ในแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. โครงการกล่อม
เกลาพนักงาน ให้
ตระหนักในความ
ซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้และ
ต่อต้านการทุจริต

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

พนักงานระดับ
หัวหน้างานและ
ผู้บริหารสาขาที่
ผ่านการทดสอบ
และได้รับการ
แต่งตั้งปีบัญชี
2562 จํานวน
100 คน
พนักงานธนาคาร
จํานวน 5,000
คน

บรรจุหัวข้อจริยธรรม
จรรยาบรรณ ไว้ในหลักสูตร
การพัฒนาพนักงานระดับ
หัวหน้างานและผู้บริหารสาขา

ดําเนินการฝึกอบรมโดยให้
ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วย
ความรับรับผิดทางละเมิด
เพื่อให้เกิดความตระหนักใน
การควบคุม กํากับ ดูแล ใน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกัน
การทุจริตและความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับองค์กร

พนักงานใหม่
ผู้ช่วยพนักงาน
ประเภท 1 ที่
ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นพนักงาน
ระดับ 4 ปีบัญชี
2562 จํานวน
70คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่หลักสูตร ธ.ก.ส.ของเรา

การดําเนินการ

ภายในปีบัญชี
2562
ไม่เกินวันที่
31 มีนาคม
2563

ภายในปีบัญชี
2562
ไม่เกินวันที่
31 มีนาคม
2563

ภายในปีบัญชี
2562 ไม่เกิน
วันที่ 31
มีนาคม
2563

ระยะ
เวลา

ส่งเสริมให้มีกระบวนการกล่อม
เกลาบุคลากรให้ดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
ต่อต้านการทุจริต

ส่งเสริมให้มีกระบวนการกล่อม
เกลาบุคลากรให้ดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
ต่อต้านการทุจริต

ส่งเสริมให้มีกระบวนการกล่อม
เกลาบุคลากรให้ดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
ต่อต้านการทุจริต

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ภายใน
ปีบัญชี 2562)

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ภายใน
ปีบัญชี 2562)

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ภายใน
ปีบัญชี 2562)

ผลการดําเนินการ
-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค
-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ
-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๘๖

การดําเนินการ

๒๔. บมจ.
อสมท

๓. อบรมเรื่อง
มุมมอง ป.ป.ช.
ประเด็น :คุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน
๔. อบรมหลักสูตร
นักส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมภาคธุรกิจ

ระยะ
เวลา

พนักงาน/
ผู้บริหาร

พนักงาน/
ผู้บริหารที่
ปฏิบัติงาน

จัดโดย ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ
มูลนิธิหัวใจอาสา และ สสส.

พนักงาน/
ผู้บริหารที่
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

วันที่ 16 17 ส.ค. 62

วันที่ 27
พฤษภาคม
2562

วันที่ 6 -7
กุมภาพันธ์
2562

ให้พนักงาน
เข้าเรียนรู้
หลักสูตรและ
ทดสอบวัด
ความรู้ใน
ระหว่างเดือน
มิ.ย. - ก.ค. ๖๒
ผู้บริหารระดับสูง 18 ม.ค.-6
ก.ย. 62 (ทุก
วันศุกร์)

พนักงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

บมจ.อสมท เชิญวิทยากร จาก
ป.ป.ช.
มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและ
พนักงาน(อบรมภายในองค์กร)

หลักสูตร
จัดโดย สํานักงาน ป.ป.ช.
นักบริหาร
ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
ระดับสูง (นยปส.)
รุ่นที่ 10
๒. อบรมหลักสูตร จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
Anti-Corruption : กรรมการบริษัทไทย
The Practical
Guide (ACPG)

๑.หลักสูตรต่อต้าน จัดทําบทเรียนสําเร็จรูป (E๒๓. บริษัท
Learning)
ธนารักษ์พัฒนา การทุจริต
สินทรัพย์

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

-

-

-

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

นางสุนีย์ วสิกชาติ
ผจก.ส่วนกํากับและดูแลธรร
มาภิบาลองค์กร เข้ารับการ

ผู้บริหารและพนักงาน จํานวน
133 คน เข้าร่วมอบรม

นางสุนีย์ วสิกชาติ ผจก.ส่วน
กํากับและดูแลธรรมาภิบาล
องค์กร เข้ารับการอบรมจบ
หลักสูตร(ACPG)

นางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล ผช.
กก.ผอ.ใหญ่ เข้ารับการอบรม
จบหลักสูตร (นยปส.) รุ่นที่ 10

ทําให้พนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตตามแนวทางของ
สํานักงาน ป.ป.ช. มากขึ้น

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๘๗

๒๕. ธนาคาร
อาคาร
สงเคราะห์

หน่วยงาน

หลักสูตรอบรม
ภายใน
๑. โครงการอบรม
หลักสูตร
“พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.
2540” ประจําปี
2562
๒. โครงการอบรม
หลักสูตร “การ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
การต่อต้านการรับ
สินบนและ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”

รุ่น 3

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

บรรยายให้ความรู้และ
Workshop

บรรยายให้ความรู้

การดําเนินการ

ผู้บริหารและพนักงาน
ฝ่ายงานละ๒ คน
(จํานวน๑๑๐
คน)

ผู้บริหารและ
พนักงาน

เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และ จริยธรรม
องค์กร

กลุ่ม
เป้าหมาย

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

๑ วัน

ผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ
๘๐.๔๒

อบรมจบหลักสูตร

ผลการดําเนินการ

สร้างวิทยากรตัวคูณภายในหน่วยงาน อยู่ระหว่างดําเนินการ

๑ วัน
ผู้เข้าอบรมถ่ายทอดความรู้ภายใน
(วันที่ ๒๙ เม.ย. หน่วยงาน
๖๒)

ระยะ
เวลา

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๘๘

หน่วยงาน

๓. การศึกษาดูงาน
ณ พิพิธภัณฑ์และ
หอจดหมาย
เหตุการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง)
๔. โครงการ
ฝึกอบรมและให้
ความรู้ด้านการ
กํากับดูแลกิจการ
ที่ดี (CG)
๕. โครงการ
ส่งเสริมการบริการ
ลูกค้าธนาคาร
อย่างเป็นธรรม
(Market
Conduct)
๖. อบรมหลักสูตร
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้บริหาร
พนักงาน

ผู้บริหาร
พนักงาน

บรรยายให้ความรู้

ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน

สร้างวิทยากรตัวคูณและถ่ายทอด
ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีการอบรมผ่านระบบ E-learning
ทั่วทั้งธนาคาร

ผู้เข้าอบรมถ่าย ทอดภายในหน่วย
๑ วัน
(วันที่ ๑๙ ก.ย. งาน
๖๒)

เม.ย. – พ.ค.
๒๕๖๒

ม.ค. – ธ.ค.
๒๕๖๒

กรรมการ
๑ วัน
สร้างวิทยากรตัวคูณภายใน
ธนาคารผู้บริหาร (วันที่ ๒๖ เม.ย. หน่วยงาน
และพนักงาน
๖๒)

กลุ่ม
เป้าหมาย

บรรยายให้ความรู้

อบรมผ่านระบบ E-learning

ศึกษาดูงาน

การดําเนินการ

ผลคะแนนการประเมินระดับ
Reaction เฉลี่ยร้อยละ
๘๘.๒๐

ผลคะแนนการประเมินระดับ
Reaction เฉลี่ยร้อยละ
๘๘.๒๐

ปัจจุบันจัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้น
๕ รุ่น

ดําเนินการแล้ว

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๘๙

๒๖. บริษัท
ท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด
(มหาชน)

หน่วยงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

อบรม

บรรยายและWork Shop

ศึกษาดูงาน

พนักงาน

อบรม

อบรม

พนักงาน

อบรม

๒. การฝึกอบรม
หลักสูตรAirport
Operation
(3 รุ่น)
๓. การฝึกอบรม
หลักสูตร
นักบริหาร
ระดับต้น (3 รุ่น)
๔. การฝึกอบรม
หลักสูตร
นักบริหาร
ระดับกลาง
(2 รุ่น)
๕. การฝึกอบรม
หลักสูตร
นักบริหารระดับสูง
(1 รุ่น)
๖. โครงการ “ปรับ
ฐานความคิด
ส่งเสริมคุณธรรม
สร้างค่านิยม ไม่
ยอมรับการทุจริต”
(2 รุ่น)
๗. โครงการศึกษาดู
งานที่พิพิธภัณฑ์

ผู้บริหารระดับ
สูง/พนักงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

นิทรรศการและบรรยาย

การดําเนินการ

๑. งานวันต่อต้าน
การทุจริตของ
ทอท.ประจําปี
2562

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

1/2 วัน
/ รุ่น

1 วัน
/ รุ่น

1/2 วัน

1/2 วัน
/ รุ่น

1/2 วัน
/ รุ่น

1/2 วัน
/ รุ่น

1 วัน

ระยะ
เวลา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทุกส่วนงานได้รับทราบ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทุกส่วนงานได้รับทราบ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทุกส่วนงานได้รับทราบ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทุกส่วนงานได้รับทราบ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทุกส่วนงานได้รับทราบ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทุกส่วนงานได้รับทราบ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทุกส่วนงานได้รับทราบ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ดําเนินงานได้ตามแผน

ดําเนินงานได้ตามแผน

ดําเนินงานได้ตามแผน

ดําเนินงานได้ตามแผน

ดําเนินงานได้ตามแผน

ดําเนินงานได้ตามแผน

ดําเนินงานได้ตามแผน

ผลการดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๙๐

๒๘. สถาบัน
การบินพลเรือน

๒๗. บริษัท อู่
กรุงเทพ จํากัด

หน่วยงาน

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

๒. โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

สถาบันการบินพลเรือน ได้
ดําเนินการจัดโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒โดยจัด ๒
รอบ คือ รอบที่ ๑ จัดระหว่าง
วันที่ ๑๑ – ๑๓ มิ.ย. ๖๒ และ
รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ –
๑๖ มิ.ย.๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้นจํานวน ๗๔๑
คน ณ โรงเรียนนายร้อยพระ
นักศีกษา

๓ วัน

ต้านโกง (2 รุ่น)
๘. โครงการบรรยาย
บรรยาย
พนักงาน
1/2 วัน
พิเศษ เรื่อง
/ รุ่น
“ผลประโยชน์
ทับซ้อน ภัยร้าย
ทําลายองค์กร”
(4 รุ่น)
ความขัดแย้ง
จัดอบรมในบริษัทฯ
ผู้บริหารพนักงาน ๑ วัน
ทางผลประโยชน์
ลูกจ้าง
๑๓ ก.ย. ๖๒
ส่วนตน/ส่วนรวม
๑. โครงการจัด
สถาบันการบินพลเรือนได้
พนักงานและ ๓ วัน
อบรมหลักสูตรต้าน ดําเนินการจัดโครงการ
ลูกจ้างของ สบพ.
ทุจริต
ปฐมนิเทศพนักงานและ
ลูกจ้างขของสถาบันการบินพล
เรือน ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕
เมษายน ๒๕๖๒ โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจํานวน
๘๔ คน ณ โรงแรม อมารี
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

-

๑. นักศึกษาใหม่ได้รับการ
ปลูกฝังการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
๒. สถาบันการบินพลเรือนได้
นักศึกษาที่มีความรู้คู่คุณธรรม
๓. นักศึกษาสามารถนําผลการ
ปฏิบัติที่ได้จากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้กับครอบครัวและ
สังคมอย่างมีความสุข ถูกต้อง

พนักงานได้รับความรู้
ในความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม
สามารถสร้างจิตสํานึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ให้กับพนักงานและลูกจ้างของ
สถาบันการบินพลเรือน

เป็นการทบทวนเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจเป็นประจําทุกปี
-

ดําเนินงานได้ตามแผน

ผลการดําเนินการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทุกส่วนงานได้รับทราบ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

-

หมาย
เหตุ

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

๑๙๑

๑. สํานัก
นายกรัฐมนตรี
(สํานักงานปลัด
สํานักนายก
รัฐมนตรี)

หน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงาน

1. โครงการ
ฝึกอบรมการ
พัฒนาข้าราชการที่
อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หลักสูตร
“การเป็น
ข้าราชการที่ดี” รุ่น
ที่ ๑๖

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ตามหลักศีลธรรม วัฒนธรรม
และประเพณี ต่อไป

ผลการดําเนินการ

มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อ
“คุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการกับการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต"
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
โดยมีนายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วย
เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ช.
เป็นวิทยากร

การดําเนินการ

๑.สํานักงานปลัด
สํานักนายก
รัฐมนตรี
๒. กรม
ประชาสัมพันธ์
๓. สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
๔. สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
๕. สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
๖. สํานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ
๗. สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
๘. สํานักงาน
ขับเคลื่อนการ

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ในสังกัด
สํานักนายก
รัฐมนตรี ได้แก่

กลุ่ม
เป้าหมาย
๑๖ - ๒๔
มกราคม
๒๕๖๓

ระยะ
เวลา
-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ไม่ได้นํา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ทั้ง ๕ หลักสูตร มาใช้ฝึกอบรม
แบบเต็มหลักสูตรตามที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด แต่
ได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริตไว้ในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ - ๖
ชั่วโมง/หลักสูตร เนื่องจากการ
จัดฝึกอบรมของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่
ได้กําหนดโครงสร้างหลักสูตร
และงบประมาณไว้แล้ว

ผลการดําเนินการ

5. รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3

จุลจอมเกล้า จ.นครนายก

การดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

หมาย
เหตุ

๑๙๒

หน่วยงาน

การดําเนินการ

มีการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การให้
หรือรับสินบนและการทุจริตใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ โดย นายมีชัย
โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบ
ทรัพย์สินชํานาญการพิเศษ
สํานักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากร
3. โครงการ
มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่
ฝึกอบรมการ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อ
พัฒนาข้าราชการที่ “ข้าราชการกับการป้องกัน
อยู่ระหว่างทดลอง และต่อต้านการทุจริต"
ปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
ราชการ หลักสูตร ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ “การเป็น
๑๒.๐๐ น. โดยมีนายสุพจน์
ข้าราชการที่ดี : ต้น ศรีงามเมือง ผู้อํานวยการ
สํานักไต่สวนการทุจริต
กล้าข้าราชการ”
ภาครัฐวิสาหกิจ ๑ สํานักงาน
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ป.ป.ช. เป็นวิทยากร
๒๕๖๓ ในรูปแบบ

2. โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
ระยะ
เวลา

ข้าราชการพล
เรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติราชการ
จากส่วนราชการ
ต่าง ๆ จํานวน
๑๐๐ คน
๑๔ - ๒๔
กรกฎาคม
๒๕๖๓

เป็นบุคลากร
๓ - ๔ มีนาคม
ภายในสํานักงาน ๒๕๖๓
ปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรี และ
หน่วยงานใน
กํากับ ได้แก่ กรม
ประชาสัมพันธ์
และสํานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งสิ้น ๖๒ คน

ปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง
รวมทั้งสิ้น ๘๑ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๙๓

๒. กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา (สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา)

หน่วยงาน

1. โครงการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของ
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563
2. โครงการ
STRONG – จิต
พอเพียงต้านทุจริต
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 (โครงการ
ของ อบต. กาหลง)
3. กิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันการทุจริต
ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา

ออนไลน์ รุ่นที่ ๓

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

เครือข่าองค์การ
บริหารส่วน
ตําบลกาหลง จ.
สมุทรสงคราม
จํานวน 50 คน
ข้าราชการของ
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา จํานวน 50
คน

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และหลักการทรง
งานของในหลวง ร.9 และ
บรรยายเรื่องแนวทางการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริตตามนโยบายของภาครัฐ

ข้าราชการพล
เรือนสามัญบรรจุ
ใหม่ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
ราชการ จํานวน
40 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
STRONG – จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ
สํานึกข้าราชการไทยไม่โกง
จํานวน 3 ชั่วโมง

การดําเนินการ

18 ชั่วโมง
วันที่ 18 –
20 สิงหาคม
2563

1.5 ชั่วโมง
วันที่ 21
กุมภาพันธ์
2563

3 ชั่วโมง
วันที่ 22
พฤศจิกายน
2562

ระยะ
เวลา

- จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุก
ปีงบประมาณ โดยผู้เข้าร่วมไม่ซ้ํากัน
- สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
กระทรวง

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระดับพื้นที่

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในกระทรวง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้เข้าอบรมได้รับการอบรมใน
เรื่อง STRONG – จิตพอเพียง
ต้านทุจริต

ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุ
ใหม่ได้รับการอบรมในเรื่องการ
คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม

ผลการดําเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปัญหา/
อุปสรรค

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๙๔

การดําเนินการ

3.2 กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

3.1 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์

3. เสริมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือของ
บุคลากรกระทรวง
พม. ทุกระดับ ใน
การขับเคลื่อน
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
โครงการป้องกัน
การทุจริตและ

1. การเสริมสร้าง
ความรู้และสร้าง
ค่านิยมร่วมของ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2. โครงการวาง
ระบบบริหารความ
เสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบในส่วน
ราชการ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

สภาเด็กและ
เยาวชนทั่ว

บุคลากร
กระทรวง พม.
ทุกระดับ

หัวหน้ากอง/
กลุ่ม และ
บุคลากรของ
หน่วยงานใน
พม. ที่รับผิดชอบ
งาน 45 คน

บุคลากร พม.
จํานวน 80 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

มี.ค.63

ต.ค.-ธ.ค. 62

ระยะ
เวลา

สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนผ่าน
โครงการป้องกันการทุจริตและ

ขับเคลื่อนหน่วยงาน พม.ให้เป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

ติดตามการขับเคลื่อนความเสี่ยงปี
พ.ศ. 2563 และขับเคลื่อน
ต่อเนื่องในปี 2564 โดยบุคลากร
ศปท. สามารถร่วมเป็นวิทยากรกับ
สํานักงาน ป.ป.ท. ได้

บุคลากรลงนามรับทราบค่านิยม
ด้านคุณธรรมขององค์กร

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

อยู่ระหว่างจัดทําแผนการ
ดําเนินงานไปยังบ้านพักเด็ก

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
นําไปสู่มาตรการ/แนวทาง/
กิจกรรม ในการป้องกันความ
เสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในองค์กร
หน่วยงาน พม. ส่งผลงานตาม
หลักเกณฑ์เข้าร่วมเป็นองค์กร
คุณธรรมระดับ 1 จํานวน 62
หน่วยงาน ระดับ 2 จํานวน
19 หน่วยงาน

บุคลากร พม. มีจิตสํานึกและ
ค่านิยมสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และมีเครือข่าย
เข้มแข็งมีระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลใน
องค์กร

ผลการดําเนินการ

-

ความรู้ที่ได้ พม.
สามารถนํามา
กําหนด
หลักเกณฑ์ให้
เหมาะสมสําหรับ
ปรับใช้กับทุก
กรม

พม. ยังต้อง
ประสานวิทยากร
จากภายนอกมาให้
ความรู้ในการ
ขับเคลื่อนโครงการ

เนื่องจาก
สถานการณ์ไวรัสโค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้าน
การทุจริต

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้าน
การทุจริต

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้าน
การทุจริต

หมาย
เหตุ

๑๙๕

3.5 สํานักงาน
ธนานุเคราะห์

3.4 กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ

3.3 กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ

หน่วยงาน

การดําเนินการ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2. พัฒนาบุคลากร
ทุกระดับของกรม
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต หลักคุณธรรม
จริยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

1. โครงการอบรม
อพม.ใหม่ ร่วม
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ

โครงการส่งเสริม
ดําเนินการแล้วเสร็จ
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
และการป้องกัน
การทุจริตสําหรับ
บุคลากรกรม
กิจการผู้สูงอายุ

ประพฤติมิชอบ
(โครงการเยาวชน
ไทยหัวใจใส
สะอาด)

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

พนักงานทุก
ระดับ จํานวน
125 คน

บุคลากรทุก
ระดับของกรม
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
จํานวน 246
คน

อพม. จํานวน
1,650 คน รุ่น
ละ 150 คน

ผู้บริหาร
ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่
จํานวน 95 คน

ประเทศ จํานวน
23,000 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

พ.ย.62-ม.ค.
63

ต.ค.62-มี.ค.
63

ม.ค.-มี.ค.63

มี.ค.63

ระยะ
เวลา

นําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการป้องกันผลประโยชน์ทับ

-

อพม.สามารถเป็นผู้แทน พม. ใน
การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ
และผู้สูงอายุ

จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ : การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ

ประพฤติมิชอบ (โครงการเยาวชน
ไทยหัวใจใสสะอาด) เพื่อร่วมสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

บุคลากรกรมกิจการ
ผู้สูงอายุยังขาดความ
เชี่ยวชาญในการ
ถ่ายทอดความรู้การ
ป้องกันการทุจริต จึง
ประสานให้
ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกเป็นผู้ให้
ความรู้แทน

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวได้รับการปลูกฝัง
ความรู้ความเข้าใจใน
สมรรถนะ ทักษะ และพื้นฐาน
ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
ราชการ มีจิตสํานึก ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการ
- เกิดเครือข่าย อพม.ใหม่ ทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค จํานวน
872 คน
- เกิดเครือข่าย อพม. STRONG
ร่วมใจต่อต้านการทุจริต
บุคลากรทุกระดับของกรมกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่
เหมาะสมกับตําแหน่ง พร้อม
ทั้งได้รับการถ่ายทอดความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต หลัก
คุณธรรม จริยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล
พนักงานทุกระดับที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ

-

จํานวน อพม.ในแต่
ละรุ่นที่อบรมมาก
เกินไปทําให้เกิด
การแลกเปลี่ยนไม่
ทั่วถึง
-

วิด-19 ทําให้ต้อง
เลื่อนการขับเคลื่อน
กิจกรรมออกไป
จนกว่าสถานการณ์
จะดีขึ้น

ปัญหา/
อุปสรรค

และครอบครัวจังหวัด

ผลการดําเนินการ

-

ควรเป็ฯหลักสูตร
เฉพาะเพื่อให้
เครือข่ายเกิด
ความเข้าใจ
ยิ่งขึ้น
-

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๙๖

5. กระทรวง
การคลัง

4. กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน

ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
การฝึกอบรม
สัมมนา หลักสูตร
การเป็นข้าราชการ
ที่ดี รุ่นที่ 25
“เสริมสร้างจิตสํานึก
การต่อต้านการ
ทุจริต สําหรับ
ข้าราชการยุคใหม่”
การประชาสัมพันธ์
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

จัดทําข้อมูลความรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อมุ่งเน้นในการ
ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม และ
จิตสํานึกของการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้กับบุคลากรในสังกัด
สํานักงานรัฐมนตรี และ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผ่านทางเว็บไซต์
http://acoc.mof.go.th และ
QR Code : qrgo.page.link/ER

ฝึกอบรมข้าราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมมารวย
การ์เด้น กรุงเทพฯ

การดําเนินการ

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
และลูกจ้าง
ชั่วคราว ในสังกัด
สํานักงาน
รัฐมนตรี และ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ข้าราชการสังกัด
กระทรวงฯ
บรรจุใหม่
จํานวน 101 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

-

18 – 29
พฤศจิกายน
2562

ระยะ
เวลา

มีการวางแผนประชาสัมพันธ์
หลักสูตรต้านทุจริตให้กับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อ
นําไปปรับใช้และสอดคล้องกับ
โครงการ/กิจกรรมของแต่ละ
หน่วยงานต่อไป

ประเมินผลการฝึกอบรมต่อเนื่อง
เพื่อให้ข้าราชการมีจิตสํานึกในการ
ต่อต้านการทุจริต

ซ้อนไปยึดถือและปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
พนักงานเก็บรักษาของ และ
สมุห์บัญชี

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
รัฐมนตรี และสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได้รับแจ้ง
การประชาสัมพันธ์เรียบร้อย
แล้ว

ข้าราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการอบรม
หลักสูตรฯ จํานวน 101 คน

ปราบปรามการทุจริตและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดเของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19)
หน่วยงาน
ไม่สามารถ
ดําเนิน
โครงการ/
กิจกรรม
ฝึกอบรมได้
จึงได้
ปรับเปลี่ยน
วิธีดําเนินการ
โดยการ
จัดทําข้อมูล
ความรู้เพือ่
ประชาสัมพันธ์

หมาย
เหตุ

๑๙๗

6. กระทรวงการ
ต่างประเทศ
(สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการ)

หน่วยงาน

การดําเนินการ

จัดให้มีการบรรยาย โดยนําชุด
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษามา
ปรับใช้ในการฝึกอบรม พร้อมทั้ง
ยกกรณีศึกษา และข้อควรระวัง
ในการปฏิบัติงาน ทัง้ ภายใน
ประเทศและในต่างประเทศ
2. การเผยแพร่สื่อ ได้นํา link สื่อการเรียนรู้ใน
การเรียนรู้ภายใต้ รายวิชาต่าง ๆ ภายใต้กรอบ
กรอบหลักสูตรต้าน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบรรจุ
ทุจริต ศึกษาให้กับ ไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันการ
ข้าราชการและ
ต่างประเทศฯ เพื่อให้บุคลากร
บุคลากรสังกัด
ทุกระดับเข้าไปศึกษาได้ด้วย
กระทรวงการ
ตนเอง ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศ
ให้บุคลากรทราบทั่วกัน
3. การจัดบรรยาย เชิญวิทยากรภาครัฐ และ
หลักปรัชญาของ
เอกชนเพื่อบรรยาย ในหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง ข้าราชการบรรจุใหม่
ด้วยโมเดล
STRONG: จิต
พอเพียง ต้านทุจริต
ในหลักสูตร
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่

1. การบรรยาย
โดย วิทยากรฝ่าย
วินัย สํานักบริหาร
บุคคล และวิทยากร
กลุ่มตรวจสอบภาย

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ข้าราชการ
ระดับต่าง ๆ

ข้าราชการที่อยู่
ในข่ายเลื่อนขึ้น
ดํารงตําแหน่ง
และผู้ที่จะไป
ประจําการใน
ต่างประเทศ
ข้าราชการ และ
บุคลากรทุก
ระดับ

กลุ่ม
เป้าหมาย

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

3 ชั่วโมง

-

ประชาสัมพันธ์ การจัดทําสื่อการเรียนรู้แบบ E ในระบบ
Learning เพิ่มเติม
Intranet และ
เว็บไซต์ของ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ครึ่งวัน - 1 วัน -

ระยะ
เวลา

บุคลากรที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม
และศึกษาจากสื่อประกอบ
การศึกษาในวิชาต่าง ๆ ภายใต้
กรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ข้าราชการร้อยละ 80 ที่อยู่ใน
ข่าย เลื่อนตําแหน่งใน วาระ
ต่าง ๆ ได้รับ ฟังการบรรยาย
และศึกษาจาก กรณีศึกษาต่าง ๆ

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

และเผยแพร่
ให้แก่
บุคลากรใน
หน่วยงาน
แทน

หมาย
เหตุ

๑๙๘

7. กระทรวง
พาณิชย์

หน่วยงาน

หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา กระทรวง
พาณิชย์ STRONG
: จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ลงในระบบ
ออนไลน์ (ELearning)

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

กระทรวงพาณิชย์ ได้นํา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กระทรวงพาณิชย์ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงใน
ระบบออนไลน์ (E-Learning)
เพื่อให้บุคลากร ทั้งใน
ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/
ต่างประเทศ จะได้มีโอกาสศึกษา

การดําเนินการ

ระยะ
เวลา

ข้าราชการและ
งบประมาณ บุคลากร
2563-2565
กระทรวงพาณิชย์
ส่วนกลาง/ส่วน
ภูมิภาคและ
ต่างประเทศ

กลุ่ม
เป้าหมาย

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

กระทรวงพาณิชย์ ได้นํา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กระทรวงพาณิชย์ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต ลง
ระบบออนไลน์ (E-Learning)
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ทั้ง
ในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคและ
ต่างประเทศ ได้มีโอกาสศึกษา
โดยได้ดําเนินการออกแบบ
เนื้อหาหลักสูตรและ
แบบทดสอบสําหรับวัดระดับ
การเรียนรู้และนําลงระบบ
สําหรับเรียนระบบออนไลน์ (ELearning) เรียบร้อยแล้ว และ
อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ
เรียนออนไลน์ ก่อนนํามาใช้จริง

ผลการดําเนินการ

การเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ (ELearning) เป็นการ
สื่อสารด้านเพียง
เดียว ซึ่งหลักสูตรนี้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม ซึ่ง
หากขาดความรู้
ความเข้าใจที่
แท้จริงอาจส่งผลให้
เกิดความ
คลาดเคลื่อน เช่น
กรณีการตีความใน
กรณีต่าง ๆ ว่าผิด
หรือไม่ หากเกิด
ความสับสนก็
อาจจะไม่ได้รับ
คําตอบที่ถูกต้อง

ปัญหา/
อุปสรรค

มีช่องสําหรับการ
ถามตอบสําหรับ
ประเด็นที่ไม่
เข้าใจ หรือข้อ
สงสัย เพื่อให้
ผู้เรียนได้เข้าใจ
ในเนื้อหาที่
แท้จริง

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๑๙๙

9. กระทรวง
ยุติธรรม

(สถาบันดํารงราชา
นุภาพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย)

8. กระทรวง
มหาดไทย

หน่วยงาน

หมายเหตุ :
เป็นเจตนารมณ์
ของปลัดกระทรวง

1. นโยบาย
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

1. โครงการศึกษา
อบรมหลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง
(นปส.) ของ
กระทรวงมหาดไทย
รุ่นที่ ๗๔ และรุ่นที่
๗๕
2. โครงการศึกษา
อบรมหลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี
รุ่นที่ ๖๕ – ๗๑

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

- มีประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง
เจตนารมณ์คุณธรรม โปร่งใส
ไร้ทุจริต ประกาศ ณ วันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นการ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ที่จะเสริมสร้างทัศนคติที่ดี

การศึกษาอบรมหลักสูตร
ข้าราชการที่ดี กําหนดให้มี
หัวข้อวิชา การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและการสร้าง
ธรรมาภิบาลในองค์การ

การศึกษาอบรมหลักสูตร นปส.
กําหนดให้มีหัวข้อ วิชา การ
บริหารจัดการและพัฒนา
ตนเอง: การนําการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

การดําเนินการ

ข้าราชการระดับ
ผู้บริหารทั้งใน
สังกัดกระทรวง
มหาดไทยและ
กระทรวง/
หน่วยงานอื่น
รุ่นละ ๑๐๐ คน
ข้าราชการที่
ได้รับ การบรรจุ
ใหม่ ทั้งในสังกัด
กระทรวง
มหาดไทยและ
กระทรวง/
หน่วยงานอื่น
จํานวนรุ่นละ
๑๐๐ คน
บุคลากร
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

ตั้งแต่วันที่
๓๑
พฤษภาคม
๒๕๖๑

อบรม รุ่นละ
๓ ชั่วโมง

อบรม รุ่นละ
๓ ชั่วโมง

ระยะ
เวลา

บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ยึดถือประกาศฯ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน อย่าง
ต่อเนื่อง

-

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ได้คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย ร้อยละ ๘๕.๗๒

-

-

ชัดเจน

ปัญหา/
อุปสรรค

ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- รุ่นที่ ๗๔ ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
- รุ่นที่ ๗๕ จะดําเนินการช่วง
เดือนกรกฎาคม – กันยายน

ผลการดําเนินการ

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๐๐

หน่วยงาน

ยุติธรรม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต คํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน โดยมี
นโยบายชัดเจนในการบริหาร
และดําเนินงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
โปร่งใส พร้อมรับผิด
และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- คํากล่าวปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ในพิธีปิด
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่
สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดขึ้น
ซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมได้
ประกาศนโยบาย
ในเรื่อง “ความไม่ทนต่อการ
ทุจริต” ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของข้าราชการ
กระทรวงยุติธรรม ต้องไม่มี
เรื่องทุจริต หากมีกรณี
ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม
จะต้องดําเนินการตามกฎหมาย
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ซึ่งได้กล่าวในพิธีปิดการ

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าปี
พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๐๑

หน่วยงาน

2. โครงการ
ฝึกอบรมการ
พัฒนาข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี”
รุ่นที่ ๒๖

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดําเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี”
โดยในหลักสูตรฯ ดังกล่าว ได้
บรรจุหัวข้อวิชา
“การคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม”

ฝึกอบรม ในหลักสูตรของทุกรุ่น
เช่น หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี” หลักสูตร
“ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับ
ต้น” หลักสูตร “ผู้บริหารงาน
ยุติธรรมระดับกลาง”

การดําเนินการ

ข้าราชการ
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
จํานวน
178 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระหว่างวันที่
๑๘ - ๒๗
พฤศจิกายน
๒๕๖๒
แบ่งออกเป็น
๒ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑
ระหว่างวันที่
๑๘ - ๒๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ณ
จังหวัด
ปทุมธานี และ
โรงแรมจันทรา
รีสอร์ท
จังหวัด
นครนายก
ช่วงที่ ๒
ระหว่างวันที่
๒๕ - ๒๗
พฤศจิกายน
๒๕๖๒
ณ ห้องสัมมนา

ระยะ
เวลา

เป็นหลักสูตรบังคับ สําหรับ
ข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ที่ต้องผ่านกระบวนการที่
๓ การอบรมสัมมนาร่วมกัน ตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลอง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการ
พัฒนาข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๓

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
ได้ทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับ
การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนรวม

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๐๒

หน่วยงาน

3. โครงการ
ฝึกอบรม
การพัฒนา
ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี”
รุ่นที่ ๒๗
ในรูปแบบออนไลน์
ด้วยวิธีผสมผสาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ดําเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การเป็นข้าราชการที่ดี”
โดยในหลักสูตรฯ ดังกล่าว ได้
บรรจุหัวข้อวิชา
“การคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม”

การดําเนินการ

ข้าราชการ
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
จํานวน
๔๖ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระหว่างวันที่
๒๒ มิถุนายน
- ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม
กระทรวง
ยุติธรรม ที่มี
ระบบงาน
ประชุม
ทางไกล
ผ่านจอภาพ
VCS
และสถานที่
เพื่อรองรับการ
สอนออนไลน์
ผ่าน App.
Webex
ห้องรับรอง
กระทรวง
ยุติธรรม ชั้น ๒
อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการ

กรมราชทัณฑ์
ชั้น ๓
กรมราชทัณฑ์
จังหวัด
นนทบุรี

ระยะ
เวลา

เป็นหลักสูตรบังคับ สําหรับ
ข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ที่ต้องผ่านกระบวนการที่
๓ การอบรมสัมมนาร่วมกัน ตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๓

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
ได้ทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับ
การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนรวม

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๐๓

หน่วยงาน

4. โครงการ
ฝึกอบรม
การพัฒนา
ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี”
รุ่นที่ ๒๘
ในรูปแบบออนไลน์
ด้วยวิธีผสมผสาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดําเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี”
โดยในหลักสูตรฯ ดังกล่าว ได้
บรรจุหัวข้อวิชา
“การคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม”

การดําเนินการ

ข้าราชการ
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
จํานวน
๔๘ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระหว่างวันที่
๘ - ๑๘
กรกฎาคม
๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม
กระทรวง
ยุติธรรม ที่มี
ระบบงาน
ประชุม
ทางไกล
ผ่านจอภาพ
VCS
และสถานที่
เพื่อรองรับการ
สอนออนไลน์
ผ่าน App.
Webex ห้อง
รับรอง
กระทรวง
ยุติธรรม ชั้น ๒
อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการ

กรุงเทพมหานคร

เฉลิมพระ
เกียรติ
80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ

ระยะ
เวลา

เป็นหลักสูตรบังคับ สําหรับ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ต้องผ่าน
กระบวนการที่ ๓ การอบรมสัมมนา
ร่วมกัน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๓

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
ได้ทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับ
การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนร่วม

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๐๔

หน่วยงาน

5. โครงการ
ฝึกอบรม
การพัฒนา
ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี”
รุ่นที่ ๒๙
ในรูปแบบออนไลน์
ด้วยวิธีผสมผสาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดําเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี”
โดยในหลักสูตรฯ ดังกล่าว ได้
บรรจุหัวข้อวิชา
“การคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม”

การดําเนินการ

ข้าราชการ
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
จํานวน
๔๙ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

กําหนดจัด
โครงการฯ
ระหว่างวันที่
๒๒ - ๓๑
กรกฎาคม
๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม
กระทรวง
ยุติธรรม ที่มี
ระบบงาน
ประชุม
ทางไกล
ผ่านจอภาพ
VCS
และสถานที่
เพื่อรองรับการ
สอนออนไลน์
ผ่าน App.
Webex ห้อง
รับรอง
กระทรวง
ยุติธรรม ชั้น ๒
อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์

ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร

เฉลิมพระ
เกียรติ
80 พรรษาฯ

ระยะ
เวลา

เป็นหลักสูตรบังคับ สําหรับ
ข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ที่ต้องผ่านกระบวนการที่
๓ การอบรมสัมมนาร่วมกัน ตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๓

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

คาดว่าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
ได้ทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับ
การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนร่วม

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๐๕

หน่วยงาน

6. โครงการ
ฝึกอบรม
การพัฒนา
ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี”
รุ่นที่ ๓๐
ในรูปแบบออนไลน์
ด้วยวิธีผสมผสาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดําเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี”
โดยในหลักสูตรฯ ดังกล่าว ได้
บรรจุหัวข้อวิชา
“การคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม”

การดําเนินการ

ข้าราชการ
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
จํานวน
๕๐ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

กําหนดจัด
โครงการฯ
ระหว่างวันที่
๓ - ๑๓
สิงหาคม
๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม
กระทรวง
ยุติธรรม ที่มี
ระบบงาน
ประชุม
ทางไกล
ผ่านจอภาพ
VCS
และสถานที่
เพื่อรองรับการ
สอนออนไลน์
ผ่าน App.
Webex ห้อง
รับรอง
กระทรวง
ยุติธรรม ชั้น ๒
อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ราชการ

ระยะ
เวลา

เป็นหลักสูตรบังคับ สําหรับ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ต้องผ่าน
กระบวนการที่ ๓ การอบรมสัมมนา
ร่วมกัน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๓

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

คาดว่าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
ได้ทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับ
การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนร่วม

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๐๖

หน่วยงาน

7. การเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง ผ่าน
ระบบออนไลน์

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง
มีบุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ในหลักสูตรหรือ
หัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ดังนี้
- ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ จํานวน 1 คน
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน จํานวน 2 คน
- วินัยและจรรยาข้าราชการ
จํานวน 1 คน
- เสริมสร้างเกียรติภมู ิข้าราชการ
: สํานึกข้าราชการไทยไม่โกง
จํานวน 4 คน
- การเรียนรู้ตามรอยพระยุคล
บาท จํานวน 4 คน
- สุจริตไทย จํานวน 9 คน
- มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม จํานวน ๒ คน
- ความขัดแย้งกันระหว่าง

การดําเนินการ

มีบุคลากรได้
เรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง
ในหลักสูตรหรือ
หัวข้อวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต รวม
จํานวน
๒๕ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระหว่างเดือน
เมษายน พฤษภาคม
๒๕๖๓

เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร

ระยะ
เวลา

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง ผ่านระบบออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การเสริมสร้าง
ความรู้และพฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่อการคอร์รัปชัน รวมทั้ง
การประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๐๗

หน่วยงาน

8. โครงการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
จํานวน 1 คน
- เศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 1 คน
สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ส่งเสริมให้บุคลากร
มีแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตน ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยการกําหนด
ค่านิยม “สุจริต จิตบริการ
สานงานยุติธรรม”
ประเด็นค่านิยมเรื่องสุจริต :
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง
รวดเร็ว โปร่งใส พร้อมให้การ
ตรวจสอบจิตบริการ และ
กําหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ
“JUSTICE”
ประเด็นวัฒนธรรมองค์กรเรื่อง
J : Justice ยึดถือความถูกต้อง
และความซื่อสัตย์สุจริต
โดยส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร
สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมผ่านกิจกรรม
ในช่องทางต่างๆ ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรสํานักงาน

การดําเนินการ

บุคลากร
สํานักงาน
รัฐมนตรีและ
สํานักงานปลัด
กระทรวง
ยุติธรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

ตั้งแต่เดือน
มีนาคม
๒๕๖๒
ถึงปัจจุบัน

ระยะ
เวลา

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวทาง
ในการประพฤติ ปฏิบัติตน ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ผ่านค่านิยม :
สุจริต และวัฒนธรรมองค์กร
J : Justice ยึดถือความถูกต้องและ
ความซื่อสัตย์สุจริต
ด้วยกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

บุคลากรสํานักงานรัฐมนตรี
และสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ
ปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน
ด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๐๘

หน่วยงาน

หมายเหตุ :

9. โครงการ
โรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ์
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผ่าน
ทาง Facebook Fanpage :
วัฒนธรรมองค์กรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : OPS
Culture
- ประชาสัมพันธ์ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผ่าน
ทาง เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนา
บุคลากรกระทรวงยุติธรรม
- ประชาสัมพันธ์ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผ่านทาง Youtube
วัฒนธรรมองค์กรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- ประชาสัมพันธ์ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผ่านทาง Intranet ของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้
ดําเนินการจัดกิจกรรมกับ
สถานศึกษาที่เข้าร่วมเป็น
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ซึ่ง
เป็นนโยบายของกระทรวง
ยุติธรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐

การดําเนินการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
กําหนดจัด
กิจกรรมให้
ความรู้กับ
โรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ์ จํานวน
๑๐ โรงเรียน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ครั้งที่ ๑
โรงเรียนประชา
อุปถัมภ์
จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒
โรงเรียนวัด

ระยะ
เวลา

กําหนดจัดกิจกรรมในโรงเรียน
ยุติธรรมอุปถัมภ์ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ภายหลังจาก
ที่โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
มีความพร้อมให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าทํา
กิจกรรมให้ความรู้ตามกรอบเนื้อหา
ที่กําหนดต่อไป

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

นักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตาม
ประเด็นเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มีค่านิยม
ที่ถูกต้อง สร้างจิตสํานึก
ในการ
ไม่ยอมรับและต่อต้าน

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๐๙

หน่วยงาน

เป็นโครงการที่
ให้ความรู้กับ
บุคคลภายนอก

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ในเชิงป้องกันกับ
นักเรียนในสถานศึกษา
ตามกรอบเนื้อหา การป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม การสร้าง
จิตสํานึกและวินัยในตนเอง
การรู้เท่าทันและห่างไกล
ยาเสพติด และการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้
เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
ป้องกันไม่ให้กลายเป็นผู้กระทํา
หรือตกเป็นเหยื่อ โดย
รู้เท่าไม่ถงึ การณ์ เสริมสร้าง
จิตสํานึกและระเบียบวินัย
ให้คําแนะนําและวิธีการ
ที่ถูกต้องในการดํารงชีวิต
แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยไม่หันไป
พึ่งพาหรือเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด การสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้อง สร้างจิตสํานึก
ในการไม่ยอมรับและต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ

การดําเนินการ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
รวมจํานวน
๑,๘๘๕ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย
บัวขวัญ
จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๒๔
ธันวาคม
๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓
โรงเรียน
อนุราช
ประสิทธิ์
จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๓
มกราคม
๒๕๖๓
ครั้งที่ ๔
โรงเรียนบางบัว
ทอง จังหวัด
นนทบุรี วันที่
๖ มกราคม
๒๕๖๓
ครั้งที่ ๕
โรงเรียน
ศรีบุณยานนท์
จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๕
มกราคม
๒๕๖๓
ครั้งที่ ๖
โรงเรียนมัธยม
สาธิตวัดพระศรี
มหาธาตุ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
การทุจริตทุกรูปแบบ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๑๐

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ครั้งที่ ๗
โรงเรียนสุเหร่า
แสนแสบ
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๔
มกราคม
๒๕๖๓
ครั้งที่ ๘
โรงเรียนอัมพร
ไพศาล จังหวัด
นนทบุรี วันที่
๒๗ มกราคม
๒๕๖๓
ครั้งที่ ๙
โรงเรียนโยธิน
บูรณะ ๒
(สุวรรณสุ
ทธาราม)
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๓๐
มกราคม
๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๐
โรงเรียน
วัดบัวแก้ว
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๓

กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๗
มกราคม
๒๕๖๓

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๑๑

หน่วยงาน

11. โครงการ
เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
และเผยแพร่
ประมวลจริยธรรม

10. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
การดําเนินการทาง
วินัย อุทธรณ์
ร้องทุกข์

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดําเนินการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต การ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม
และส่วนตน ตลอดจน
ดําเนินการทางวินัย อุทธรณ์
ร้องทุกข์ ให้แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดําเนินการเสริมสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ให้แก่บุคลากรในสังกัด
สํานักงานรัฐมนตรีและ
สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

การดําเนินการ

บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
ในสังกัด
สํานักงาน
รัฐมนตรีและ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
จํานวน ๗๑ คน

บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
วินัยของ
หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม จํานวน
๕๐ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

๒๐ - ๒๑
กุมภาพันธ์
๒๕๖๓
ณ โรงแรมที
วินเทจ บาง
คล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๑๖ - ๑๘
ธันวาคม
๒๕๖๒
ณ โรงแรม
ทีเค
พาเลซ
กรุงเทพฯ

กุมภาพันธ์
๒๕๖๓

ระยะ
เวลา

มีแผนจะดําเนินการฝึกอบรม
บุคลากรในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี
และสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง

มีแผนจะดําเนินการเป็นประจํา ทุก
ปีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากบุคลากร
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและมี
บุคลากรใหม่เข้าปฏิบัติงาน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากรในหน่วยงาน

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้เสริมสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนรวมและส่วนตน ตลอดจน
มาตรการดําเนินการทางวินัย
อุทธรณ์ร้องทุกข์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามระเบียบและ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๑๒

หน่วยงาน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ดําเนินการกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการ
ป้องกันการรับสินบนแก่บุคลากร
ในสังกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม สร้าง
ภูมิคุ้มกันในการป้องกันมิให้เกิด
การกระทําความผิดในกรณีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
มาตรการของส่วนราชการในการ
ควบคุม กํากับ ดูแล มิให้มีการรับ
สินบนของบุคลากรในหน่วยงาน

การดําเนินการ

13. โครงการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ปลุกจิตสํานึกเทิดทูน อภิปรายวิชาการ หัวข้อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ “การให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
และเสริมสร้างความรู้ พระมหากษัตริย์ ถ่ายทอด
ความเข้าใจทางด้าน ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
วินัย คุณธรรม
พอเพียง พระราชบัญญัติ
จริยธรรม และหลัก ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ธรรมาภิบาล เพื่อ
การป้องกันและปราบปราม
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิ การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด
ชอบให้กับข้าราชการ ๖ เรื่อง การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
และเจ้าหน้าที่
ผลประโยชน์ส่วนรวม”

12. โครงการ
ฝึกอบรมความรู้
พื้นฐานการ
ปฏิบัติงานอภิบาล
และการพินิจ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของ
กรมสอบสวน
คดีพิเศษ
จํานวน ๑๐๐
คน

บุคลากร
ตําแหน่ง
พนักงานพินิจ
จํานวน ๖๑ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

๒ - ๔ ธันวาคม
๒๕๖๒
ณ โรงแรมเบสท์
เวสเทิร์นพลัส
แวนด้าแกรนด์
จังหวัดนนทบุรี
ณ วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์
พระอารามหลวง
จังหวัดนนทบุรี
และสถาน
คุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการ

1๙ - ๒๕
ม.ค ๖๓
ณ สถาบัน
พัฒนา
บุคลากรใน
กระบวนการ
ยุติธรรม เด็ก
และเยาวชน
จังหวัด
นครปฐม

ระยะ
เวลา

มีแผนจะดําเนินการฝึกอบรม
บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง

มีแผน
จะดําเนินการฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมี
ข้าราชการและพนักงานราชการ
ที่บรรจุใหม่
ทุกปี

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เสริมสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับการให้ความรู้
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ เรื่อง การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม”
พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับเกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การ
สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกัน
มิให้เกิดการกระทําความผิดใน
กรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมถึงมาตรการของ
ส่วนราชการในการควบคุม
กํากับ ดูแล มิให้มีการรับ
สินบน ให้กับบุคลากรตําแหน่ง
พนักงานพินิจ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๑๓

หน่วยงาน

พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ความรู้เกี่ยวกับวินัย
ของข้าราชการ และหลักธรรม
ที่นําไปสู่ความสําเร็จในการ
ทํางาน เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ป้องกันมิให้บุคลากรในสังกัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทํา
ความผิดในกรณีดังกล่าว
รวมทั้งมีกิจกรรมเลี้ยงอาหาร
ว่างและร่วมบริจาคสิ่งของและ
ปัจจัยที่เป็นประโยชน์กับเด็ก
ในสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการบ้านเฟื่องฟ้า

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกับกลุ่ม
กฎหมาย ดําเนินการจัดฝึกอบรม
“การสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ และการให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรในกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพเพื่อปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการป้องกัน
การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ทุกระดับ และสร้าง

14. โครงการจัด
ฝึกอบรม
“การสร้าง
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของกรม
คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ และการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่
บุคลากรใน
กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ”

การดําเนินการ

กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

บุคลากรของ
กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
จํานวน 80 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

22 – 23
มกราคม
2563
ณ โรงแรม
มิราเคิล
แกรนด์
คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ

บ้านเฟื่องฟ้า
จังหวัดนนทบุรี

ระยะ
เวลา

มีแผนจะดําเนินงานเป็นประจําทุกปี
เนื่องด้วยมีบุคลากรใหม่ เข้า
ปฏิบัติงานสับเปลี่ยนหมุนเวียน
อย่างต่อเนื่อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการ ความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นการป้องกัน
การประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กระทําที่เป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อน สามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สว่ นรวมได้

ผู้ปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ เพื่อให้เกิดเข้าใจ
มีความตระหนักในคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
อันนําไปสู่การประพฤติตนและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและสามารถป้องกันและ
ปราบปรามข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ให้มีการกระทําความผิดทางวินัย
ในปริมาณลดลง

ความรู้เกีย่ วกับวินัยของข้าราชการ
และหลักธรรมที่นําไปสู่
ความสําเร็จในการทํางาน ให้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๑๔

หน่วยงาน

16. โครงการ
อบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความรับผิด
ทางละเมิด
และการป้องกัน
การทุจริต

15. โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ป้องกันทุจริตเชิง
รุก สํานักงาน
กิจการยุติธรรม

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทํา
ที่เป็นผลประโยชน์ทบั ซ้อน
สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
สํานักงานกิจการยุติธรรม
ดําเนินการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.
๒๕๖๒” เพื่อจัดทําข้อกําหนด
จริยธรรมของสํานักงานกิจการ
ยุติธรรม โดย วิทยากรจาก
สํานักงาน ก.พ. มีการให้ความรู้
“พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” มีการ
ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทํา
(ร่าง) ข้อกําหนดจริยธรรมของ
สํานักงานฯ หลังจากนั้นกลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมฯ และภารกิจ
พิเศษ สํานักงานเลขานุการกรม
ดําเนินการยกร่างข้อกําหนดฯ
ดังกล่าว เพื่อนําเข้าเป็นวาระการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
จริยธรรมของสํานักงานฯ
สํานักงาน ป.ป.ส. โดยส่วน
วินัยและความรับผิดทาง
ละเมิดร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ดําเนินการ
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙และการแยกแยะ

การดําเนินการ

๑. ผอ.ส่วน
ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย
การตรวจสอบ
ทรัพย์สิน หรือ
การประสาน
พื้นที่
๒. บุคลากรที่

บุคลากร
สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม จํานวน
๑๑๐ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระหว่างวันที่
๒๐-๒๑
กุมภาพันธ์
๒๕๖๓
ณ สํานักงาน
ป.ป.ส.

๓ ก.พ. ๖๓
ณ สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม

ระยะ
เวลา

มีแผนจะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นการอบรมให้ความรู้กับ
บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
ภายในสํานักงาน ป.ป.ส.

มีการนําผล ที่ได้จากการให้ความรู้
และผลจากการการระดมความ
คิดเห็นฯ จากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ มาดําเนินการยกร่าง
ข้อกําหนดจริยธรรมของสํานักงานฯ
เพื่อนําเข้าเป็นวาระการพิจารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรมของ
สํานักงานฯ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
๒๕๓๙ และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ตลอดจนแนวทางการป้องกัน

- บุคลากรได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ “พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.
๒๕๖๒” อันเป็นการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ประพฤติปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัด รวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม
ความพอเพียง และความสุจริต
- สํานักงานฯ มี (ร่าง)
ข้อกําหนดจริยธรรม

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

ต้องการให้
เพิ่มเติมความ
หลายหลากของ
เนื้อหาในมิติของ
การป้องกันการ
ทุจริตนอกเหนือ
จากการแยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๑๕

10. กระทรวง
แรงงาน

หน่วยงาน

1. โครงการ
สนับสนุนและสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต
“ดวงตาแรงงาน”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
อายุงานราชการ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ไม่เกิน ๒ ปี รวม
ให้กับบุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส. ทั้งสิ้น จํานวน
๘๐ คน
จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตแก่
อาสาสมัครแรงงาน และ
เครือข่ายภาคประชาชน และ
สร้างเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจด้านการป้องกันการ
ทุจริต จํานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 อาสาสมัครแรงงาน - อาสาสมัคร
และเครือข่ายภาคประชาชน
แรงงานและ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 เครือข่ายภาค
– 31 มกราคม 2563 ณ
ประชาชน
โรงแรมเดอะพาลาสโซ
กรุงเทพฯ จํานวน
กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการ
400 คน
อบรม จํานวน 438 คน
- ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างการ
- อาสาสมัคร
เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ แรงงานและ
วิทยากรตัวคูณด้านการป้องกัน เครือข่ายภาค
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชน
ในระดับพื้นที่ โดยการต่อยอด จํานวน 100 คน
พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถให้แก่อาสาสมัคร
แรงงานและเครือข่ายภาค
ประชาชนที่เคยผ่านการอบรม
ด้านการป้องกันการทุจริต
ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. และ
กระทรวงแรงงาน ในวันที่ 29

การดําเนินการ

3 วัน 2 คืน

3 วัน 2 คืน

ระยะ
เวลา

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิทยากรตัวคูณด้านการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับ
พื้นที่ โดยการต่อยอดพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถให้แก่
อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย
ภาคประชาชน ที่เคยผ่านการ
อบรมด้านการป้องกันการทุจริต
ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. และ
กระทรวงแรงงาน ให้มีทักษะใน
การเป็นวิทยากรให้สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้กับประชาชนในระดับ
พื้นที่

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
การทุจริต เพื่อนําไปปรับใช้ใน
การปฏิบัตงิ านได้อย่างเป็น
รูปธรรม สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน
อาสาสมัครแรงงานและ
เครือข่ายภาคประชาชน ที่
ผ่านการอบรมมีการจัดตั้งภาคี
เครือข่ายภาคประชาชนร่วม
ต่อต้านการทุจริต และมีการ
จัดตั้งช่องทางการติดต่อ
ประสานงาน การรับรู้และ
ความรู้ผ่านทาง social media
(line) และได้มีการขับเคลื่อน
ภารกิจด้านการป้องกันการ
ทุจริตในระดับพื้นที่ โดย
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้
ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่
ได้ตระหนักถึงความสําคัญด้าน
การป้องกันการทุจริต และ
รณรงค์ให้เกิดการ มีส่วน
ร่วมและร่วมเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส
การทุจริตในระดับพื้นที่

ผลการดําเนินการ

- กลุ่มเป้าหมาย
ขาดทักษะ ใน
การทํางาน จึงทํา
ให้การขับเคลื่อน
ภารกิจในบางพื้นที่
ขาดประสิทธิภาพ
- การสนับสนุน
ทรัพยากรต่างๆ
จากภาครัฐ
ค่อนข้างจํากัด

ปัญหา/
อุปสรรค

สํานักงาน
ป.ป.ช. ในทุก
พื้นที่ ควรให้การ
สนับสนุน
เครือข่าย ภาค
ประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ ให้มีองค์
ความรู้ในด้าน
การป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
รวมถึงทรัพยากร
ต่างๆ เช่น สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิล เพื่อใช้
ในการลงพื้นที่
เป็นต้น

ผลประโยชน์
ส่วนรวมที่มีอยู่

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๑๖

2.โครงการ
กระทรวงแรงงาน
ร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ใส
สะอาดปราศจาก
การทุจริต (Zero
Tolerance &
Clean Thailand)

11.1 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

1. การอบรม
เครือข่ายเฝ้าระวัง
และป้องกันการ
ทุจริต กระทรวง
วัฒนธรรม

11. กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ดําเนินการจัดอบรม หัวข้อ
“การสอดส่องพฤติกรรมการ
ทุจริต และกรณีศึกษา” และ
หัวข้อ “รู้ทันการทุจริตและ
ช่องทางแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต”

ดําเนินการจัดการอบรม
ข้าราชการเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง การนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิต รวมถึงมีส่วนร่วม
ในการนําเสนอแนวทางในการ
สร้างความโปร่งใสของ
กระทรวงแรงงาน

– 31 กรกฎาคม 2563 ณ
เดอะ ลอฟต์ รีสอร์ท กทม.

การดําเนินการ

ข้าราชการสังกัด
สํานักงานปลัด
กระทรวง
วัฒนธรรม
ทั้งส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค
และเครือข่ายเฝ้า

ข้าราชการ ใน
สังกัดกระทรวง
แรงงาน จํานวน
150 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

มีแผนการขยายผลโครงการ โดยจัด
อบรมให้ครอบคลุมถึงบุคลากรของ
กระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่
ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต
รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนิน
ภารกิจของกระทรวงแรงงานใน
ระดับพื้นที่ ซึ่งสามารถนําไป
กําหนดแนวทางหรือมาตรการ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสให้กับหน่วยงานได้

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมเป็นสมาชิก
วันที่ 12
เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการ
มิถุนายน
ทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม
2563
ณ ศูนย์ประชุม
ชั้น 8
กระทรวง
วัฒนธรรม

2 วัน

ระยะ
เวลา

2019 (COVID 19) ส่งผลให้
ไม่สามารถจัด
กิจกรรมที่มีคนเข้า
ร่วมเป็นจํานวนมาก

-

ปัญหา/
อุปสรรค

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เนื่องด้วยสถานการณ์
การระบาดของโรค
เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้า
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ระวังการทุจริต

ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้าง และตระหนักถึงสภาพ
ปัญหาและผลกระทบจากการ
ทุจริต ตลอดจนมีจิตสํานึกที่ดี
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต คํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน น้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการทํางานและ
การดําเนินชีวิต รวมถึงได้ระดม
ความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดําเนินภารกิจ
ของทุกกรม และนําเสนอ
แนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความ
โปร่งใสให้กับกระทรวงแรงงาน

ผลการดําเนินการ

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๑๗

11.2 กรมการ
ศาสนา

หน่วยงาน

บุคลากรของ
กรมการศาสนา

จัดกิจกรรมให้ความรู้ จัดทําสื่อ บุคลากรของ
และบอร์ดประชาสัมพันธ์
กรมการศาสนา

บุคลากรของ
กระทรวง
วัฒนธรรม
และผู้มาติดต่อ
ราชการ

บุคลากรของ
สํานักงานปลัด
กระทรวง
วัฒนธรรม
และสํานักงาน
รัฐมนตรี จํานวน
30 คน

2. กิจกรรมให้
ความรู้ จัดทําสื่อ

และการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
1. โครงการอบรม
ข้อมูลข่าวสารและ
การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติ
มิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ

ปราบปรามการทุจริต

ระยะ
เวลา

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึง
กรกฎาคม
2563

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 27
ธันวาคม
2562
ณ พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง
สํานักงาน
ป.ป.ช.
ถนนพิษณุโลก

ระวังทาง
และสํานักงาน
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
จํานวน 239 คน ทุกจังหวัด

กลุ่ม
เป้าหมาย

จัดทําและเผยแพร่ infographic
รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในลิฟต์โดยสารอาคาร
กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์
และสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสาร
และการป้องกันการทุจริต

นําบุคลากรเข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สํานักงาน
ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก

การดําเนินการ

3. การประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
infographic
รณรงค์เกี่ยวกับ
การป้องกันและ

2. กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
และทัศนคติ
เกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

-

สรุปผลการดําเนินการและแจ้ง
เวียนหน่วยงานภายในสังกัดกรม
ศาสนา

เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทํา
ข้อเสนอแนวทางในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวงวัฒนธรรม และนํา
ข้อเสนอแนวทางที่มีความสําคัญ
3 อันดับแรก มาใช้เป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม
ดําเนินการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

บุคลากร
และประชาชนรับรู้ข้อมูล

การดําเนินการ
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

จัดทําและเผยแพร่
infographic รณรงค์เกี่ยวกับ
การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
จํานวน 22 รายการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
สุจริต

ผลการดําเนินการ

-

เนื่องด้วยสถานการณ์
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ส่งผลให้
การจัดกิจกรรมล่าช้า
และต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดกิจกรรม

-

กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

ได้ จึงปรับรูปแบบ
กิจกรรมเป็นการ
อบรมผ่านระบบ
video conference

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๑๘

11.4 สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

11.3 กรมศิลปากร

หน่วยงาน

2. โครงการอบรม

และชุมชน”
1. กิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐยุคใหม่

ทับซ้อนในหน่วยงาน

และผลประโยชน์

การต่อต้านการทุจริต

และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
การต่อต้านการ
ทุจริต
กิจกรรมจริยธรรม
ให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน
“โครงการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคล
บาทให้แก่บุคลากร
ในสังกัด หลักสูตร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

พนักงานราชการ

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
และบุคลากรของ
สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
และเครือข่ายใน
กระทรวง
วัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จํานวน 72 คน
ข้าราชการ
อยู่ระหว่างเตรียมดําเนินการ

- บุคลากรของ
สํานักศิลปากร
ที่ ๑๐
- ประชาชน
ในท้องถิ่น
จํานวน ๑๒0
คน

อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียม
ดําเนินการประสานผู้เกี่ยวข้อง
เชิญวิทยากร และ เตรียมความ
พร้อม ด้านบุคลากร/ สถานที่/
อุปกรณ์ เป็นต้น

- การบรรยายธรรมะ เรื่อง แค่
พลิกความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
โดย พระมหาภานุมาศ ภานุ
รังสี เปรียญธรรม 6 ประโยค
วัดบุญรอดธรรมา
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการ โดยประธาน
กรรมการจริยธรรมประจํา

และประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

การต่อต้านการทุจริต

การดําเนินการ

1 วัน

วันที่ 14
กุมภาพันธ์
2563
ณ อาคาร
กระทรวง
วัฒนธรรม

- เดือน
กันยายน
๒๕๖๓
- จํานวน ๒
วัน

ระยะ
เวลา

-

ดําเนินการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ขององค์กรตามมาตรฐาน
จริยธรรม และเป็นคนยุคใหม่ที่
มีหลักธรรมทางศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการ
ครองตนครองชีวิต นํามาซึ่ง
ประโยชน์ของประเทศชาติ
-

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 72
คน มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาตนเอง มุ่งปฏิบัติงาน

-

ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการต่อต้านการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ

ผลการดําเนินการ

-

-

เนื่องด้วย
สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ส่งผลให้
ไม่สามารถ
จัดกิจกรรม
ที่มีคนเข้าร่วมเป็น
จํานวนมากได้ จึง
ต้องปรับกําหนด
ระยะเวลา
การจัดกิจกรรม

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

เห็นสมควรบรรจุ
ลงรายวิชา
สําหรับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๑๙

12. กระทรวง
ศึกษาธิการ
(สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

1. โครงการอบรม
พัฒนาข้าราชการ
บรรจุใหม่หลักสูตร
“การเป็นข้าราชการ
ที่ดี” ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑
และรุ่นที่ ๒

ส่งเสริมคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริต"
ด้วยมิติทาง
วัฒนธรรมและมิติ
ด้านสังคม

การอบรมพัฒนาข้าราชการ
บรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี” ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่
ข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัด
สํานักงานปลัดระทรวง
ศึกษาธิการ และข้าราชการ
บรรจุใหม่สังกัดสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา

ข้าราชการที่บรรจุ
ใหม่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และ
ข้าราชการบรรจุใหม่
สังกัดสํานักงาน
เลขาธิการ
สภาการศึกษา
รุ่น ๑ จํานวน ๙๖

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ในศูนย์มานุษย
วิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เจ้าหน้าที่ หอ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ภาพยนตร์
(Anti-Corruption
และบุคลากร
Education) สํานักงาน ป.ป.ช. ภายนอก
ปีงบประมาณ 2563
เครือข่ายทาง
สังคม ๔ จังหวัด

จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ใน
รูปแบบออนไลน์

11.5 ศูนย์
การจัดอบรมการใช้
มานุษยวิทยาสิรินธร ทรัพย์สินของ
(องค์การมหาชน)
ราชการ :
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและความ
เสี่ยงในการทุจริต
11.6 หอภาพยนตร์ การประชาสัมพันธ์
(องค์การมหาชน)
และเผยแพร่
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา
11.7 ศูนย์คุณธรรม โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "วิทยากร
(องค์การมหาชน)

กลุ่ม
เป้าหมาย
และบุคลากรของ
สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

การดําเนินการ

หลักสูตรเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
ต่อต้านทุจริต

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ส่งเสริมการทํากิจกรรมจากการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ เพื่อ
การขยายวิทยากรตัวคูณในพื้นที่ให้

๑ ปี

รุ่นที่ ๑
วันที่ ๕ - ๑๔
มีนาคม ๒๕๖๓
และรุ่นที่ ๒
วันที่ ๑๙ - ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เนื้อหา
ในคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของหอภาพยนตร์

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการอบรม
พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร
“การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้ และตระหนักถึง
การเป็นข้าราชการที่ดี
มีจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี มี
ความรู้ในหลักคุณธรรม การแยกแยะ
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม มีความอายต่อการ

เป็นวงกว้างเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม
ในพื้นที่ให้กับเครือข่ายต่างๆ

จัดอบรมต่อเนื่องทุกปี

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

วันที่ ๒๖
มีนาคม
๒๕๖๓

ระยะ
เวลา

เกิดปัญหา
สถานการณ์โควิดจึง
ทําให้การอบรมล่าช้า
ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่อง
ในการติดตามการ
ขับเคลื่อนงานใน
พื้นที่

ระหว่างการอบรมฯ
เกิดสถานการณ์การ
ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19)

-บรรยายหัวข้อ จิตสํานึกในการมี
วินัย และวินัยข้าราชการ
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน วินัยข้าราชการ กฎหมาย
ปกครอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-บรรยายหัวข้อประมวลจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการพลเรือน โดย
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ศธ.
-บรรยายหัวข้อ หลักคุณธรรม
อุดมการณ์ และจรรยาสําหรับ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

เกิดการอบรมวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรมจํานวน ๒ รุ่น ใน ๔
จังหวัด รวม ๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
อบรมจํานวน ๘๐๐ คน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยเฉพาะเรื่องการ
ใช้ทรัพย์สินราชการ
-

ผลการดําเนินการ

ต้องมีการ
ดําเนินการ
ต่อเนื่องสามารถ
เกิดรูปธรรมจริง
ในพื้นที่

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๒๐

การดําเนินการ

13.2 สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ

13.1 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
การปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ รุ่น
ที่ 10

ดําเนินการแล้วเสร็จ

1. โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
ฝึกอบรมหลักสูตร
การเป็นข้าราชการ
ที่ดี ครั้งที่ 1
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
2. หลักสูตร
อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
“สร้างผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต”
1. การอบรมเชิง
ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปฏิบัติการ เรื่อง
การปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ รุ่น
ที่ 9

13. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ จํานวน 26
คน

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
สป.ดศ. และ
ผู้เกี่ยวข้อง
จํานวน 55 คน
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ จํานวน 16
คน

จํานวน 116 คน

ข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในสังกัด
กระทรวงดิจิทัลฯ

คน
รุ่น ๒ จํานวน ๑๔๐
คน รวม ๒๓๖ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

15-17 ม.ค.
63

1-4 ต.ค.62

20-26 ม.ค.
63 (มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการ
ป้องกันการ
ทุจริต จํานวน
6 ชั่วโมง)
20 ส.ค. 63
(1 วัน)

ระยะ
เวลา

-

-

-

ข้าราชการบรรจุใหม่ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัย
ของข้าราชการ มีจิตสํานึกและ
ตระหนักรู้ในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม นํามาเป็นหลักในการ
ดําเนินชีวิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ การปรับ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
ข้าราชการบรรจุใหม่ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัย
ของข้าราชการ มีจิตสํานึกและ
ตระหนักรู้ในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม นํามาเป็นหลักในการ

ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ มีความรู้ความเข้าใจ
และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อยู่ระหว่างดําเนินการ

ข้าราชการที่ดีในการทํางานภาครัฐ
โดยพระมหาธนเดช ธัมมปัญโญ
-ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ทุจริต และมีจิตพอเพียง รวมถึงทราบ
ถึงโทษของการทุจริต การกระทําที่มิ
ชอบต่อหน้าที่ราชการ ประชาชน
สังคม และประเทศชาติ

-

ผลการดําเนินการ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๒๑

หน่วยงาน

การดําเนินการ

4. อบรมหลักสูตร
“หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กับการต่อต้านการ
ทุจริต”
5. อบรมหลักสูตร
“การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและจิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต”
6. อบรมหลักสูตร
“การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

บุคลากรของ
สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ จํานวน
65 คน
บุคลากรของ
สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ จํานวน
36 คน
บุคลากรของ
สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ จํานวน
36 คน

อยู่ระหว่างดําเนินการ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

และลูกจ้าง
ชั่วคราว บรรจุใหม่
จํานวน 28 คน

ข้าราชการ
พนักงานราชการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3. การอบรมเชิง
ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปฏิบัติการ เรื่อง
การปฐมนิเทศ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 ครั้งที่ 3

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

27 ส.ค.63

25 ส.ค.63

17 มี.ค.63

16-18 มี.ค.
63

ระยะ
เวลา

-

-

-

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ดําเนินชีวิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ การปรับ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว บรรจุใหม่ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัย
ของข้าราชการ มีจิตสํานึกและ
ตระหนักรู้ในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม นํามาเป็นหลักในการ
ดําเนินชีวิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ การปรับ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
บุคลากรของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติได้รับการส่งเสริมและ
ปลูกฝัง และสามารถนําแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจําวัน

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๒๒

15. กระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิจัยและ
นวัตกรรม

14. กระทรวง
อุตสาหกรรม

หน่วยงาน

ข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติราชการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

8-16 ม.ค.
2563 และ
14-22 ก.ค.
2563
โครงการเสริมสร้าง 1. การบรรยาย โดยวิทยากร ข้าราชการและ
วันที่ ๒๖
เจ้าหน้าที่ของ
ความรู้ด้านการ
จากสํานักงาน ป.ป.ช. ใน
มิถุนายน
กระทรวงการ
ป้องกันและต่อต้าน เนื้อหา ดังนี้
๒๕๖๓ เวลา
การทุจริต หัวข้อ
- ความหมาย รูปแบบ ของการ อุดมศึกษา
๐๘.๓๐ –
วิ
ท
ยาศาสตร์
วิ
จ
ย
ั
“กฎหมายควรรู้กับ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
๑๔.๐๐ น.
และนวัตกรรม
ผลประโยชน์ทับ
ส่วนตนกับผลประโยชน์
จํานวนรวม ๘๐
ซ้อน”
ส่วนรวม
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ คน แบ่งเป็น
1. เจ้าหน้าที่จาก
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม
ส่วนตนกับผลประโยชน์
สป.อว. และ
ส่วนรวม
สร.อว. (ด้าน
- กรณีตัวอย่างเรื่องใกล้ตัว
ววน.) จํานวน
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๔๕ คน เข้าร่วม
2. การบรรยาย โดยวิทยากร ประชุม ณ ห้อง
จาก สป.อว. ในเนื้อหา ดังนี้
ประชุมชั้น ๔
- การเผยแพร่คู่มือ
อาคารพระจอม
ผลประโยชน์ทับซ้อน สป.อว. เกล้า สป.อว.
และการวางระบบ/การจัดการ 2. เจ้าหน้าที่จาก
ความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือ
หน่วยงานใน
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สังกัด อว.
จํานวน ๓๕ คน
เข้าร่วมโครงการ

การดําเนินการ

การเป็นข้าราชการที่ จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรการ
ดี
เป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 14
และรุ่นที่ 15

ในองค์กร”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

สัมมนา 2 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 168 คน
กลุ่มเป้าหมายให้ความสําคัญ
เข้าร่วมกิจกรรมฯ
เป้าหมาย ร้อยละ 80/ผลที่ได้
ร้อยละ 105 มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ในภาพรวม
เป้าหมาย ร้อยละ 80/ผลที่ได้
ร้อยละ 91.82 ประเมิน
ทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่
ยอมรับการทุจริต เป้าหมาย
ร้อยละ 85/ผลที่ได้ ร้อยละ
100 และประเมินความรู้
ความเข้าใจในด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนได้อย่างถูกต้อง

-

ผลการดําเนินการ

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๒๓

17. สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา

16. สํานักงาน
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน

หน่วยงาน

-หลักสูตรพนักงาน
เจ้าหน้าที่
-หมวดวิชาทั่วไป
-กลุ่มวิชาทั่วไป
-ชื่อวิชา “คุณธรรม
จริยธรรมและการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
พนักงานจ้าหน้าที่”
-

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย
ด้วยระบบ VDO
Conference
ผ่านโปรแกรม
Zoom
ข้าราชการ
สํานักงาน ปปง.
ระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังไม่ได้ นําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามา
ขับเคลื่อนในหน่วยงาน จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณ
๒๕๖๔ โดยอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรของสํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา เรื่อง
โครงการขยายผลโครงการ
ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

- การบรรยาย/อภิปราย
1. จริยธรรมของข้าราชการ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของพนักงาน
เจ้าหน้าที่
2. การป้องกันและประพฤติ
มิชอบ

การดําเนินการ

-

3 ชั่วโมง

ระยะ
เวลา

-

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้
ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน รวมถึงสร้างความ
ตระหนักด้านการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ที่
อาจจะนําไปสู่การทุจริตและ
มาตรการด้านการควบคุม
ภายในที่สําคัญเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น ส่งผลให้
การดําเนินงานของหน่วยงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

พิจารณารูปแบบ
การจัดฝึกอบรม
ที่หลากหลาย
เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๒๔

18. สํานัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

หน่วยงาน

การดําเนินการ

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแก่บุคลากรสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่อง การป้องกัน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติราชการ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

บุคลากรสํานัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
จํานวน ๓๐ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

1 วัน

ระยะ
เวลา

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ยุติโครงการ

ผลการดําเนินการ

เนื่องจากปัญหา
การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 และ
ครม. มีมติ (17 มี.ค.
63) กําหนดให้งด
กิจกรรมรวมคน
จํานวนมากที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการแพร่
ระบาดของโรคโควิด
19 ประกอบกับ
ครม. มีมติ (21 เม.ย.
63) เห็นชอบการ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อนําไป
จัดทําร่าง พ.ร.บ. โอน
งบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. .... เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด
19 ส่งผลให้
งบประมาณสําหรับ
โครงการนี้ถูกโอนไป
ใช้เพื่อการดังกล่าว

ปัญหา/
อุปสรรค

สํานักงาน
ป.ป.ช. ในฐานะ
เป็นหน่วยงานที่
มีภารกิจหลัก
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
ควรเป็น
หน่วยงานหลัก
ในการจัด
หลักสูตรเพื่อ
สร้างวิทยากร
ผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต และ
ให้หน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ
ส่งผู้แทนเข้าร่วม
โครงการ

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๒๕

20. สํานักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
(สศช.)

19. สํานักงาน
คณะกรรมการ
พิเศษเพื่อ
ประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

หน่วยงาน

หลักสูตร
ข้าราชการที่ดีและ
หลักสูตรต้านทุจริต
สศช. (STRONG
NESDC) ภายใต้
กิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะและองค์
ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
ในโครงการ
ยกระดับคุณธรรม

โครงการศึกษา
อบรมหลักสูตรนัก
บริหารการพัฒนา
ตามแนว
พระราชดําริ
(นบร.) รุ่นที่ 9

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

จัดกิจกรรม
การฝึกอบรม
ในลักษณะการบรรยายให้
ความรู้
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและการเข้า
ศึกษาดูงาน
ณ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
การบรรยาย
จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้

จัดฝึกอบรมโดยบรรจุหลักสูตร
STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตไว้เป็ฯส่วนหนึ่งใน
โครงการ

การดําเนินการ

เจ้าหน้าที่และ
ข้าราชการใหม่
ของ สศช. และ/
หรือ
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่
ข้าราชการ สศช.
ที่สนใจ
โดยจํานวน
ผู้เข้าร่วม
ในกิจกรรมแต่ละ
ครั้ง มีดังนี้

- ข้าราชการพล
เรือน
- ข้าราชการ
ทหาร/ตํารวจ
- ผู้แทนมูลนิธิ
- พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย
รวมจํานวน 56 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

วันศุกร์ที่ 21
กุมภาพันธ์ ถึง
วันพุธที่ 11
มีนาคม
2563
โดยวันที่
จัดกิจกรรม
แต่ละครั้ง
มีดังนี้

การขยายผลในภาพรวมของทั้ง
5 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้
๑. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ความไม่ทนและความอายต่อ
การทุจริต และการเป็นพลเมือง
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยพิจารณาจากรายงาน
การวิเคราะห์กรณีศึกษา
ในลักษณะงานกลุ่ม
๒. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ได้สื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้
ให้เพื่อนร่วมงานซึ่งยังมิได้เข้าร่วม

1 วัน
สํานักงาน กปร. มีแผนในการขยาย
(15 ส.ค. 63) ผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาในโครงการอบรม
หลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และ
เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)”

ระยะ
เวลา

จากการประมวลผล
ด้วยแบบสํารวจความคิดเห็น
หลัง
การฝึกอบรม พบว่า
ผลการดําเนินการ
ที่สะท้อนจากความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แต่ละครั้ง มีดังนี้

อยู่ระหว่างดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
ในภาพรวม
จากการดําเนิน
กิจกรรมทั้ง 5 ครั้ง
สรุปได้ดังนี้
๑. ข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ
ทําให้ต้องกําหนด
หลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่จํากัด
ขอบเขตพื้นที่การ
ฝึกอบรมเพื่อให้
สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับ
๒. เนื่องจาก

เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (Covid-19)
ส่งผลให้การฝึกอบรม
ถูกเลื่อนจาก
กําหนดการเดิม

จึงจําเป็นต้องยุติการ
ดําเนินโครงการนี้

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวม
เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ นํา
หลักสูตรดังกล่าว
ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับ
วัฒนธรรม
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เสนอให้
ควรรวบรวมและ
จัดทําฐานข้อมูล
พื้นฐาน อาทิ
รายชื่อวิทยากร

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๒๖

หน่วยงาน

ความโปร่งใส และ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมต้าน
ทุจริตเชิงรุกของ
สํานักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ประจําปี
งบประมาณ
2563

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา
การฝึกอบรมในรอบนี้
ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ความไม่ทนและความอายต่อ
การทุจริต และการเป็นพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อใช้
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างสุจริตต่อไป
๓. สศช. โดยศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตได้รับอนุญาตให้
ดําเนินการร่วมกับหน่วย ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
พิจารณาทบทวนและปรับปรุง
นโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตใน สศช. เพื่อให้ข้อมูล
ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะ
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ
สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ทําให้ต้อง
ปรับเลื่อนหนดการ
จัดกิจกรรมการลง
พื้นที่เพื่อศึกษา
ดูงานต้นแบบ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และด้านการ
คุ้มครองจริยธรรม
ในต่างจังหวัด
ออกไป เนื่องจาก
ความไม่สะดวกใน
การรับบริการ
ของที่พัก หรือการ
รับรองในชุมชนหรือ
หน่วยงานที่จะไป
ดูงาน
๓. เจ้าหน้าที่ สศช.
บางท่านได้รับ
มอบหมายภารกิจ
เร่งด่วน (เช่น
โครงการเพื่อรับมือ
กับสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙) ทําให้ต้อง
บริหารเวลา ดังนั้น

ปัญหา/
อุปสรรค

ผู้เชี่ยวชาญ
ชุมชนหรือ
หน่วยงาน
ต้นแบบด้านการ
ต่อต้าน
การทุจริต
ตลอดจนสาระ
ข้อมูลอื่นๆ
ที่พึงทราบ เช่น
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
กฎระเบียบ
ข้อบังคับทีค่ วรรู้
เป็นต้น ไว้ใน
คู่มือชุดการ
ฝึกอบรม
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
(AntiCorruption
Education)
เผยแพร่แก่
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๒๗

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

1.1 เวลา 9.00- 12.00 น.
หัวข้อ ความหมายและหน้าที่
ของราชการ กรอบกฎหมาย
เกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการ
ผู้บรรยาย ศาสตราจารย์พิเศษ
ธงทอง จันทรางศุ
อดีตปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
และผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา
วัฒนธรรม

1. กิจกรรมครั้งที่ 1

การดําเนินการ

จํานวน ๙๓ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

วันศุกร์ที่ 21
กุมภาพันธ์
2563 เวลา
9.00-16.30 น.
ณ สศช.

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

๑.๑ หัวข้อ ความหมายและ
หน้าที่ของราชการ กรอบ
กฎหมายเกี่ยวกับพฤติกรรม
ข้าราชการ
๑) การประเมินผลใน
ภาพรวมของการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ
90.63
๒) ผู้เข้าร่วมฯ ได้รับความรู้
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น โดยหลังการอบรม
ผู้เข้าร่วมฯ ได้รับความรู้ใน
ระดับ 8.82 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
เพิ่มขึ้น 4.18 คะแนนเมื่อ
เทียบกับระดับความรู้ที่มีก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม (4.65
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน)
๓) ผู้เข้าร่วมฯ นํา
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า

๑. กิจกรรมครั้งที่ ๑
สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน 79 คน
(ร้อยละ 84.95 ของผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด ๙๓ คน) มีดังนี้

ผลการดําเนินการ
จํานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในบาง
กิจกรรม จึงต่ํากว่า
93 คน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๒๘

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

1.2 เวลา 13.00-16.30 น.
หัวข้อ การน้อมนํา
พระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัสสู่การปฏิบัติหน้าที่
เป็นข้าราชการที่ดี
ผู้บรรยาย นายณรงค์ศักดิ์
โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

๑.๒. หัวข้อ การน้อมนําพระ
บรมราโชวาทและพระราช
ดํารัสสู่การปฏิบัติหน้าที่เป็น
ข้าราชการที่ดี
๑) การประเมินผลใน
ภาพรวมของกิจกรรม อยู่ใน
ระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ
95.64
๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับ
ความรู้หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยหลังการ
อบรม ผู้เข้าร่วม ฯ ได้รับ
ความรู้ในระดับ 8.88 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
เพิ่มขึ้น4.37 คะแนน เมื่อ
เทียบกับระดับความรู้ที่มีก่อน

ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 9.00 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๔) ความคุ้มค่าในการ
จัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 3.51 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน)
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๕
* ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ฯ
ในการเปรียบเทียบระหว่าง
ค่าใช้จ่าย ๓๐๐ บาทต่อคน
กับความรู้และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๒๙

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

2.1 เวลา 09.00–12.00 น.
หัวข้อ วินัยพื้นฐาน
ข้าราชการและการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม ผู้บรรยาย

2. กิจกรรมครั้งที่ 2

การดําเนินการ

จํานวน ๘๕ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

วันศุกร์ที่
28 กุมภาพันธ์
2563 เวลา
09.00 16.30 น.
ณ สศช.

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

๒.๑ หัวข้อ วินัยพืน้ ฐาน
ข้าราชการและการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม
๑) การประเมินผล

๓) ผู้เข้าร่วมฯนํา
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 9.13 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๔) ความคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรม* อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 3.60 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน)
คิดเป็นร้อยละ ๙๐
* ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ฯ
ในการเปรียบเทียบระหว่าง
ค่าใช้จ่าย ๓๐๐ บาทต่อคน
กับความรู้และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
๒. กิจกรรมครั้งที่ ๒
สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 7๓ คน (ร้อยละ
84.95 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด
๘๕ คน) มีดังนี้

เข้าร่วมกิจกรรม (4.51
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน)

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๓๐

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

นางสาวพรนัชชา พันธ์ชาติ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
สํานักมาตรฐานวินัย
สํานักงาน ก.พ.

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับ
ความรู้หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยหลัง
การอบรม ผู้เข้าร่วม ฯ ได้รับ
ความรู้ในระดับ 8.56
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน เพิ่มขึ้น 4.63
คะแนนเมื่อเทียบกับระดับ
ความรู้ที่มีก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม (3.93 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๓) ผู้เข้าร่วมฯ
นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานในระดับ
มากที่สดุ (ระดับ 8.89
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน)
๔) ความคุ้มค่าในการ
จัดกิจกรรม* อยู่ในระดับ
มากที่สดุ (ระดับ 3.55
คะแนน จากคะแนนเต็ม
๔ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ
๘๘.๗๕
* ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม

ในภาพรวมของกิจกรรม อยู่
ในระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ
92.05

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๓๑

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

2.2 เวลา 13.00–16.30 น.
หัวข้อ ประสบการณ์
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.)
ผู้บรรยาย นางจรวยพร ธรณินทร์
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และอดีตกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ฯ ในการเปรียบเทียบระหว่าง
ค่าใช้จ่าย ๓๐๐ บาทต่อคน
กับความรู้และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
๒.๒ หัวข้อ ประสบการณ์การ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.)
๑) การประเมินผล
ในภาพรวมของกิจกรรม อยู่
ในระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ
94.05
๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับ
ความรู้หลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
โดยหลังการอบรม ผู้เข้าร่วมฯ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นสู่ระดับที่
ร้อยละ ๘๘.๑ เทียบกับระดับ
ความรู้ที่มีก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ร้อยละ ๔๖.๒
๓) ผู้เข้าร่วมฯ นํา
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 8.91 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๔) ความคุ้มค่าในการ
จัดกิจกรรม* อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 3.64 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน)
* ความคิดเห็นของ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๓๒

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

3.1 เวลา 09.00–12.00 น.
หัวข้อ ภาพรวม
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตในประเทศไทยและการ
คิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม
ผู้บรรยาย
นายอุทิศ บัวศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
จัดบรรยาย ณ สศช.

3. การอบรมครั้งที่ 3

การดําเนินการ

จํานวน ๗๕ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

วันพุธที่ 4
มีนาคม 2563
เวลา 09.00 –
16.30 น.
ณ สศช. และ
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

๓.๑ หัวข้อ ภาพรวมการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ในประเทศไทยและการคิด
แยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม
๑) การประเมินผลใน
ภาพรวมของกิจกรรม อยู่ใน
ระดับพอใจมาก
ที่ร้อยละ 94.84
๒) ผู้เข้าร่วมฯ ได้รับ
ความรู้หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยหลังการ
อบรม ผู้เข้าร่วม ฯ ได้รับ
ความรู้ในระดับ 8.56 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
เพิ่มขึ้น 4.63 คะแนนเมื่อ
เทียบกับระดับความรู้ที่มีก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม (3.93
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน)

ผู้เข้าร่วมฯ ในการเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าใช้จ่าย ๒๕0 บาท
ต่อคน กับความรู้และประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
๓. กิจกรรมครั้งที่ ๓
สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน ๖๒ คน
(ร้อยละ 82.67
ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด
๗๕ คน) มีดังนี้

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๓๓

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

3.2 เวลา 13.30-16.30 น.
หัวข้อ ภาพรวมสถานการณ์
รูปแบบ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการทุจริต และการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และศึกษาดูงาน ณ
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง (ถนน
พิษณุโลก กรุงเทพฯ)
ผู้บรรยายและนําชม
นายกนต์ธร บัวงาม และคณะ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
๓) ผู้เข้าร่วมฯ นํา
ความรู้ที่ได้รับจากการร่วม
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในระดับ
มากที่สุด (ระดับ 8.89
คะแนนจากคะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน)
๔) ความคุ้มค่าในการ
จัดกิจกรรม* อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 3.55 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน)
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕
* ความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมฯ ในการเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าใช้จ่าย ๒๕0 บาทต่อ
คน กับความรู้และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
๓.๒ หัวข้อ ภาพรวม
สถานการณ์ รูปแบบ และ
แนวทางแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การศึกษาดูงาน ณ
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
๑) การประเมินผล
นภาพรวมของกิจกรรม อยู่ใน
ระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ
96.55
๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับ
ความรู้หลังการเข้าร่วม

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๓๔

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

4. การอบรมครั้งที่ 4
หัวข้อ นิยามและแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ผู้บรรยาย

การดําเนินการ

จํานวน ๙๓ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

วันศุกร์ที่
6 มีนาคม
2563 เวลา
09.00 –
12.00 น.

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยหลังการ
อบรม ผู้เข้าร่วม ฯ ได้รับ
ความรู้ในระดับ 8.73 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
เพิ่มขึ้น4.52 คะแนน เมื่อ
เทียบกับระดับความรู้ที่มีก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม (4.21
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน)
๓) ผู้เข้าร่วมฯ
นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 8.8๕ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๔) ความคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรม* อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 3.65 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน)
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๕
* ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมฯ
ในการเปรียบเทียบระหว่าง
ค่าใช้จ่าย ๒๐0 บาทต่อคน กับ
ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
4. การอบรมครั้งที่ 4
สรุปผลการดําเนินการใน
ภาพรวมจากผลงานของ
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๓๕

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย
ณ สศช.

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
การฝึกอบรมและวิเคราะห์
กรณีศึกษาเพื่อสะท้อนแนวคิด
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับ
สถานการณ์จริง สรุปได้ดังนี้
๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิยามและ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วยด้วย
3 องค์ประกอบ และ 2
เงื่อนไข (ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดี และเงื่อนไขด้านความรู้
และคุณธรรม) โดยสามารถ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและ
อธิบายความเชื่อมโยงได้อย่าง
ถูกต้อง
๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนําเสนอแนวทางการ
น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันและในการ
ทํางาน โดยเฉพาะการทํางาน
ในหน่วยงานภาครัฐ
ที่ควรปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานของทางสายกลาง
เพื่อนําพาประเทศไปสู่การ
พัฒนาที่เกิดประโยชน์สุข
มีความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน
๔.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนําเสนอแนวทางการ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๓๖

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ผู้บรรยาย พลตํารวจเอกอดุลย์
แสงสิงแก้ว อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน
อดีตนายตํารวจ
ราชองครักษ์พิเศษ

5.1 เวลา 09.00 – 12.00 น.
หัวข้อ ประสบการณ์
นักบริหารและคุณลักษณะที่ดี
มีจิตบริการของข้าราชการ
ไทยยุคใหม่ ใสสะอาด

5. การอบรมครั้งที่ 5

การดําเนินการ

จํานวน ๘๙ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

วันพุธที่ 11
มีนาคม 2563
เวลา 09.00– 16.30 น.
ณ สศช. และ
ศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย
สํานักงาน ก.ก.ต.

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

๕.๑ หัวข้อ ประสบการณ์
นักบริหารและคุณลักษณะ
ที่ดี มีจิตบริการของ
ข้าราชการไทย
ยุคใหม่ใสสะอาด
๑) การประเมินผล
ในภาพรวมของกิจกรรม อยู่
ในระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ
97.65
๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับ
ความรู้หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยหลังการ
อบรม ผู้เข้าร่วม ฯ ได้รับ
ความรู้ในระดับ 8.38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
เพิ่มขึ้น 4.06 คะแนนเมื่อ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
และเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ
อันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุก
คน พร้อมกับยกตัวอย่างได้
อย่างชัดเจนและถูกต้อง
๕. กิจกรรมครั้งที่ ๕
สรุปความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน
๖๘ คน (ร้อยละ 76.40
ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด
๘๙ คน) มีดังนี้

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๓๗

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

หัวข้อ การอภิปรายเรื่อง
ความเป็นมาและการร่วม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ผู้บรรยาย
นางสาวโชโนรส มูลสภา นาย
นพพร วงศ์วิวัฒน์
วิทยากรจิตอาสา สศช.

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
เทียบกับระดับความรู้ที่มีก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม (4.32
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน)
๓) ผู้เข้าร่วมฯ
นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 8.96 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๔) ความคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรม* อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 3.88 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน)
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐
* ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมฯ
ในการเปรียบเทียบระหว่าง
ค่าใช้จ่าย 180 บาทต่อคน กับ
ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
๕.๒ การอภิปรายเรื่อง ความ
เป็นมาและการร่วมโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน
๑) การประเมินผลใน
ภาพรวมของกิจกรรม อยู่ใน
ระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ
97.65
๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับ
ความรู้หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยหลังการ

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๓๘

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

5.2 เวลา 13.30-1๕.30 น.
หัวข้อ หน้าที่การเป็นพลเมืองที่
ดี ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

การดําเนินการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
อบรม ผู้เข้าร่วม ฯ ได้รับ
ความรู้ในระดับ 8.38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
เพิ่มขึ้น 3.09 คะแนน
เมื่อเทียบกับระดับความรู้ที่มี
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (5.29
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน)
๓) ผู้เข้าร่วมฯ นํา
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 8.96 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๔) ความคุ้มค่าในการ
จัดกิจกรรม* อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 3.88 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน)
คิดเป็นร้อยละ ๙๗
* ความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมฯ ในการเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าใช้จ่าย 180 บาท
ต่อคน กับความรู้และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ
๕.๓ การศึกษาดูงาน ด้าน
หน้าที่พลเมือง ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ก.ก.ต.) โดย คณะวิทยากร
จากศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๓๙

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
ผลการดําเนินการ

๑) การประเมินผลในภาพรวม
ของกิจกรรม อยู่ในระดับพอใจ
มาก ที่ร้อยละ 96.52
๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับความรู้
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
โดยหลังการอบรม ผูเ้ ข้าร่วม ฯ
ได้รับความรู้ในระดับ 8.71
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน เพิ่มขึ้น 4.33 คะแนน
เมื่อเทียบกับระดับความรู้ที่มีก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม (4.38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๓) ผู้เข้าร่วมฯ
นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด
(ระดับ 9.04 คะแนนจากคะแนน
เต็ม ๑๐ คะแนน)
๔) ความคุ้มค่า
ในการจัดกิจกรรม* อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ระดับ 3.77
คะแนน จากคะแนนเต็ม
๔ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ
๙๔.๒๕
* ความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมฯ ในการเปรียบเทียบ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

5.๓ เวลา 1๕.30-16.30 น.
หัวข้อ การศึกษาดูงาน ด้าน
หน้าที่พลเมือง
ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ก.ก.ต.)
โดย คณะวิทยากร
จากศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
สํานักงาน ก.ก.ต.
(ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ)
ผู้บรรยายและนําชม
เจ้าหน้าที่ของ สํานักงาน กกต.

ระยะ
เวลา
สํานักงาน ก.ก.ต. (ถนนแจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพฯ)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ)
ผู้บรรยาย เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงาน กกต.

การดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๔๐

21. สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

หน่วยงาน

2. โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้
ในการแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

1. โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องกร
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการต้าน
ทุจริต

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

การบรรยาย ดังนี้
1. เรื่องมุมมองและประสบการณ์
การน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อต้านทุจริต : คุณธรรม
2. เรื่องมุมมองและประสบการณ์
การน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อต้านทุจริต : ความมีภูมิคุ้มกัน
3. เรื่องมุมมองและประสบการณ์
การน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อต้านทุจริต : ความมีเหตุผล
4. เรื่องมุมมองและประสบการณ์
การน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อต้านทุจริต : ความพอประมาณ
การบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติ ดังนี้
1. การบรรยาย เรื่อง “การ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม”
และ “แนวทางบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อป้องกัน
การทุจริต”
2. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การ
บริหารจัดการความเสี่ยงในการ

การดําเนินการ

6 มี.ค. 63

17 ธ.ค. 62

เจ้าหน้าที่
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาและผู้
สังเกตการณ์

เจ้าหน้าที่
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ ที่
เข้าร่วมโครงการ สามารถ
แยกแยะและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้

ระหว่างค่าใช้จ่าย 200 บาท
ต่อคน กับความรู้และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ ที่
เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจในการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความโปร่งใส และมี
คุณธรรมในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ยึด
กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
และมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๔๑

22. สํานักงาน
ก.พ. (ศูนย์
ส่งเสริม
จริยธรรม)

หน่วยงาน

2. หลักสูตรการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
(ระยะเวลา 3-6
ชั่วโมง)

1. หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่
หน่วยงานที่ขอความ
อนุเคราะห์มายังสํานักงาน
ก.พ.

เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่
หน่วยงานที่ขอความ
อนุเคราะห์มายังสํานักงาน
ก.พ.

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสํานักงานฯ เพื่อป้องกันการ
ทุจริต”

การดําเนินการ

ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง
ในหน่วยงาน
ราชการ

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่

กลุ่ม
เป้าหมาย

ต.ค.62-ก.ค.
63

ต.ค.62-ก.ค.
63

ระยะ
เวลา

ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ขอ
ความอนุเคราะห์วิทยากร

ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ขอ
ความอนุเคราะห์วิทยากร

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-เป็นวิทยากรบรรยาย จันวน
15 ครั้ง ให้แก่ส่วนราชการ
10 แห่ง
-จํานวนผู้เข้ารับการอบรม
ประมาณ 1,749 คน
-ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจตาม
หลักสูตรโดยมีการบูรณาการ
เนื้อหาด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
-เป็นวิทยากรบรรยาย จันวน
2 ครั้ง ให้แก่ส่วนราชการ 2
แห่ง
-จํานวนผู้เข้ารับการอบรม
ประมาณ 110 คน
-ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจตาม
หลักสูตรโดยมีการบูรณาการ
เนื้อหาด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกับ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.
2562

ผลการดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๔๒

23. สํานักงาน
ก.พ.ร.

หน่วยงาน

โครงการส่งเสริม
และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ภาครัฐในการ
ต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมรวมพลัง
เพื่อสร้างความ
ร่วมมือและปลุก
จิตสํานึกที่ดี

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

จัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อสร้าง ข้าราชการและ
ความร่วมมือและปลุกจิตสํานึก เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ดี โดยวิทยากรจากสํานักงาน
ป.ป.ช. ประกอบด้วย
1. การบรรยายเรื่อง “รวมพลัง
ความคิดต้านทุจริตด้วยจิต
พอเพียง”
1.1 ความหมายของ
Model STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต
1.2 การนําจิตพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน
2. กิจกรรม Workshop “รวม
พลังความคิด ต้านทุจริตด้วย
จิตพอเพียง”

การดําเนินการ

ระหว่างเดือน
ส.ค. 2563

ระยะ
เวลา

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

มีการทําสัญญาจ้างและอยู่
ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1

ผลการดําเนินการ

เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 สํานักงาน
ก.พ.ร. ได้รับจัดสรร
งบประมาณการ
ดําเนินโครงการ
ส่งเสริมและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ภาครัฐในการต่อต้าน
การทุจริตตาม
แผนงานบูรณาการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
เดือนมีนาคม 2563
ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 มี
ผลกระทบต่อการ
ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ทําให้
สํานักงาน ก.พ.ร.
ต้องปรับแผนการ
ดําเนินโครงการ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณืดังกล่าว

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๔๓

2. ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์

3. การปฏิญาณตน
ต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

ความอายต่อการ
ทุจริต
3. STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต
1. นโยบายการ
ขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วน
บุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม
ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
2. วิทยากรตัวคูณ
ต่อต้านการทุจริต

1. ธนาคารเพื่อ 1. หลักสูตรต้าน
การส่งออกและ ทุจริตศึกษา
นําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
2. ความไม่ทนและ

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ

จัดทํานโยบายการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เพื่อให้พนักงานและผู้บริหาร
ของธนาคารทุกระดับได้ถือ
ปฏิบัติ
ให้ความรู้วิทยากรกรตัวคูณ
เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตผ่าน
สื่อต่างๆของธนาคาร
ผู้บริหารและพนักงานของ
ธนาคารร่วมกันปฏิญาณตน
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
เข้าเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
รวมถึงเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย
การต้านโกง
ไตรมาส 4 ปี 2563

การดําเนินการ

ภายในปี พ.ศ.
2563

ตัวแทนฝ่าย/
สํานัก/ศูนย์
ทั่วทั้งองค์กร
ผู้บริหารและ
พนักงานทั่วทั้ง
องค์กร
ภายในปี พ.ศ.
2563

ภายในปี พ.ศ.
2563

3 ชั่วโมง

พนักงานใหม่

พนักงานและ
ผู้บริหารธนาคาร
อาคารสงเคราะห์

3 ชั่วโมง

ระยะ
เวลา

ผู้บริหารและ
พนักงาน ธสน.

กลุ่ม
เป้าหมาย

วิทยากรตัวคูณจะนําความรู้ดังกล่าว
ไปเผยแพร่ในหน่วยงานย่อยของ
ตนเองต่อไป
นําเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนาคารได้ทราบถึงกิจกรรม
ดังกล่าว

นําเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนาคารได้ทราบถึงนโยบาย
ดังกล่าว

ดําเนินการจัดอบรมต่อเนื่องเป็น
ประจําทุกปี

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีความ
ตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต

ตัวแทนของฝ่าย/สํานัก/ศูนย์
จํานวน 57 ท่าน

พนักงานและผู้บริหาร
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนาคารได้ทราบถึง
นโยบาย

ผลการดําเนินการ

(ไม่มี)

(ไม่มี)

(ไม่มี)

ปัญหา/
อุปสรรค

(ไม่มี)

(ไม่มี)

(ไม่มี)

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๔๔

3. บริษัท การ
บินไทย จํากัด
(มหาชน)

หน่วยงาน

3 ชั่วโมง

พนักงานทุกระดับ
เนื้อหาหลักสูตรการบรรยาย
มีดังนี้
1. สาเหตุ-ความหมายของการ
ทุจริต, ความหมาย-รูปแบบของ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม,
ระบบคิดฐานสิบ-ระบบคิดฐาน
สอง, โมเดล STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริตช่องทาง
วิธีการร้องเรียนการทุจริต,
มาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน
และกรณีศึกษา (Case study)

ระยะ
เวลา

2. การจัดอบรม
Site visit ใน
หลักสูตรวิชา “การ
ป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบ”
เพื่อขยายผลของ
การจัดฝึกอบรม
หลักสูตร “การ
ป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบ”

กลุ่ม
เป้าหมาย

เนื้อหาหลักสูตรการบรรยาย
พนักงานทุกระดับ 1 ชั่วโมง 30
ประกอบด้วย สาเหตุนาที
ความหมายของการทุจริต,
ความหมาย-รูปแบบของการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม, ระบบคิดฐานสิบฐานสอง, โมเดล STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต,
ช่องทางและวิธีการร้องเรียน
การทุจริต, มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียนและกรณีศึกษา
(Case study) เป็นต้น

การดําเนินการ

1. หลักสูตรภาค
บังคับของบริษัทฯ
หลักสูตรวิชา“การ
ป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบ”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องทั้งปี

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

1. พนักงานตระหนักถึง
ความสําคัญของการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบมาก
ขึ้นตลอดจนปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ทุกประการ
2. พนักงานแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมออกจาก
กันได้
3. พนักงานรับทราบถึง
สาระสําคัญของการร้องเรียน
การทุจริตฯ
4. ดําเนินการแล้วเมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์
อบรมลูกเรือการบินไทย หลักสี่
1. พนักงานตระหนักถึง
ความสําคัญของการป้องกันการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบมาก
ขึ้น ตลอดจนปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และตรวจสอบได้
2. พนักงานแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้
2. พนักงานรับทราบถึง
สาระสําคัญของการร้องเรียน
การทุจริตฯ

ผลการดําเนินการ

เนื่องจากเป็น
หลักสูตรภาคบังคับ
และบริษัทฯ ได้มี
การประชาสัมพันธ์/
เชิญชวนให้พนักงาน
ที่ไม่ติดภารกิจงาน
เข้ารับการอบรมใน
แต่ละปี ประกอบ
กับลักษณะงานบาง
หน่วยงานมีจํานวน
พนักงานที่จํากัด ไม่
อาจลาเพื่อเข้ารับ
การอบรมที่บริษัทฯ
กําหนดตารางอบรม
ไว้ได้ ในแต่ละปี
ดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของแต่ละ
หน่วยงาน และ
โอกาสที่เหมาะสม

ปัญหา/
อุปสรรค

การจัดอบรม Site
visit ในหลักสูตร
วิชา “การป้องกัน
การทุจริตคอร์รัป
ชันและประพฤติมิ
ชอบ” เพื่อขยาย
ผลของการจัด
ฝึกอบรม หลักสูตร
“การป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
และประพฤติมิ
ชอบ” ให้

หลักสูตรภาคบังคับ
ของบริษัทฯ
หลักสูตรวิชา
“การป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
และประพฤติมิ
ชอบ”

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๔๕

หน่วยงาน

เป็นต้น

การดําเนินการ

3. โครงการ
ฝึกอบรม Whistle
Blower เพื่อ
ช่วยกันเฝ้าระวัง
สอดส่อง ดูแลและ
แจ้งเบาะแส
(Watch &
Voice)” รุ่นที่ 1

เนื้อหาหลักสูตรของการ
บรรยาย ประกอบด้วย ความ
เป็นมาของ Whistle Blower
, สาระสําคัญของช่องทางและ
วิธีการร้องเรียนตามระเบียบ
บริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ
โดยเฉพาะช่องทางการ
ร้องเรียนใหม่ผ่านเว็บไซต์
บริษัทฯ

ในทุกๆหน่วยงาน 2. ถาม-ตอบข้อซักถาม
ของบริษัทฯ อีกทั้ง และกิจกรรม Workshop
เป็นการเข้าถึงพื้นที่
เพื่อเปิดโอกาสให้
พนักงานได้
ปรึกษาหารือข้อ
กฎหมายต่างๆ หรือ
มีประเด็นสอบถาม
ความเคลือบแคลง/
ข้อสงสัยในการแจ้ง
เบาะแสให้กับ
บริษัทฯ

ให้ครอบคลุม

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

พนักงานที่
เป็นสมาชิกเครือข่าย
TG รวมพลัง
ป้องกันภัยทุจริต

กลุ่ม
เป้าหมาย

6 ชั่วโมง

ระยะ
เวลา

ต่อเนื่องทั้งปี

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

1. พนักงานที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายฯ ที่ผ่านการอบรม
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ
บริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ
2. พนักงานที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายฯ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และหา
แนวทางป้องกันการทุจริต
ให้กับบริษัทฯ
3. ดําเนินการแล้วเมื่อวันที่
11 มีนาคม 2563 ณ
สํานักงานใหญ่บริษัทฯ

4. ดําเนินการแล้ว ดังนี้
- ปี 2562 ได้แก่ ฝ่ายบริการ
อุปกรณ์ภาคพื้น, ฝ่ายการ
พาณิชย์สินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์, ฝ่ายช่าง อู่
ตะเภา เป็นต้น
- ปี 2563 ได้แก่ ฝ่ายครัวการ
บิน ดองเมือง ,บริษทั ไทย
สมายล์แอร์เวย์ จํากัด เป็นต้น

ผลการดําเนินการ

-

ปัญหา/
อุปสรรค

ในทุกๆหน่วยงาน
ของบริษัทฯ อีก
ทั้งเป็นการเข้าถึง
พื้นที่เพื่อเปิด
โอกาสให้
พนักงานได้
ปรึกษาหารือข้อ
กฎหมายต่างๆ
หรือมีประเด็น
สอบถามความ
เคลือบแคลง/ข้อ
สงสัยในการแจ้ง
เบาะแสให้กับ
บริษัทฯ
-

ครอบคลุม

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๔๖

1. การอบรม
หลักสูตร “การ
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต”

5. บริษัท กสท
โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)
(ศูนย์ป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต)

2. การบรรยาย
พิเศษด้านการ
กํากับดูแลกิจการที่
ดี หัวข้อ “พอดีที่ดี
พอไม่ก่อการ
ทุจริต”

-

4. บริษัท
ไปรษณีย์ไทย
จํากัด

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

จัดบรรยายพิเศษฯ วันที่ 26
มิ.ย.63 เวลา 13.00-14.00
น. โดย พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลา
เป็นวิทยากร

ในปี 2563 มีแนวทางการ
ดําเนินการนําหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (AntiCorruption Education) ไป
ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
โดยนําองค์ความรู้และแนวคิด
ด้านการป้องกันการทุจริตของ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ปรับใช้ในหลักสูตรต่าง ๆ
ภายในหน่วยงาน
จัดอบรมฯ เครือข่าย CG วันที่
25 ก.พ.63 เวลา 08.3016.00 น. โดยนายสุรวัฒน์
ชมพูพงษ์ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ เป็นวิทยากร

การดําเนินการ

คณะกรรมการ
บริษัท กสท
โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)
และผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้น
ไป จํานวน 82

เครือข่ายการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี
จํานวน 60 คน

-

กลุ่ม
เป้าหมาย

-

-

1 ครั้ง/ปี

-

1 ครั้ง/ปี

-

ระยะ
เวลา

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักใน
การบริหาร/ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับองค์กร และพร้อมที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์ของ
องค์กรเมื่อพบเห็นการกระทํา
ที่ก่อให้เกิดการทุจริต/
ประพฤติมิชอบในองค์กร คิด
เป็นร้อยละ 87
ผู้เข้าฟังการบรรยายฯ มีความรู้
ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ
88.20

มีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid –
19) และภาครัฐมีการกําหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค ส่งผล
กระทบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จํากัด ไม่สามารถจัดการอบรม
ภายในหน่วยงาน

ผลการดําเนินการ

กําหนดเป็น
ตัวชี้วัดในการ
อบรมของ
พนักงานที่เข้ารับ
การอบรม

-

ข้อ
เสนอแนะ

ระยะเวลาการ
กําหนดการจัด
บรรยายเพียง 1
บรรยายพิเศษ
ชั่วโมงไม่เพียงพอ แยกออกจากการ
ต่อการถ่ายทอด
ประชุมทั่วไปของ
ประสบการณ์ของ
ผู้บริหาร
วิทยากร (เนื่องจาก
เป็นการจัดบรรยาย
ก่อนการประชุม

เครือข่ายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีบาง
คนยังไม่ให้
ความสําคัญในการ
อบรม

-

ปัญหา/
อุปสรรค

หมาย
เหตุ

๒๔๗

6. สถาบัน
วิชาการ ทีโอที

หน่วยงาน

“Business
Development
Program”
-หลักธรรมาภิบาล
-มาตรฐานทาง
กฎหมายเชิงบูรณา
การในการป้องกัน

5. หลักสูตร

ผู้บริหารระดับ
ผู้จัดการส่วน

ผู้บริหารระดับ
ผู้จัดการส่วน

กําหนดจัดอบรม
วันที่ 6 ส.ค. 63

กําหนดจัดอบรม
วันที่ 11 ก.ย. 63

ผู้บริหารระดับ
ผู้จัดการส่วน

จัดทําเป็นหลักสูตร elearning ช่วงไตรมาส 3-4

“Management
Development
Program”
-ผู้นํากับธรรมาภิบาล

ผู้บริหารระดับ
ผู้จัดการส่วน

กําหนดจัดอบรม
วันที่ 24 ก.ค. 63

2. หลักสูตร
“พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสู่องค์กร
โปร่งใสสําหรับ
ผู้จัดการส่วน”
3. หลักสูตร
“พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสู่องค์กร
โปร่งใสสําหรับ
ผู้จัดการส่วน” (elearning)
4. หลักสูตร

ผู้บริหารระดับรอง
กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่/ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่/ผู้จัดการฝ่าย/
ผู้จัดการส่วน

คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

กําหนดจัดอบรม
วันที่ 24 ก.ค. 63

การดําเนินการ

1. หลักสูตร “TOT
ก้าวสู่มาตรฐานทาง
จริยธรรม และการ
นําองค์กรโปร่งใส”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

ระยะ
เวลา

-

-

-

-

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม

ผลการดําเนินการ
ทั่วไปของผู้บริหาร)

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๔๘

8. บรรษัท
ประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

7. บริษัท อสมท
จํากัด (มหาชน)

หน่วยงาน

บสย. โปร่งใส
สุจริต เพื่อการ
เติบโต

“ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่” (Orientation
Program)
-ป.ป.ช. กับการสร้าง
เครือข่ายทุจริต
-กิจกรรมพนักงาน
ใหม่ พบ ป.ป.ช.
การคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

6. หลักสูตร

และปราบปรามการ
ทุจริต

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ผู้บริหารและ
พนักงาน จํานวน
100 คน

- ไม่มีการดําเนินการ

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ผู้บริหารและ
บสย. จัดกิจกรรมไลฟ์ทอล์ค
พนักงาน บสย.
เปิดประตูสู่ความโปร่งใส
“บสย. โปร่งใส สุจริต เพื่อการ
เติบโต” กับ ๒ ผู้บริหารระดับสูง
นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รอง
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงาน
ปฏิบัติการ และ นายเกรียงไกร
ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการ
ทั่วไป สายงานสนับสนุน ได้
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่เพื่อนพนักงาน
เพื่อเป็นแบบอย่าง และเกิด
การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงาน

พนักงานที่บรรจุ
ใหม่

กลุ่ม
เป้าหมาย

กําหนดจัดอบรม
ช่วงเดือน ต.ค. 63

การดําเนินการ

๓ ครั้ง/ปี

1 วัน

4 ชั่วโมง

ระยะ
เวลา

-

ส่งเสริมทัศนคติให้ ผู้บริหารและ
พนักงาน ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมให้ บสย.
เป็นองค์กรที่ดําเนินงานด้วยความ
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจาก
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ดําเนินการแล้วเสร็จ

-

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม

ผลการดําเนินการ

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของไวรัส
COVID-๑๙ จึงนํา
ระบบเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัด
กิจกรรม โดย
ถ่ายทอดสดผ่าน
ระบบ Live
Streaming ไป ยัง
สํานักงานเขต ทั้ง
10 แห่ง Co-Site
และWork from
Home -

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

-

งดจัด
กิจกรรม
เนื่องจาก
สถานการณ์
ไวรัสโควิด19

หมาย
เหตุ

๒๔๙

10. การทาง
พิเศษแห่ง
ประเทศไทย

9. บริษัท
ขนส่ง จํากัด

หน่วยงาน

ปีงบประมาณ
2563

จั ด กิ จ ก รรม เพื่ อ เผ ย แ พ ร่ บุคลากรระดับ
ความรู้ เ รื่ อ งจรรยาบรรณใน ปฏิบัติการของ
การดํ า เนิ น งานของการทาง การทางพิเศษ
พิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย ตาม แห่งประเทศไทย
สถานที่ ต่ า ง ๆ ของ การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย

จํานวน 1 วัน
วันที่ 25
กุมภาพันธ์
2563

ระยะ
เวลา

จํานวน 2 วัน
วันที่ 17-18
สิงหาคม
2563

พนักงานและ
เจ้าหน้าที่บริษัท
ขนส่ง จํากัด
จํานวน 100 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

พนักงานและ
เจ้าหน้าที่บริษัท
ขนส่ง จํากัด
จํานวน 50 คน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เครือข่ายคุณธรรมสร้างคนดี
ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น แก่
พนักงานและเจ้าหน้าที่บริษัท
ขนส่ง จํากัด

1. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง
เครือข่ายคุณธรรม
สร้างคนดีต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น

2. โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
จิตสํานึกด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมและการ
ดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (หลักสูตร
การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน)
กิจกรรม OJT
สัญจร : HEARTS
to HEART

การดําเนินการ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

อยู่ระหว่างการดําเนินงานจัด
กิจกรรมฯ ตามแผนงานด้าน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
กทพ. ประจําปีงบประมาณ
2563

บริษัทฯ จัดโครงการเครือข่าย
คุณธรรมสร้างความดี ต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงาน
ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมาย
เหตุการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(พิพิธภัณฑ์ต้านโกง: AntiCorruption Museum) ผล
ประเมินโครงการในภาพรวม มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก

ผลการดําเนินการ

การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID19)

ปัญหา/
อุปสรรค

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๕๐

การดําเนินการ

4. โครงการ
ขับเคลื่อนสภาธรร
มาภิบาล กปน.
เพื่อความยั่งยืน

2. โครงการ "ลด
การใช้ดุลพินิจ
ปรับเป็นระบบคิด
ฐานสอง"
3. โครงการ
“พัฒนาการสื่อสาร
ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร

- โครงการ “ต้นกล้า
ธรรมาภิบาล
- โครงการ “CG
Open House”

บุคลากร กปน.

บุคลากร กปน.

- จัดทํา Script สําหรับรายการ
เสียงตามสาย (Podcast)
- เขียนบทความลงวารสารน้ําก๊อก
- จัดทําวารสาร CG’s Digest
- จัดทําแบบสํารวจความรู้ความ
เข้าใจด้าน CG และการต่อต้าน
คอร์รัปชัน
- จัดทํา Clip Video
- จัดทํา Poster / Infographic
- จัดทํา Quiz
- จัดบูธ PR

จัดทํา Road Map แผนการ
ยกระดับสภาฯ เพื่อความยั่งยืน

บุคลากร กปน.

บุคลากร กปน.

กลุ่ม
เป้าหมาย

จัดบรรยายหัวข้อ "วิถีโปร่งใส
ห่างไกลคอร์รัปชัน"
โดย อ.จตุพล ชมพูนิช เป็น
วิทยากร

- จัดบรรยายหัวข้อ “No Gift
ผิดไหม” โดยวิทยากรจาก
ด้านธรรมาภิบาล
สํานักงาน ป.ป.ช.
และต่อต้านการทุจริต" - จัดบรรยายหัวข้อ “แยกแยะ
- โครงการ
อย่างแยบยล ผลประโยชน์ส่วน
“เสริมสร้างความรู้
ตนหรือผลประโยชน์ส่วนรวม”
แก่ผู้บริหาร และ
โดยวิทยากรจากสํานักงาน
พนักงาน กปน.”
ป.ป.ช.

11. การประปา 1. โครงการ
เสริมสร้างความรู้
นครหลวง

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ต.ค. 62 ก.ย. 63

ต.ค. 62 ก.ย. 63

ต.ค. 62 ก.ย. 63

ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทาง
- Line App.
- หนังสือเวียน กปน.
- Feed ข่าวใน Intranet กปน.
- CG's Homepage
- Facebook "MWA CG Club"
- CG's Digest E-Magazine
- Facebook "MWA CG Club"
- Clip Video เผยแพร่ทางช่อง
Youtube "ฝ่ายธรรมาภิบาล กปน."

ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป

ต.ค. 62 -ก.ย. ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป
63

ระยะ
เวลา

กปน. เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

บุคลากร กปน. มีความ
ตระหนักรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

บุคลากร กปน. มีความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับระบบคิด
ฐานสอง ฐานสิบ

บุคลากร กปน. มีความ
ตระหนักรู้เรื่องการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน กับ
ส่วนรวม และการต่อต้านการ
ทุจริต

ผลการดําเนินการ

-

-

สถานการณ์โควิด19

สถานการณ์โควิด19

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๕๑

6. โครงการบันทึก
ความดี

5. โครงการ “ใช้
หลักธรรม นําการ
ปฏิบัติงาน”

12. การประปา โครงการให้ความรู้
“ต้านทุจริตศึกษา”
ส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

- สอดแทรกการบรรยายให้
ความรู้หัวข้อ “การคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” ไว้ในการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น
> มิสเตอร์ประปา
> การควบคุมการก่อสร้าง
> การควบคุมน้ําสูญเสีย
> ความรู้พื้นฐานด้านการบริการ
> การจัดซื้อ จัดจ้าง และวินัยการ
คลัง เป็นต้น
- สอดแทรกการบรรยายหัวข้อ
วิชาผ่านชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ศึกษาเพิ่มเติม
(หลักสูตรหลักและศิลปะการ
เขียนหนังสือราชการ)

- การสร้างจิตสํานึกรักองค์กร

- สอดแทรกความรู้ต้านทุจริตใน
หัวข้อการบรรยาย “ต้านทุจริต
ศึกษา” เช่น
- ปฐมนิเทศพนักงาน

- จัดทํา CG’s Quiz เสริมสร้าง
ความรู้
จัดกิจกรรม และจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ

และจริยธรรม เช่น ทําบุญตักบาตร
ปฏิบัติธรรม และบริจาค ฯลฯ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

การดําเนินการ

- จํานวน 3 ครั้ง
รวมทั้งหมด 527
คน

- พนักงานบรรจุใหม่
2 รุ่น จํานวน
194 คน
- พนักงานบรรจุใหม่
จํานวน 111 คน
- พนักงานระดับ
4- 8

27 เม.ย-8 พ.ค
63
12-22 พ.ค 63
1-12 มิ.ย 63

4-6 ก.พ. 63

17-20 ธ.ค. 62
21-24 ม.ค. 63

ต.ค. 62 ก.ย. 63

ต.ค. 62 ก.ย. 63

บุคลากร กปน.

บุคลากร กปน.

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

ปลูกจิตสํานึก ปรับฐานความคิด
และทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต

ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป

ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

บุคลากร กปน. ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล

บุคลากร กปน. มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต

ผลการดําเนินการ

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๕๒

13. การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

หน่วยงาน

ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับ 1-7

ระหว่างวันที่
1-30 ต.ค.
2563

4 มี.ค 63

ระดับ
ผู้อํานวยการกอง
ขึ้นไป จํานวน
105 คน

ระยะ
เวลา

3. โครงการให้
จัดฝึกอบรม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์
ประเมิน ITA
ประจําปี2563
ของสํานักงาน
ป.ป.ช. และเกณฑ์
ประเมิน ITA ของ
กปภ.เขต
หลักสูตรต้านทุจริต จัดทํา/จัดหา สื่อการเรียนรู้
ศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่บน
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของ
หน่วยงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย
พนักงานทุกระดับ 18-21 พ.ย 62
20-22 พ.ย 62
3 รุ่น จํานวน
20-21 ม.ค 63
185 คน

การดําเนินการ

2. โครงการ
จัดฝึกอบรม “คุณธรรม
ฝึกอบรม “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล”

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ขยายไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

ปลูกจิตสํานึก และสร้างค่านิยมใน
การต่อต้านทุจริตโดยการนําหลัก
คุณธรรม จริยธรรมไปปรับใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน รวมถึงการ
ปฏิบัติงาน
ได้กําหนดจัดฝึกอบรมให้ความรู้เป็น
ประจําทุกปี

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

อยู่ระหว่างดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

กระบวนการจัดหา
ผู้ผลิตสื่อทําให้เกิด
ความล่าช้า

ปัญหา/
อุปสรรค

อาจปรับเปลี่ยน
รูปแบบการ
เรียนรู้เป็นแบบ
Classroom
หรือ Virtual
Classroom
เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้
รวดเร็วขึ้น

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๕๓

14. การไฟฟ้า
นครหลวง

หน่วยงาน

1. วิทยากร ป.ป.ช
(สร้างวิทยากรผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต)

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย

- ในเดือน ม.ค. ๒๕๖๓ กฟน.
พนักงาน กฟน.
ที่มีความสามารถ
ได้ติดต่อประสานงานกับ
ในการถ่ายทอด
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เพื่อขอ
แนวคิดและวิธี
คําแนะนําในการส่งวิทยากร
ปฏิบัติต่อต้าน
ป.ป.ช. มาบรรยายและ
ทุจริตจํานวน
ฝึกอบรมให้ก้บพนักงาน
๒๐ คน จาก
กฟน. จํานวน ๑ รุ่น และ
หน่วยงานที่
กฟน. จะดําเนินการเองในรุ่น
เกี่ยวข้องโดยตรง
ต่อๆ ไป
- กฟน. ได้สอบถามอย่างไม่
และหน่วยงานอืน่
เป็นทางการเกี่ยวกับแนว
ทางการดําเนินการสร้าง
วิทยากร และเจ้าหน้าที่ได้
แจ้งให้ทราบว่า จะมีการ
ประชุมเพื่อสื่อสารทบทวน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตอีกครั้งใน
เดือน ก.พ. ๖๓ และต่อมาได้
มีการแพร่ระบาดของโรคโค
โรน่าไวรัส จึงไม่ได้มีการ
ดําเนินการต่อ โดย กฟน.
ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดตามนโยบายของ
รัฐบาล

การดําเนินการ
ดําเนินการ
ในช่วง มี.ค.ธ.ค. ๖๓

ระยะ
เวลา
ดําเนินการจัดอบรมในปี ๒๕๖๔
ต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๖๓

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
ยังไม่สามารถดําเนินการตาม
แผนที่กําหนดได้

ผลการดําเนินการ

ข้อ
เสนอแนะ
เนื่องจากเป็น
หัวข้อ/หลักสูตร
ที่ต้องอาศัย
ความเชื่อมั่นใน
แนวคิดและ
หลักการความมี
คุณธรรม และ
การเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมไม่ทนต่อ
การทุจริต หาก
จะต้องสร้าง
วิทยากรหัวข้อนี้
ให้เกิดขึ้นใน
องค์กรได้
จะต้องอาศัย
ความน่าเชื่อถือ
และความมั่นใจ
ของวิทยากร จึง
มีความประสงค์
ที่จะขอรับความ
ช่วยเหลือในการ
พัฒนาวิทยากร
จาก ป.ป.ช. ใน
เบื้องต้นก่อน

ปัญหา/
อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรน่า
ไวรัส -๑๙ ทําให้ไม่
สามารถดําเนินการ
จัดฝึกอบรมแบบพบ
หน้า (Face to
Face Training)
ดังที่เคยปฏิบัติได้
กฟน. ได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการพัฒนาเพื่อมิ
ให้การพัฒนาและ
ปลูกฝังค่านิยมการ
ไม่ทนต่อการทุจริต
ในหมู่พนักงาน
กฟน. จึงกําหนดให้
นักบริหาร บังคับ
บัญชา และ
พนักงานเข้าอบรม
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เช่น สุจริตไทย (elearning) และการ
จัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมการสร้าง
ค่านิยมคุณธรรม
ความโปร่งใสขึ้น
ทดแทนในระหว่างที่
ไม่สามารถ
ดําเนินการหลักสูตร
วิทยากรฯ ได้
(รายละเอียดตามข้อ
๒ และ ๓)

หมาย
เหตุ

๒๕๔

หน่วยงาน

จัดทําสื่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

3. การจัดทําสื่อ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันทุจริต
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

คุณธรรม ความโปร่งใสให้กับ
พนักงานผ่านช่องทางการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
(Line MEA Family) โดย
ดําเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรมกลุ่ม Line
จํานวน ๘๐๐ คน สําหรับ
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
คุณธรรมและความ
โปร่งใสโดยให้ร่วมตอบ
คําถามชิงรางวัล และ
ตอบคําถามแบบประเมิน
ITA
๒) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันการทุจริต
คุณธรรม และความ
โปร่งใสกับพนักงานทั้ง
องค์กรโดยให้ตอบคําถาม
ชิงรางวัล เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วม

การป้องกันทุจริต การเสริมสร้าง

กําหนดให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตร
การพัฒนานักบริหาร/
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เข้า
อบรมในระบบ e-learning
จากเว็บไซต์ของ บริษัท สุจริต
ไทย จํากัด

การดําเนินการ

2. สุจริตไทย

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

พนักงานจํานวน
๘๐๐ คน (จัดตั้ง
กลุ่มLine)
และพนักงานทั้ง
องค์กร

ผู้บังคับบัญชา
และนักบริหาร
รวมจํานวน
๒๑๒ คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

-

ม.ค.- ก.พ. ๖๓ พิจารณากําหนดให้ผู้เข้าอบรมใน
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารทุก
ระดับ ปี ๒๕๖๔ เข้าอบรมหัวข้อนี้

ระยะ
เวลา

๑) กิจกรรมที่ ๑ ดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.
๖๓
๒) กิจกรรมที่ ๒ ดําเนินการ
ระหว่าง มิ.ย. - ธ.ค.๖๓

ผู้เข้าอบรมจํานวน ๒๑๒ คน
เข้าอบรมและทดสอบเสร็จสิ้น
ภายในกําหนด

ผลการดําเนินการ

การอบรมผ่าน
ระบบ e-learning
ดังกล่าว เป็น
ช่องทางเพิ่มเติม
ในการปลูกฝัง
ค่านิยมสํานึก
สุจริตในหมู่
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจได้

ผู้เข้าอบรมบางราย
มีปัญหาการใช้งาน
ระบบ และทีมงาน
ได้ให้คําแนะนําจน
สามารถเข้าอบรมได้

(ไม่มี)

ข้อ
เสนอแนะ

ปัญหา/
อุปสรรค

หมาย
เหตุ

๒๕๕

กิจกรรมวันธรรมา
ภิบาล รฟม.

กลุ่ม
เป้าหมาย

โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
และลูกจ้างของ สบพ.ประจําปี
งบประมาณ 2563 ณ
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนน
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โครงการปฐมนิเทศ สถาบันการบินพลเรือน
17. สถาบัน
การบินพลเรือน พนักงานบรรจุใหม่ (สบพ.) ได้ดําเนินการจัด

พนักงาน/ลูกจ้าง
ที่เป็ฯสมาชิก
เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต
พนักงานและ
ลูกจ้างของ
สบพ. จํานวน
42 คน

จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล รฟ ผู้บริหารและ
ม. ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 2
พนักงาน รฟม.
ธันวาคม 2562 เพือ่ ให้ความรู้
และกระตุ้นจิตสํานึกด้านการ
กํากับดูแลที่ดีและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดย
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “สร้างธรรมาภิบาลด้วย
ศาสตร์พระราชาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.
สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา รวมถึงมีการ
จัดนิทรรศการและกิจกรรม
GCG Edutainment ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อบรม สัมมนา
พนักงาน/ลูกจ้าง

การดําเนินการ

2. สัมมนาเครือข่าย อบรม สัมมนา
ต่อต้านการทุจริต

16. การรถไฟ 1. สัมมนาธรรมาภิ
แห่งประเทศไทย บาล

15. การ
รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่ง
ประเทศไทย

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

พนักงาน/ลูกจ้าง มีจิตสํานึกด้าน
ธรรมาภิบาล

พนักงาน/ลูกจ้าง มีจิตสํานึกด้าน
ธรรมาภิบาล รู้จักแยกแยะ COI

พนักงานสามารถนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและปฏิบัติตน

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

3 วัน วันที่ 2- ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3
4 ธ.ค. 2562

1 วัน

1 วัน

2 ธันวาคม
2562

ระยะ
เวลา

สามารถสร้างจิตสํานึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ให้กับพนักงานและลูกจ้างของ
สถาบันการบินพลเรือน

ยังไม่สามารถดําเนินการได้

ยังไม่สามารถดําเนินการได้

พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และตระหนักถึง
ความสําคัญของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดย
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้

ผลการดําเนินการ

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส
-๑๙
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส
-๑๙

-

ปัญหา/
อุปสรรค
-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๕๖

20. สํานักงาน
ธนานุเคราะห์

เกณฑ์ ป.ป.ช. ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 88

ทุกส่วนงานภายในองค์กร มี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นธรรมและโปร่งใส
ส่งผลให้ได้รับผลการประเมิน
ITA โดยประเมินตนเองตาม

อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และ
ทัศนคติที่ถูกต้องเกีย่ วกับการ
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
และสร้างค่านิยมสุจริต แก่
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ธนาคาร

การดําเนินการ

โครงการส่งเสริม
จัดอบรมพนักงาน บรรยาย/
คุณธรรม จริยธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
พนักงาน
ประเมินผลการทดสอบก่อนหลังโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ในภารรัฐวิสาหกิจ

การคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมและสร้าง
ค่านิยมสุจริต

19. การยาสูบ แผนปฏิบัติการ
แห่งประเทศไทย ป้องกันการทุจริต

18. ธนาคาร
ออมสิน

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

พนักงานใน
ตําแหน่งผู้ช่วย
พนักงานเก็บ
รักษาของ ผู้ช่วย
สมุห์บัญชี
พนักงานประมวล
ข้อมูล และ
พนักงานใหม่

ผู้บริหารและ
พนักงานการ
ยาสูบแห่ง
ประเทศไทย

ผู้บริหารและ
พนักงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย
-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

1. จัดอบรมหลักสูตรความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์
2. ผู้บริหารและพนักงาน
ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of
Interest: COI)
เดือนมิถุนายน ต่อเนื่องจากปี 2562 โดยมีท่าน
2563
พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ และ
นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ เป็นวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรม

ปีงบประมาณ
2563

ไตรมาส
4/2563

ระยะ
เวลา

การดําเนินตามกิจกรรมมี
พนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 76 คน
สรุปการประเมินผลการทดสอบ
ก่อนอบรมพบว่าพนักงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อย
ล่ะ 59.87 การทดสอบหลัง
อบรม พบว่าพนักงานมีความรู้
ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ
82.17

ทุกส่วนงานภายในองค์กรได้
ดําเนินการตามแผนงานได้ผล
การประเมิน ITA โดยประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช.
91.17 คะแนน

อยู่ระหว่างดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

การเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคไวรัส
Covid-19 ทําให้
จํากัดในเรื่องพื้นที่
และจํานวน
ผู้เข้าร่วม

1. เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส
–๑๙ ทําให้มีการ
ปรับแผนการจัด
อบรมในภาพรวม
ของธนาคาร
2. ในเบื้องต้นจัด
ให้มีการบรรยายให้
ความรู้กับผู้บริหาร
พนักงานและ
ลูกจ้างธนาคาร
ออมสิน ในช่วงไตร
มาส 4/2563
-

ปัญหา/
อุปสรรค

ปรับแผนการใน
การอบรมกําหนด
กรอบระยะเวลา
และจํานวน
ผู้เข้าร่วม รวมถึง
สถานที่ในการจัด
ให้เป็นไปตาม
มาตรการที่
กําหนด

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๕๗

- จัดทําแผนโครงการ
- ขออนุมัติแผนงาน/ โครงการ
- ทํ า แบบทดสอบ ก่ อ นและ
หลังการอบรม
- ดําเนินการจัดฝึกอบรม
- สรุปผลและจัดทํารายงาน
การอบรมเสนอต่อผู้อํานวยการ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ
ไทย
- การติดตามและประเมินผล
- นําผลการประเมินผลมา
ทบทวน และจัดทําแผน

อบรมปฐมนิเทศ
บุคลากรองค์การ
สวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย เนื้อหา
หลักสูตรประกอบด้วย
- ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
- จริยธรรม
จรรยาบรรณของ
ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง ฯ
- ประมวลจริยธรรม
องค์การสวนสัตว์
2553
- ระเบียบข้อบังคับ
พนักงานและลูกจ้าง
องค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย

21. องค์การ
ขนส่งมวลชน
กรุงเทพ

22. องค์การ
สวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย

- ขสมก. ได้นําไปใช้ในโครงการ
อบรมทุกโครงการ โดยเป็นการ
เปิดคลิป VDO ให้ความรู้ที่
เกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เรื่องปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องไกล
ตัว เรื่องหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) และเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
คนอื่น (ม.103) ให้มีทักษะ และ
สามารถขยายผลอย่างเป็น
มาตรฐาน และแนวทางเดียวกัน
เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เจตคติ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต

หน่วยงาน

การดําเนินการ

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
ระยะ
เวลา

- พนักงานเก่า
- พนักงานบรรจุ
ใหม่
- ลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน

เดือนมิถุนายน
2563 –
กรกฎาคม
2563

พนักงานองค์การ ปีงบประมาณ
2563

กลุ่ม
เป้าหมาย

การฝึกอบรม

- ขสมก. จะดําเนินการจัดอบรม
อย่างต่อเนื่องและผลิตวิทยากรใน
การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนรวม
จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อ
การทุจริต

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

อยู่ในระหว่างดําเนินการ

- สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
อย่างถูกต้องในเรื่องการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วน
รวม ความอายและไม่ทนต่อ
การทุจริตให้ผู้เข้ารับการอบรม
นําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินการ

การดําเนินงานจึง
ไม่เป็นไปตามแผน

อันตราย (โควิด-19)

ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมและความ
อายต่อการทุจริต
การประยุกต์หลัก
ความพอเพียงด้วย
โมเดล STRONG :
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
เนื่องจากอยู่ใน
สภาวะเฝ้าระวัง
ตามมาตรการ
ป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ

คิดแยกแยะระหว่าง

- ขสมก. ยังไม่ได้
ดําเนินการผลิต
วิทยากรที่ถ่ายทอด
ความรู้ในเรื่องการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๕๘

25. ธนาคาร
เพื่อการเกษตร
และสหกรณ์
การเกษตร

วิชาการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล

3. หลักสูตรบริหาร เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเอกสาร
ประกอบการอบรมพี่สอนน้อง
สาขา (ผู้ช่วย
และระบบ E-Learning วิชาการ
ผู้จัดการสาขา)

สาขา (ผู้จัดการสาขา)

2. หลักสูตรบริหาร

และระบบ E-Learning
1. วิชาอุดมการณ์ในการปฏิบัติงาน
2. วิชาการบริหารกิจการที่ดี
3. วิชาความรู้ด้านการพนักงาน
4. วิชาค่านิยมการปฏิบัติงาน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเอกสาร
ประกอบการอบรมพี่สอนน้อง
และระบบ E-Learning

1. หลักสูตร ธ.ก.ส. เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเอกสาร
ประกอบการอบรมพี่สอนน้อง
ของเรา รุ่นที่ 94

จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมด้ า นการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุจริต”

หลักสูตร “การ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต”

24. องค์การ
ตลาดเพื่อ
เกษตรกร

พนักงานสอบ
เลื่อนระดับ 8
เป็นระดับ 9

พนักงานสอบ
เลื่อนระดับ 9
เป็นระดับ 10

พนักงานใหม่ที่
เข้าสู่องค์กร

พนักงานใหม่
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
จํานวน 74 คน

ขออนุมัติจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ปฏิบัติงานเข้า
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเข้ าใหม่ โดยได้ มี ใหม่
การอบรมให้ ค วามรู้ ในหั ว ข้ อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ปฐมนิเทศ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่

การดําเนินการ

23. องค์การ
อุตสาหกรรม
ป่าไม้

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ภายในปีบัญชี
2563

ภายในปีบัญชี
2563

ภายในปีบัญชี
2563

18 ก.พ. 63

3 วัน

ระยะ
เวลา

-

-

-

-

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

-

-

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
เข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การทุจริตต่อหน้าที่
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
ตระหนักสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ได้มากขึ้น
-

-

ผลการดําเนินการ

ข้อ
เสนอแนะ

สถานการณ์ Covid-19

ปรับรูปแบบการ
เรียนรู้ภายใต้

สถานการณ์ Covid-19

ปรับรูปแบบการ
เรียนรู้ภายใต้

สถานการณ์ Covid-19

ปรับรูปแบบการ
เรียนรู้ภายใต้

ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางอื่น ๆ
สถานการณ์โควิด 19 หรือหาก
สถานการณ์ดีขึ้น
จึงดําเนินการจัด
ฝึกอบรม

เลื่อนจัดฝึกอบรม
เนื่องจาก

ปัญหา/
อุปสรรค

หมาย
เหตุ

๒๕๙

27. บริษัท
ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จํากัด

26. ธนาคาร
อิสลามแห่ง
ประเทศไทย

หน่วยงาน

การดําเนินการ

1. อบรมพนักงาน
สาขา เสริมสร้าง
ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต
ประจําปี 2563
2. สร้างเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต
และวิทยากรด้าน
ป้องกันการทุจริต
ประจํากลุ่มงาน/เขต
ต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชัน

ภายในปีบัญชี
2563

พนักงานสอบ
เลื่อนระดับ 7
เป็นระดับ 8

พนักงานที่เป็น
RIC Officers

พนักงาน ธพส.

คัดเลือกตัวแทน Anti Fraud
Officers เป็นเครือข่าย
ประสานกับสํานักป้องกันการ
ทุจริต

พนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.)
ศึกษาบทเรียน และทําข้อสอบ
ด้วยตนเอง ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ELearning)

อบรมให้ความรู้เป็นเครือข่ายและ
เป็นวิทยากรด้านป้องกันการทุจริต

10 วันทําการ พัฒนาหลักสูตรและดําเนินการ
ต่อเนื่องในปี 2564

มิ.ย.-ธ.ค. 63

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง
ด้านทุจริตด้วยตนเอง (FRCSA)

-

ภายในปีบัญชี
2563

พนักงานสอบ
เลื่อนระดับ 7
เป็นระดับ 8

ม.ค.-มิ.ย. 63

-

ระยะ
เวลา

กลุ่ม
เป้าหมาย

1. วิชาการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. วิชาการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
ให้ความรู้ด้านการป้ องกันการ พนักงานสาขา
ทุจริตและต่อต้านการทุจริต

และระบบ E-Learning

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเอกสาร
4. หลักสูตร
การเงิน 3 (หัวหน้า ประกอบการอบรมพี่สอนน้อง
และระบบ E-Learning
การเงิน
1. วิชาการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. วิชาการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
5. หลักสูตรสินเชื่อ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเอกสาร
3 (หัวหน้าหน่วย) ประกอบการอบรมพี่สอนน้อง

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ทําให้ไม่สามารถ
เดินทางไปอบรมได้

สถานการณ์โควิด 19

สถานการณ์ Covid-19

ปรับรูปแบบการ
เรียนรู้ภายใต้

สถานการณ์ Covid-19

ปรับรูปแบบการ
เรียนรู้ภายใต้

ปัญหา/
อุปสรรค

พนักงาน ธพส. ผู้ผ่านการ
ทดสอบ จํานวน 113 คน

ไม่มี

พนักงานเข้าร่วมเครือข่าย/เป็น การดําเนินงานมี
วิทยากรนําต่อต้านการทุจริต
หลายขัน้ ตอน ใช้
เวลามาก

พนักงานมีความรู้ด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

-

-

ผลการดําเนินการ

ไม่มี

ให้ความรู้ทาง
Intranet และให้
ทําเอกสาร
ประเมินผล
FRCSA
ผู้บริหารเป็นพลัง
สําคัญควรเข้า
ร่วมเป็น
เครือข่าย

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๖๐

2. โครงการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์
ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการ
ทุจริต

การต่อต้านการทุจริต)

1. จัดทําและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้าย xStand
2. 0yfme Infographic เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ ผ่าน
application line aot staff
3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กร อาทิ e-mail เว็บไซต์
และจุลสาร เป็นต้น

บรรยาย

29. บริษัท ท่า 1. โครงการ
อากาศยานไทย บรรยายหลักสูตร
จํากัด (มหาชน) การจัดการท่า

อากาศยาน
ระดับกลาง (หัวข้อ

กองพัฒนาบุคคลได้จัดฝึกอบรม
วิชา “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”
ให้กับพนักงานการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย โดยบรรจุเป็นรายวิชา
ในหลักสูตร “ก้าวสู่ผบู้ ริหาร” โดย
มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วม
ต่อต้านการทุจริต โดยมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ ไม่เพิกเฉยต่อการทํา
ทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ยอม ไม่ทน ไม่
เฉย รวมทั้งเข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของความเป็นพลเมืองไทย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 เข้ามามีสว่ นร่วมใน
การต่อต้านการทุจริต ร่วมสร้าง
“สังคมไม่ทนต่อการทุจริต”

การดําเนินการ

28. การท่าเรือ หลักสูตร “ก้าวสู่
แห่งประเทศไทย ผู้บริหาร”

หน่วยงาน

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม

พนักงานผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

พนักงานระดับ
5 และระดับ 6

พนักงานการ
ท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
จํานวน 30 คน

กลุ่ม
เป้าหมาย

-

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

ระยะ
เวลา

นําไฟล์ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
เผยแพร่ไปยังท่าอากาศยานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6
ท่าอากาศยาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) มีการนําเนื้อหาด้านการ
ต่อต้านการทุจริตบรรจุลงในหลักสูตร
การฝึกอบรมหลักของ ทอท. ทุก
หลักสูตร เช่น หลักสูตรนักบริหาร
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
รวมถึงหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

-

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

พนักงานทุกระดับชั้นได้ทราบ
ถึงนโยบายของผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อให้เป็นแนว
ทางการดําเนินงานและร่วม
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

พนักงานได้ทราบถึง
ความหมาย, สาเหตุ, รูปแบบ,
ทฤษฎีของการทุจริต,
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ผลกระทบและบทลงโทษของ
การทุจริต

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทํา
แบบทดสอบ “หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา” มีผลค่าเฉลี่ย
คะแนน 9.53/10 คะแนน

ผลการดําเนินการ

-

-

-

ปัญหา/
อุปสรรค

-

-

-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

๒๖๑

30. บริษัท
วิทยุการบิน
แห่งประเทศ
ไทย จํากัด

หน่วยงาน

Anti-Corruption

โครงการ/
หลักสูตร
ฝึกอบรม
กลุ่ม
เป้าหมาย
พนักงานใหม่ รุ่น
ที่ 1/2563
จํานวน 46 คน

การดําเนินการ

การบรรยายและ Workshop
ประสบการณ์ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

3 ชั่วโมง

ระยะ
เวลา
-ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้เรื่อง
Anti-Corruption
-ป้องกันการ Corruption

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม
-ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
-ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมครบ
ตามจํานวน

ผลการดําเนินการ
-

ข้อ
เสนอแนะ

หมาย
เหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

-

ปัญหา/
อุปสรรค

๕. หลักสูตรโค้ช
๑. ชื่อหลักสูตร “โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต”
๒. กลุ่มเป้าหมายการนําไปใช้
โค้ชภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด และ ๑ เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(กรุงเทพมหานคร)
๓. แนวทางการนําไปใช้ :
๑) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ป.ป.ช.
๒) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๓) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ
๒๖๒
26๒

๒๖๓

สํานักงาน ป.ป.ช.
(สํานักส่งเสริม
และบูรณาการ
การมีส่วนร่วม
ต้านทุจริต)

หน่วยงาน

กิจกรรมการประชุมร่วม
ระหว่าง สปจ. โค้ช และ
ชมรม STRONG –
จิตพอเพียงต้านทุจริต

กิจกรรมพัฒนาเยาวชน
ต้านทุจริต

กิจกรรมเวทีชุมชน
STRONG – จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ขยายผลสู่
เครือข่ายและชุมชน

๔. โครงการ STRONG –
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

๕. โครงการ STRONG –
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
โครงการ STRONG –
จิตพอเพียงต้านทุจริต
กิจกรรมการอบรมโค้ช
STRONG – จิตพอเพียง
ต้านทุจริต

การดําเนินการ

๓. โครงการ STRONG –
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

๒. โครงการ STRONG –
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

๑. โครงการ STRONG –
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ชื่อโครงการ/
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม

จังหวัดละ
500 คน

จังหวัดละ
20 คน

จังหวัดละ
100 คน

จังหวัดละ
10 คน

เจ้าพนักงานป้องกัน
การทุจริต ประจํา
สปจ.
76 จังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตประจํา
สปจ. ได้รับความรู้ตามหลักสูตรโค้ชฯ
เพื่อนําไปใช้ในการบริหารโครงการฯ

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตประจํา
สปจ. เป็นผู้อบรมให้ความรู้แก่โค้ชฯ
ที่ได้รับการสรรหามาจังหวัดละ 10
คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและเป็นผู้แนะนํา
แก่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
1 วัน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตประจํา
สปจ. ร่วมกับโค้ชฯ อบรมให้ความรู้
แก่กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ เพื่อ
ไปขยายผลในกลุ่มเครือข่ายและ
องค์กรอื่นๆ
3 ครั้ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตประจํา
ครั้งละ สปจ. ร่วมกับโค้ชฯ และกรรมการ
1 วัน ชมรมฯ อบรม ให้ความรู้ และทํา
กิจกรรม เชิงปฏิบัติแก่แกนนํา
เยาวชนต้านทุจริต จังหวัดละ 20 คน
เพื่อไปขยายผลในกลุ่มเด็ก และ
เยาวชนทั้งในและ นอกสถานศึกษา
1 วัน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตประจํา
สปจ. ร่วมกับโค้ชฯ และกรรมการ
ชมรมฯ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในระดับชุมชนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
ของจังหวัด

1 วัน

2 วัน

ระยะ
เวลา

เครือข่ายภาคประชาชน
ในระดับชุมชน ผ่านการ
อบรม จํานวน 38,500 คน

แกนนําเยาวชนต้านทุจริต
ผ่านการอบรม จํานวน
1,540 คน

กรรมการและสมาชิก
ชมรมฯ ผ่านการอบรม
จํานวน 7,700 คน

โค้ชฯ ผ่านการอบรม
จํานวน 770 คน

เจ้าพนักงานป้องกัน
การทุจริตประจํา สปจ.
ผ่านการอบรม
จํานวน 155 คน

ผลการดําเนินการ

๔. รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การถ่ายทอดเนื้อหา
หลักสูตรต่อ
กลุ่มเป้าหมายภาค
ประชาชนควรมีส่อื
การสอนประกอบ
เนื้อหา ที่เข้าใจง่าย
เพื่อสามารถ สร้าง
ความเข้าใจเนื้อหา
ของหลักสูตรได้
ในระยะเวลา อัน
จํากัด เช่น
ภาพประกอบ การ
บรรยาย, ภาพ
Infographic, คลิป
วีดีโอ ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

ปัญหาอุปสรรคที่
สปจ.รายงานต่อ
สสร. ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการนํา
หลักสูตรโค้ชฯ ไป
ปรับใช้ ได้แก่ 1.
ปัญหาระยะ เวลา
ในการจัดกิจกรรม
มีจํากัด ไม่
สอดคล้องกับ
เนื้อหาของ
หลักสูตร
2. ปัญหาความ
เข้าใจของภาค
ประชาชนในระดับ
พื้นที่/ชุมชนต่อ
เนื้อหาของ
หลักสูตร

ปัญหา/
อุปสรรค

๒๖๔

สํานักงาน ป.ป.ช.
(สํานักส่งเสริม
และบูรณาการ
การมีส่วนร่วม
ต้านทุจริต)

หน่วยงาน

4. โครงการองค์กร
STRONG - จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 256๓

2. โครงการองค์กร
STRONG - จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 256๓
3. โครงการองค์กร
STRONG - จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓

1. โครงการองค์กร
STRONG - จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓

ชื่อโครงการ/
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม

กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพโค้ชองค์กร
STRONG - จิตพอเพียง
ต้านทุจริต
กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขยายผล
องค์กร STRONG - จิต
พอเพียงต้านทุจริต ครั้ง
ที่ 1
กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขยายผล
องค์กร STRONG - จิต
พอเพียงต้านทุจริต ครั้ง
ที่ ๒
กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขยายผล
องค์กร STRONG - จิต
พอเพียงต้านทุจริต ครั้ง
ที่ ๓

การดําเนินการ

สมาชิกชมรม
STRONG จาก
สํานักงาน ป.ป.ช./
ม.มหิดล/ม.พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ/
บริษัทเมืองไทย
ประกันภัย จํากัด

สมาชิกชมรม
STRONG – บริษัท
เซนทรัลพัฒนา

สมาชิกชมรม
STRONG – เทศบาล
เมือง
หัวหิน

ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

1 วัน

1 วัน

๓ วัน

2 วัน

ระยะ
เวลา

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63
ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62
ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ

จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 19-20 พ.ย.62
และ 2 ธ.ค.62 ณ เทศบาลเมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 30-31 ต.ค.62
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้า
แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัด
นนทบุรี

การขยายผลโครงการ/
การฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการ
อบรม จํานวน ๔๑ คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการ
อบรม จํานวน ๑๒ คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการ
อบรม จํานวน ๒๓๐ คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการ
อบรม จํานวน ๗๖ คน

ผลการดําเนินการ

5. รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ในการนําหลักสูตร
โค้ชเพื่อการรู้คิดต้าน
ทุจริตไปปรับใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
ประเภทองค์กรควร
ดําเนินการโดยเน้น
การสร้างความเข้าใจ
เนื้อหาในชุดความรู้
และเปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถนําเนื้อหาไป
ปรับใช้ในการขยาย
ผลให้เหมาะสมได้
ตามบริบทของ
หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาอุปสรรค
ในการขับเคลื่อน
หลักสูตรโค้ชเพื่อ
การรู้คิดต้านทุจริต
ในกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทองค์กร
ส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหาที่เกี่ยวกับ
การนําเนื้อหาของ
หลักสูตรฯ ไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทขององค์กร
ประเภทต่างๆ ที่มี
ความแตกต่างกัน

ปัญหา/
อุปสรรค

๒๖๕

ภาคผนวก

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

QR code แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต)

ผู้รายงาน.............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................
อีเมล์...................................................................................

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบรายงานฯ พร้อมไฟล์ข้อมูล โดยสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมหรือภาพประกอบการดําเนินการ
ที่ e-mail : aced.nacc@gmail.com

ลําดับที่

หน่วยงาน
สังกัด
หลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต)

แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

QR code แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)

ผู้รายงาน.............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................
อีเมล์...................................................................................

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบรายงานฯ พร้อมไฟล์ข้อมูล โดยสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมหรือภาพประกอบการดําเนินการ
ที่ e-mail : aced.nacc@gmail.com

ลําดับที่

หน่วยงาน
สังกัด
หลักสูตร หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)

แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

QR code แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
หลักสูตรกลุม่ ทหารและตํารวจ (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตํารวจ)

ผู้รายงาน.............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................
อีเมล์...................................................................................

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบรายงานฯ พร้อมไฟล์ข้อมูล โดยสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมหรือภาพประกอบการดําเนินการ
ที่ e-mail : aced.nacc@gmail.com

ลําดับที่

หน่วยงาน
สังกัด
หลักสูตร หลักสูตรกลุม่ ทหารและตํารวจ (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตํารวจ)

แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

การขยายผล
โครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการ
ดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

QR code แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)

ผู้รายงาน.............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................
อีเมล์...................................................................................

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบรายงานฯ พร้อมไฟล์ข้อมูล โดยสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมหรือภาพประกอบการดําเนินการ
ที่ e-mail : aced.nacc@gmail.com

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
ที่ ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม

หน่วยงาน
ประเภทหน่วยงาน  หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หลักสูตร หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)

แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

สังกัด

การขยายผล
โครงการ/
การฝึกอบรม
ผลการ
ดําเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

QR code แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต)

ผู้รายงาน.............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................
อีเมล์...................................................................................

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบรายงานฯ พร้อมไฟล์ข้อมูล โดยสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมหรือภาพประกอบการดําเนินการ
ที่ e-mail : aced.nacc@gmail.com

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
ที่ ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม

หน่วยงาน
หลักสูตร หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต)

แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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