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ค าน า 
 

 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ รวมทั้งปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำครัฐวิสำหกิจและภำคเอกชนในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำในบริบทที่เกี่ยวข้องเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต ด ำเนินกำรโดยกำรสอบถำมข้อมูลไปยังหน่วยงำน
เพ่ือรวบรวมข้อมูลกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ ซึ่งมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกำรปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัย 
ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำ
ทำงสังคมเพ่ือต้ำนทุจริต และประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต รวมถึงมุ่งเน้นเสริมพลัง
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต” 
 

 คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับนี้จะเป็นแนวทำงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรร่วมกันต่อต้ำน
กำรทุจริตด้วยกำรขับเคลื่อนผ่ำนกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกส ำคัญในกำรด ำเนินภำรกิจ
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศไทยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
 
 
 
 

         ส ำนักต้ำนทุจริตศึกษำ 
         ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
         กันยำยน ๒๕๖4 
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๑ 

 

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในกำรประชุมครั้งที่ 948-19/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบหลักสูตรหรือชุดกำรเรียนรู้และสื่อประกอบกำรเรียนรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  5 หลักสูตร 
ประกอบด้วยหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรอุดมศึกษำ หลักสูตรกลุ่มทหำรและต ำรวจ หลักสูตรสร้ำง
วิทยำกร ป.ป.ช. /บุคลำกรภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ และหลักสูตรโค้ช  รวมทั้งเห็นชอบให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรี            
เพ่ือพิจำรณำสั่งกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย  
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2561 เห็นชอบหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-
Corruption Education) ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้น ำเสนอ โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำหลักสูตร
ดังกล่ำวไปพิจำรณำปรับใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยโดยประสำนงำนกับส ำนักงำน ป.ป.ช. อย่ำงใกล้ชิด พร้อมทั้งให้
กระทรวงกลำโหม กระทรวงมหำดไทย กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และ
หน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหำรือร่วมกับส ำนักงำน ป.ป.ช. เพ่ือพิจำรณำน ำหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตรข้ำรำชกำร บุคลำกรภำครัฐหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่บรรจุใหม่  นอกจำกนี้ ให้กระทรวงเตรียมควำม
พร้อมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ต ำรำเรียนครู อำจำรย์ รำยละเอียดหลักสูตรเพ่ือน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปปรับใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2563 รับทรำบรำยงำนผล
กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ และเห็นชอบให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปปรับ
ใช้ตำมข้อเสนอของส ำนักงำน ป.ป.ช. 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. จึงเห็นควรให้มีกำรก ำกับติดตำมกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยเป็นกำรก ำกับติดตำมต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 และ 2563 ซึ่งเป็น
กำรด ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้น ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไป
ด ำเนินกำรตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน เพ่ือสร้ำงให้เกิดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตและ            
เป็นกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนกำรปรับสภำพสังคมให้เกิดภำวะที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต  
 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค ตลอดจนให้ควำมร่วมมือในกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำไปใช้  

2. เพื่อติดตำมผลภำพรวมกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำแต่ละหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ๑. ได้รับทรำบควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค เพ่ือหำแนวทำงแก้ไข ตลอดจนเกิดควำมร่วมมือในกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
 ๒. ทรำบผลภำพรวมกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำแต่ละหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมหำ
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในปีต่อไป 
 
 
 
 



๒ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้  

 

การด าเนินการ  
  ด ำเนินกำรโดยกำรสอบถำมข้อมูลไปยังหน่วยงำนเพื่อรวบรวมข้อมูลกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ 
และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. และผู้เกี่ยวข้องทรำบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้จัดท ำหลักสูตรหรือชุดกำรเรียนรู้และสื่อประกอบกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
ส ำหรับใช้เป็นมำตรฐำนกลำงให้สถำบันกำรศึกษำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำโดยครอบคลุม    
ทุกระดับชั้นเรียน หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำหลักสูตรไปพิจำรณำปรับใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึก
ในกำรแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้ำงพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อ 
กำรทุจริต อันเป็นกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3     
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มี
ระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพ่ือต้ำนทุจริต และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่  

1) หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (รำยวิชำเพ่ิมเติม กำรป้องกันกำรทุจริต)  
2) หลักสูตรอุดมศึกษำ (วัยใส ใจสะอำด “Youngster with good heart”)  
3) หลักสูตรกลุ่มทหำรและต ำรวจ (ตำมแนวทำงรับรำชกำร กลุ่มทหำรและต ำรวจ)  
4) หลักสูตรวิทยำกร ป.ป.ช./บุคลำกรภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ (สร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคม

ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต)  
5) หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพ่ือกำรรู้คิดต้ำนทุจริต)  
โดยเนื้อหำในหลักสูตรประกอบด้วย 4 ชุดวิชำ ได้แก่ 1) กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ควำมอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต และ 4) พลเมือง 
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม และได้คัดเลือกสื่อกำรเรียนรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอน ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่ำวได้ผ่ำนกระบวนกำรน ำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ 
ส ำหรับกำรน ำไปใช้ในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยที่เก่ียวข้อง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของส ำนักต้ำนทุจริตศึกษำ             
ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ โดยด ำเนินกำร 

 ผลิตและเผยแพร่หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 5 หลักสูตร (จ ำนวน 323,411 เล่ม)  
 กำรจัดท ำคู่มือแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ในระดับพ้ืนที่ภูมิภำค 

(ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัด) เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจแนวทำงขับเคลื่อนและกำรก ำกับติดตำมกำรใช้หลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 กำรก ำกับติดตำมกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำแต่ละภูมิภำค รวมทั้ง
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ทั้ง 5 หลักสูตร 

ส ำหรับกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเพ่ือน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ใน             
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำตำมแนวทำงที่เหมำะสม ในภำพรวมกำรขับเคลื่อนหลักสูตรกำรศึกษำ              
ขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดด ำเนินกำรน ำไปปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ เริ่มตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1            
ปีกำรศึกษำ 2562 (พฤษภำคม 2562) เป็นต้นไป ส ำหรับหลักสูตรอุดมศึกษำ ก ำหนดด ำเนินกำรน ำไปปรับใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำตำมควำมพร้อมของแต่ละสถำบัน  ในส่วนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถน ำหลักสูตรไปพิจำรณำปรับใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยในกำรฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรกลุ่มทหำรและต ำรวจ และ
หลักสูตรวิทยำกร ป.ป.ช./บุคลำกรภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ โดยก ำหนดด ำเนินกำรน ำไปปรับใช้ตำมควำมพร้อมและ
ควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำน 
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ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของส ำนักต้ำนทุจริตศึกษำ                 
ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ โดยด ำเนินกำร 

 ก ำกับ ติดตำม และเร่งรัดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปปรับใช้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กำรฝึกอบรม อย่ำงต่อเนื่อง 

 จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เพ่ือผลักดันและให้ค ำปรึกษำแก่สถำนศึกษำ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดย
ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่เพ่ือก ำกับติดตำมและให้ค ำปรึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  รวมทั้งกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลที่จ ำเป็นต่ำงๆ ต่อกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ และกำรประเมินพฤติกรรมของเด็กและ
เยำวชน โดยช่วงแรกมุ่งเน้นประเมินกำรน ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำ ๒ 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (รำยวิชำเพิ่มเติม กำรป้องกันกำรทุจริต) และหลักสูตรอุดมศึกษำ 
(วัยใสใจสะอำด “Youngster with good heart”) 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของส ำนักต้ำนทุจริตศึกษำ                 
ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ โดยด ำเนินกำร 

 กำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง กำรทุจริตในสถำนกำรณ์ Digital 
Disruption 2) เรื่อง กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทำงธรณี 3) เรื่อง กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติน้ ำและน้ ำ
บำดำล 

 กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำข้อมูล ผ่ำนศูนย์ให้ค ำปรึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เพ่ือผลักดันและให้
ค ำปรึกษำแก่สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลสูงสุด  

 ก ำกับ ติดตำม และเร่งรัดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปปรับใช้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กำรฝึกอบรม อย่ำงต่อเนื่อง 

 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ทั้ง 5 หลักสูตร 

นอกจำกนี้ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักสูตร   
ต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 และ 2563 ทั้ง 5 หลักสูตร โดยมีกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และน ำไปใช้ในหลักสูตรกำรฝึกอบรมของหน่วยงำน ซึ่งปรำกฏผลกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) 

สังกัด จ านวน 
(โรงเรียน) 

น าไปใช้ 
(โรงเรียน) 

แนวทางการน าไปใช้ 

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 

29,871 29,871 - เปิดรำยวิชำเพ่ิมเติม 14,812 โรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 5,044 โรงเรียน 
- บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 4,780 โรงเรียน 
- บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อ่ืนๆ 2,800 โรงเรียน 
- บูรณำกำรกับวิถีชีวติในโรงเรียน 1,483 โรงเรียน 
- จัดเป็นกจิกรรมเสริมหลักสูตร 952 โรงเรียน 
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สังกัด จ านวน 
(โรงเรียน) 

น าไปใช้ 
(โรงเรียน) 

แนวทางการน าไปใช้ 

2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน (สช.) 

3,597 1,041 - จัดท ำเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติมของโรงเรียน 
จ ำนวน 36 โรง 
- น ำไปบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
หรือน ำไปบูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อ่ืน จ ำนวน 205 โรง 
- น ำไปบูรณำกำรเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน หรือกิจกรรม/โครงกำร/โครงกำร
หรือวิถีชีวิตประจ ำวันในโรงเรียน จ ำนวน 
115 โรง  

3) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ      
นอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย (กศน.)    

928 928 ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำเลือกเสรีวิชำ 
กำรป้องกันกำรทุจริต ให้กับนักเรียน 
ระดบัประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
โดยจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร            
กำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)   

914 914 - บูรณำกำรรำยวิชำหน้ำที่พลเมืองและ
ศีลธรรม รหัสวิชำ 20000 - 1501  
ในนักเรียนระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
- บูรณำกำรรำยวิชำชีวิตกับสังคม รหัสวิชำ 
3000 – 1501 ในนักเรียนระดับชั้น
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1. รำยวิชำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม รหัสวิชำ 30000-2005   
2. รำยวิชำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม รหัสวิชำ 20000-2007   
(สอศ. ใช้ทั้งหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และหลักสูตรอุดมศึกษำ) 

5) ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 437 437 - จัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม 
- น ำกิจกรรมในหลักสูตรโตไปไม่โกงมำบูรณำ
กำรกับหลักสูตรตำ้นทุจริตศึกษำ 
- บูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม (สำระหน้ำที่พลเมือง)  
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สังกัด จ านวน 
(โรงเรียน) 

น าไปใช้ 
(โรงเรียน) 

แนวทางการน าไปใช้ 

   - บูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ 
- บูรณำกำรกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
- จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

6) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 20,536 20,536 น ำกิจกรรมในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
บูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
กับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

รวม 56,283 53,398 คิดเป็น 94.87 % 
       

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

สังกัด จ านวน 
(แห่ง) 

น าไปใช้ 
(แห่ง) 

แนวทางการน าไปใช้ 

1) สถำบันกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 
(ภำยใต้ภำรกิจกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

156 108 
 

- จัดท ำเป็น 1 รำยวิชำ จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
- จัดท ำเป็นหน่วยกำรเรียนรู้ โดยอำจำรย์
ผู้สอนสำมำรถน ำเนื้อหำในหน่วยกำรเรียนรู้
ต่ำงๆ ไปปรับ/ประยุกต์ใช้ในรำยวิชำของ
ตนเอง 
- จัดท ำเป็นวิชำเลือก 
 

2) สถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ 
- สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์      
(สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
- มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
(สังกัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำ) 
- สถำบันพระบรมรำชชนก  
(สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข) 
- โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
- โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ  
(สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ) 
- วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
- วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 
- สถำบันกำรบินพลเรือน 
- วิทยำลัยกำรชลประทำน 

 
1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

 
1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

รวม 165 117 คิดเป็น 70.91 % 
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3. หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ (ตามแนวทางการรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ)  

สังกัด จ านวน 
(หน่วยงาน) 

น าไปใช้ 
(หน่วยงาน) 

แนวทางการน าไปใช้ 

1) กระทรวงกลำโหม  
โดย กระทรวงกลำโหม/ สถำบัน
วิชำกำรป้องกันประเทศ 
กองบัญชำกำรกองทัพไทย/ 
กองทัพบก/กองทัพเรือ/กองทัพอำกำศ 

1 1 สอดแทรกในกำรฝึกอบรม 

2) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ       
โดยกองบัญชำกำรศึกษำ 

1 1 สอดแทรกในกำรฝึกอบรม 

รวม 2 2 คิดเป็น 100% 

 

4. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) 

สังกัด จ านวน 
(กระทรวง/
หน่วยงาน) 

น าไปใช้ 
(กระทรวง/
หน่วยงาน) 

แนวทางการน าไปใช้ 

1) หน่วยงำนภำครัฐระดับกระทรวง/กรม 20 20 กำรฝึกอบรม 
 

2) หน่วยงำนอื่นๆ 
 

13 11 กำรฝึกอบรม 

3) หน่วยงำนภำครัฐวิสำหกิจ 54 42 กำรฝึกอบรม 
 

รวม 87 73 คิดเป็น 83.91 % 
    

 5. หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต) 

สังกัด จ านวน 
(จังหวัด) 

น าไปใช้ 
(จังหวัด) 

แนวทางการน าไปใช้ 

1) ระดับพ้ืนที่จังหวัด 76 76 กำรฝึกอบรม 
 

2) เขตปกครองท้องถิน่รูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหำนคร) 
 

1 1 กำรฝึกอบรม 

รวม 77 77 คิดเป็น 100% 
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ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 
 
ทั้งนี้ รำยละเอียดผลกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ปรำกฏตำมเอกสำรรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(บทที่ 2)   
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บทที่ ๑  
การด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
  กำรทุจริตในสังคมไทยระหว่ำงช่วงกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่ำงมหำศำล  
ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติ รูปแบบกำรทุจริตจำกเดิมที่เป็นกำรทุจริตทำงตรงไม่ซับซ้อนได้
ปรับเปลี่ยนเป็นกำรทุจริตที่มีควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น ประเทศไทยมีควำมพยำยำมแก้ไขปัญหำกำรทุจริตโดย             
กำรสร้ำงควำมตื่นตัวและกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปรับควำมคิด สร้ำงควำม
ตระหนักรู้ในทุกภำคส่วนของสังคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้ก ำหนดในหมวด
ที่ 5 หน้ำที่ของรัฐ “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงอันตรำยที่เกิดจำกกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งภำครัฐและเอกชนโดยจัดให้มีมำตรกำรและกลไกท่ีมีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและขจัดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด” ทั้งวำระกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง ได้ก ำหนดกลยุทธ์หลักในกำรเร่งสร้ำงกำรรับรู้
และจิตส ำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชำชนรวมตัวกันรังเกียจกำรทุจริต
และมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนทุจริตด้วยกำรชี้เบำะแส กำรสร้ำงลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง และ
เสริมสร้ำงบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  
อีกทั้ง ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำ กำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ โดยได้ก ำหนดให้กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำร 
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทำงท่ีมีควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3                
(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้น
กระบวนกำรปรับสภำพทำงสังคมให้เกิดภำวะ “ไม่ทนต่อกำรทุจริต” และบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของประเทศ 
โดยมีส ำนักงำน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในกำรบูรณำกำรภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันเพ่ือให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

  กำรผลักดันหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรติดตำมผลสัมฤทธิ์ในกำรใช้
หลักสูตรฯ เพ่ือพัฒนำและขยำยผลหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น มีกำรจัดตั้งศูนย์ให้
ค ำปรึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหำและให้ค ำแนะน ำแก่กลุ่มเป้ำหมำยที่น ำหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำไปใช้ นอกจำกนี้ ได้จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ชุดหลักสูตร/          
ชุดกำรเรียนรู้/เรื่อง ได้แก่ 
  1) กำรต้ำนทุจริตในสถำนกำรณ์ Digital Disruption 
  2) กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทำงธรณ ี
  3) กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ น้ ำ และน้ ำบำดำล 

  และได้ด ำเนินกำรสร้ำงวิทยำกรตัวคูณในกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม เพ่ือต่อยอด
ขยำยผลหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย และทุกพ้ืนที่ 
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   ในส่วนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้พัฒนำ “ระบบกำร
ประเมินและกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ” หรือ Thai Youth Integrity Assessment 
Management System เพ่ือก ำกับ ติดตำม รับทรำบปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ กำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำไปใช้ ซึ่งเป็นรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะ Web-application สำมำรถใช้งำนในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รวมถึง โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่ำง Real Time โดยระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรใช้หลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำ จะเป็นระบบย่อยส่วนหนี่งในระบบโปรแกรมประยุกต์ TYintegrity และมีระบบจัดกำรส ำหรับ
สถำนศึกษำ นับตั้งแต่กำรสุ่มช่วงชั้น หรือหลักสูตรที่จะประเมินระบบกำรส่งต่อแบบประเมินให้กับกลุ่มเป้ำหมำย  
ที่เกี่ยวข้อง ระบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรประเมินของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย กำรประมวลผลและวิเครำะห์
ข้อมูล และระบบรำยงำนผลกำรประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  
ทั้ง 5 หลักสูตร 

   นอกจำกนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้พัฒนำ “ระบบแพลตฟอร์มต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-
Corruption Education Platform)” มุ่งหมำยให้เป็นระบบแพลตฟอร์มที่รองรับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริต มีควำมทันสมัยเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน สำมำรถขยำยองค์ควำมรู้ เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ และเป็นพ้ืนที่สื่อกลำงในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และ            
สื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันให้กลุ่มเป้ำหมำยสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชำชนทั่วไปสำมำรถค้นคว้ำ ศึกษำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้             
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถเป็นแหล่งข้อมูลกลำง และเป็นเครื่องมือในกำรเผยแพร่หลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำและก่อให้เกิดกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน              
ได้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถรองรับกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid – 19) ซ่ึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยระบบดังกล่ำว           
ยังอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำหำกกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ได้รับทรำบต่อไป 
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บทที่ ๒ 
ผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  

 หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti - Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร คือ           
๑. หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (รำยวิชำเพ่ิมเติม กำรป้องกันกำรทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษำ (วัยใส ใจสะอำด 
“Youngster with Good Heart”) ๓. หลักสูตรกลุ่มทหำรและต ำรวจ (ตำมแนวทำงรับรำชกำร กลุ่มทหำรและ
ต ำรวจ) ๔. หลักสูตรวิทยำกร ป.ป.ช./บุคลำกรภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ (สร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคม         
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต) และ ๕. หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพ่ือกำรรู้คิดต้ำนทุจริต) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ที่ ๑ สร้ำงสังคม
ที่ไมท่นต่อกำรทุจริต ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ภำยหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2561 เห็นชอบหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption 
Education) โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำน ำหลักสูตรฯ ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย 

  ทั้งนี้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปปรับใช้ตำมบริบทของหน่วยงำน 
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ 2563 เพ่ือรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรน ำหลักสูตร                 
ต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยของหน่วยงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

1. หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ชื่อหลักสูตร “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” 
๒. กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้   
 ๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 29,871 แห่ง 
  ๒) โรงเรียนสำธิต จ ำนวน ๖๗ แห่ง 
  ๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) จ ำนวน ๓,๕๙๗ แห่ง 
  ๔) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) จ ำนวน ๙๒๘ แห่ง 
  5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) จ ำนวน 914 แห่ง 
 ๖) โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 
 ๗) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (สถ.) จ ำนวน ๒๐,536 แห่ง 
 ๘) ส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๔๓๗ แห่ง 
 ๙) กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
 ๑๐) ส ำนักกำรศึกษำ เมืองพัทยำ 
 ๑๑) กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
 ๑2) ส ำนักพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
 ๑3) กองทัพบก กระทรวงกลำโหม 
 ๑4) กองทัพเรือ กระทรวงกลำโหม 
 ๑5) กองทัพอำกำศ กระทรวงกลำโหม 

๓. แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช ้ 
 แนวทำงท่ี ๑ เปิดรำยวิชำเพ่ิมเติม 
 แนวทำงที่ ๒ บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 แนวทำงท่ี ๓ บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระอ่ืนๆ 
 แนวทำงท่ี ๔ จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 แนวทำงท่ี ๕ จดัเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 แนวทำงท่ี ๖ บูรณำกำรกับวิถีชีวิตในโรงเรียน



 

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(รำยวิชำเพิ่มเติม กำรป้องกันกำรทุจริต) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

๑๓  

๑๓ 

กกหหดดดดดดดดดหกดหฟหดดฟหกฟหกฟหก
 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๑. ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(สังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๑. จัดพิมพ์คู่มือหลกัสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ หลกัสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน แจกจ่ำยให้กบัสถำนศึกษำ 
ในสังกัด สพฐ. ทุกแห่ง (30,112 
โรงเรียน) และจัดท ำเป็นไฟล์
ดิจิตอลส ำหรับให้โรงเรียนดำวน์
โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงกำรโรงเรียน
สุจริต www.uprightschool.net 

สถำนศึกษำในสังกัด 
สพฐ. ทั่วประเทศ 
สถำนศึกษำ จ ำนวน 
30,112 แห่ง 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
จ ำนวน 225 เขต 
- ประถมศึกษำ 
จ ำนวน 183 แห่ง 
- มัธยมศึกษำ 
จ ำนวน 42 แห่ง 
- ครู/ลูกจ้ำง จ ำนวน
373,243 คน 
- นักเรียน จ ำนวน
6,781,125 คน 

กุมภำพันธ์ 2562 แจกจำ่ยคู่มือหลกัสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด ผ่ำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

- - - 

๒. – ชี้แจงแนวทำงกำรขบัเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสู่สถำน 
ศึกษำในสังกัดให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงกำรโรงเรียนสุจริตในระดับ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
- ร่วมกบัผู้แทนส ำนกังำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด จัดท ำแผนปฏบิัติกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริต  
ศึกษำของแต่ละส ำนกังำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรบูรณำกำรควำม 
ร่วมมือในกำรต่อต้ำน กำรทุจริต
และประพฤติมิชอบตำมแนวทำง
ของแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) 5 ภูมิภำค 

- ผู้รับผิดชอบโครงกำร
โรงเรียนสุจริตในระดับ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
 
- บุคลำกรจำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

กุมภำพันธ์ 2562 กลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมรว่มมือและให้
ควำมสนใจในกำรเข้ำรว่มประชุมเพื่อรับ
ฟังกำรชี้แจงเร่ืองหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ และด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัดร่วมกับส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัด 

มีกำรชี้แจงสถำนศึกษำ
จำก สพฐ. อีกครั้งหนึ่ง 
เนื่องจำก สพฐ. ประชุม
ชี้แจงและอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
โรงเรียนสุจริตในระดับ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และให้น ำไป
ขยำยผลกำรอบรมชีแ้จง
กับครูในสังกัด และครูฝ่ำย
วิชำกำรของโรงเรียน
โรงเรียนมำรับกำรอบรม
จำกศึกษำนิเทศก์ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เพื่อไปขยำยผล
ให้ครูทุกคนในโรงเรียน
น ำไปปฏิบัติ ซ่ึงเป็นกำร 

1. ควรประเมินผู้บริหำร
สถำนศึกษำเบื้องต้น (ใน
ฐำนะ ผู้ก ำหนดทิศทำง
ของหน่วยงำนในกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ) ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
- กำรรับรู้เรื่องหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ 
- กำรก ำหนดนโยบำยกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ 
- รูปแบบกำรน ำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำไปใช ้
2. ควรประเมนิครูผู้สอน
เบื้องต้น (ในฐำนะผู้น ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

 



 

 

๑๔  

๑๔ 

กกหหดดดดดดดดดหกดหฟหดดฟหกฟหกฟหก
 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

     ควรถ่ำยทอดต่อเป็นล ำดับ
ชั้นลงไปเป็นล ำดับ อำจ
ส่งผลให้เกิดควำมเข้ำใจที่
คลำดเคลื่อนได้ในบำง
กรณี 

ลงสู่กำรปฏิบัติ)  
- กำรน ำหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

- 

๓. โอนจัดสรรงบประมำณแผนงำน
บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิัติกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 225 เขต 

 
 
 

มีนำคม 2562 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับ
งบประมำณ และด ำเนินกำร 
ต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

- - - 
 
 
 

 

๔. แจ้งสถำนศึกษำในสังกัด  
(ตำมหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04008/ 
ว918 ลงวันที ่5 เมษำยน 2562) 
เร่ือง กำรน ำหลักสูตรต้ำนทจุริต
ศึกษำ (หลกัสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน) ไปปรับใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ  
เร่ิมตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2562 โดยให้สถำนศึกษำ  
เป็นผูพ้ิจำรณำวำ่จะด ำเนินกำรใน
แนวทำงใด 

สถำนศึกษำ ในสังกัด 
สพฐ. ทั่วประเทศ 

ตั้งแต่ ภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็น

ต้นไป 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรน ำหลกัสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ตำมแนวทำง ดังนี้ 
1. เปิดรำยวิชำเพิ่มเติม 
2. บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 
3. บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ 
4. จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6. บูรณำกำรกบัวิถีชวีิตในโรงเรียน 

1. ขำดเครื่องมือในกำร
ก ำกับ ติดตำมกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำที่โรงเรียน
น ำไปปรับใช้ ส่งผลให้ไม่มี
ข้อมูลประกอบกำรวำง
แผนกำรด ำเนินกำรใน
ระยะต่อไป  
2. ขำดกำรติดตำมผลกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำในระดับ
โรงเรียน 

ควรด ำเนินกำรจัดท ำ
เครื่องมือก ำกับ ติดตำม
กำรขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

- 

๕. โอนจัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกำรน ำหลกัสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ (หลกัสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน) ไปปรับใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 225 เขต 

ตั้งแต่เดือนมีนำคม 
2562 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนใหญ่
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจรติ
ศึกษำให้กับสถำนศึกษำตำมแผนที่
ก ำหนดไว ้

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำบำงแห่ง
ด ำเนินกำรเบิกจำ่ย
งบประมำณไม่เป็นไปตำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนดใน
แผนปฏิบัติกำรควรมีกำร 
ก ำกับ ติดตำม และเร่งรัด
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
จำกส่วนกลำง 

- - 



 

 

๑๕  

๑๕ 

กกหหดดดดดดดดดหกดหฟหดดฟหกฟหกฟหก
 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ๖. จัดนิทรรศกำรแสดงกำรน ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปปรับใช้
ในกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำ (ห้องเรียนหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ) จ ำนวน 5 
ภูมิภำค โดยคัดเลือกโรงเรียนให้
เป็นตัวแทนของภูมภิำค ๆ ละ 6 
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 แนวทำง 

ตัวแทนโรงเรียน 
ทั่วประเทศ จ ำนวน 

5 ภูมิภำค 

สิงหำคม – กันยำยน 
2562 

โรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
Symposium กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กำรน ำเสนอผลงำนและกำรประกวด
แข่งขันกิจกรรมกำรเรียนรู้ ภำยใต้
โครงกำรโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภำค 
ได้เห็นรูปแบบ แนวทำงกำรน ำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ที่ชัดเจน 

มีข้อจ ำกัดบำงประกำร
ส่งผลให้บำงภูมิภำค  
ไม่สำมำรถด ำเนินกำร  
จัดนิทรรศกำรได้ครบทั้ง 
6 แนวทำง 

จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เร่ืองหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำ
โดยเฉพำะ 

- 

๒. ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหำนครได้มีหนังสือแจ้งให้
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
น ำหลักสูตรต้ำนทุจริตไปปรับใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใหก้ับ
นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึง
มัธยมศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2562 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุก
ภำคเรียน (ภำคเรียนที่ 1 ภำยใน
เดือนตุลำคม และภำคเรียนที่ 2 
ภำยในเดือนเมษำยน) 

นักเรียนระดับชั้น 
อ.1 – ม.6 

1 ปีกำรศึกษำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
โดยส ำนักกำรศึกษำได้ก ำหนดให้
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
รำยงำนผลกำรน ำหลักสูตรไปใช้เป็น 
รำยภำคเรียน และก ำหนดรำยงำนผล
ครั้งที่ 1/2562 ภำยในเดือนตุลำคม 
2562 

- - - 

๓. ส านักงาน
คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  
(สังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ได้มี
หนังสือไปที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ส ำนกังำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดและผู้รับใบอนุญำตโรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร แจ้ง
ให้โรงเรียนเอกชนด ำเนินกำรน ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ หลักสูตร
ที่ ๑ หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ไปใช้ จ ำนวน ๓ รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ ๑ น ำไปจัดท ำเป็น
รำยวิชำเพิ่มเติมของโรงเรียน 
รูปแบบที่ ๒ น ำไป 

โรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โรงเรียนเอกชนได้น ำหลักสูตรต้ำนทุจรติ
ศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๖๘๕ โรง 
จัดเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี ้
รูปแบบที่ ๑ จ ำนวน ๔๐ โรง 
รูปแบบที่ ๒ จ ำนวน ๓๗๙ โรง 
รูปแบบที่ ๓ จ ำนวน ๒๘๘ โรง 
(โรงเรียนบำงแห่งน ำหลักสูตรฯ ไปใช้
มำกกว่ำ ๑ รูปแบบ) 

โรงเรียนเอกชนบำงส่วน
บูรณำกำรหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำไว้ในทุกวิชำ 
จึงไม่ได้รำยงำนเป็นกำร
เฉพำะ 

- - 



 

 

๑๖  

๑๖ 

กกหหดดดดดดดดดหกดหฟหดดฟหกฟหกฟหก
 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 บูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำฯ หรือน ำไปบูรณำกำรกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ และ
รูปแบบที่ ๓ น ำไปบูรณำกำรเรียนรู้
กับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน หรือ
กิจกรรม/โครงกำร/โครงงำนหรือวิถี
ชีวิตประจ ำวันในโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

๒. ประชุมชี้แจงศึกษำนิเทศก ์เร่ือง
กำรน ำหลกัสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไป
ใช้ในสถำนศึกษำ เพื่อสรำ้งควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำและสำมำรถให้
ค ำแนะน ำแก่โรงเรียนในกำรน ำ
หลักสูตรไปใช้ในสถำนศึกษำได้ 

ศึกษำนิเทศก์จำก
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร

จังหวัดทุกจังหวัด 

๑๕ พ.ย. ๖๑ 
ณ โรงแรมปรินซ์พำเลช 

มหำนำค กทม. 
 
 
 

ศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกบัหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
 

- - - 

๔. ส านักงาน กศน.  
สังกัด ส านักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑. ส ำนักงำน กศน.  
ขอควำมร่วมมอืให้สถำนศึกษำใน
สังกัดน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
รำยวิชำกำรปอ้งกันกำรทจุริต ไป
ก ำหนดเป็นรำยวิชำเลือกเสรี ตั้งแต่
ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ส ำหรับ
ผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอก
ระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ทั้ง ๓ ระดับ 
ประกอบดว้ย ระดับประถมศึกษำ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 

สถำนศึกษำ กศน. 
อ ำเภอ/เขต จ ำนวน 
๙๒๘ แห่ง จ ำนวน
ผู้เรียน ภำคเรียนที ่
๒/๒๕๖๑ 
- ประถมศึกษำ 
๗๒,๒๔๘ คน 
- มัธยมศึกษำตอนต้น 
๓๘๑,๑๕๓ คน 
-มัธยมศึกษำตอนปลำย 
๕๒๑,๗๗๑ คน 

ตั้งแต่ภำคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๑ 

เป็นต้นไป (พ.ย. ๖๑ 
เปน็ต้นไป) 

 
 
 
 
 
 

ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (พ.ย. ๖๑ –  
พ.ค. ๖๒) มีสถำนศึกษำน ำหลกัสูตรไป
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้แล้ว ๓๔ แห่ง 
ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (พ.ค. ๖๒ – 
 ต.ค. ๖๒) อยู่ระหวำ่งกำรติดตำมผล 
 
 
 
 
 
 

๑. สถำนศึกษำมบีุคลำกร
น้อย ต้องปฏิบัติงำนใน
หลำยบทบำท และยังขำด
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำร
เรียนรู้ในด้ำนป้องกันกำร
ทุจริต 
๒. ยังไม่มีสื่อกำรเรียนรู้ที่
เป็นไปตำมหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ รำยวิชำกำร
ป้องกันกำรทุจริตที่ กศน. 
พัฒนำหลกัสูตรขึน้ 

๑. ควรจัดให้มีกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้จัดกำรเรียนรู้
ในเรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้  
รำยวิชำกำรปอ้งกันกำร
ทุจริต 
๒. พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับรำยวิชำกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. จัดท ำสื่อ (หนังสือเรียนรำยวิชำ
เลือกเสรี) รำยวิชำกำรปอ้งกันกำร
ทุจริต 

สถำนศึกษำ กศน. 
อ ำเภอ/เขต จ ำนวน 

๙๒๘ แห่ง 

ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๒  (พ.ย. ๖๒ 

เป็นต้นไป) 

(ร่ำง) สื่อ (หนังสือเรียนรำยวิชำเลือก
เสรี) รำยวิชำกำรป้องกันกำรทุจริต 
ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น 
มัธยมศึกษำตอนปลำย (อยู่ระหว่ำงกำร
บรรณำธิกำร และขออนุมัติเผยแพร่) 

- - - 



 

 

๑๗  

๑๗ 

กกหหดดดดดดดดดหกดหฟหดดฟหกฟหกฟหก
 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๕. กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

หลักสูตรรำยวิชำเพิ่มเติม “กำร
ป้องกันกำรทุจริต” ระดับกำรศึกษำ
ปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. กรมฯ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ โดยให้
สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งน ำหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ ไปปรับใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้เหมำะสมตำมช่วง
อำยุของนักเรียน และบูรณำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยให้ด ำเนินกำรตั้งแต่
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
เป็นต้นไป และให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และศึกษำนิเทศก์ หรือ
ผู้ที่ท ำหน้ำที่ศึกษำนิเทศก์ ติดตำม
และประเมินผลกำรใช้หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ และรำยงำนให ้กรมฯ
ทรำบเป็นรำยภำคเรียน โดยให้เร่ิม
รำยงำนตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 ดังนี ้
1.1 ให้สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียน
กำรสอนระดับปฐมวยั (ศูนยพ์ัฒนำ
เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบำล)ทกุ
แห่ง น ำหลกัสูตรต้ำนทุจริต 
แผนกำรจัดประสบกำรณ์ “รำยวิชำ
เพิ่มเติมกำรป้องกันกำรทจุริต” 
ระดับปฐมวัย น ำไปปรับใช้ในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้
เหมำะสมตำมช่วงอำยุของนักเรียน 
 
 

1. ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก จ ำนวน 
18,810 ศูนย ์
2.โรงเรียน จ ำนวน 
1,726 แห่ง 

ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2562 
เป็นต้นไป 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรวบรวมผลกำร
เนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถำนศึกษำในสังกัด และจะ
รำยงำนผลให้ทรำบต่อไป 

- - - 



 

 

๑๘  

๑๘ 

กกหหดดดดดดดดดหกดหฟหดดฟหกฟหกฟหก
 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 1.2. ให้สถำนศึกษำทีจ่ัดกำรเรียน
กำรสอนระดับประถมศกึษำ 
มัธยมศึกษำ และอำชวีศึกษำทกุ
แห่ง น ำหลกัสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
“รำยวิชำเพิ่มเติม กำรปอ้งกันกำร
ทุจริต” ระดับประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำ และอำชวีศึกษำ น ำไป
จัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
ได้ตำมควำมเหมำะสม ตำมแนวทำง 
ดังนี้ 
     1) น ำไปจัดกำรสอนเป็น
รำยวิชำเพิ่มเติม 
     2) น ำไปใช้ในชั่วโมง ลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู ้
     3) น ำไปบูรณำกำรกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม (สำระหนำ้ที่พลเมือง 
สำระศำสนำ จรยิธรรม) 
     4) น ำไปจัดกำรเรียนกำรสอน
ในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อ 1.1 และ 1. 2 
ให้ด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
ให้น ำกิจกรรมในหลักสูตร  
“โตไปไม่โกง” ที่สถำนศึกษำได้
ด ำเนินกำรแล้ว มำบูรณำกำรกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกับ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-
Corruption Education) ตำม
ระดับชั้นที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
 

      



 

 

๑๙  

๑๙ 

กกหหดดดดดดดดดหกดหฟหดดฟหกฟหกฟหก
 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

     5) ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ
ศึกษำนิเทศก์ หรือผู้ที่ท ำหน้ำที่
นิเทศก์ ติดตำมและประเมินผลกำร
ใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ และ
รำยงำนให้กรมฯทรำบเป็นรำยภำค
เรียน โดยให้เร่ิมรำยงำนตั้งแตภ่ำค
เรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็น
ต้นไป 
   2. จัดส่งบุคลำกรสังกัดกรมฯ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำ
ร่วมอบรมวิทยำกรตวัคูณโครงกำร
ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและสว่นรวม เพือ่เผยแพร่
องค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ สร้ำง
วิทยำกรเครือข่ำยควำมร่วมมือ
เกี่ยวกบักำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต และกำรปลกูฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์สว่นตัวและ
ส่วนรวม ร่วมกับส ำนกังำน ป.ป.ช. 
ใน 5 ภูมภิำค ภูมิภำคละ 20 คน 
ให้กับ ครู ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำร 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3. กรมฯ ได้จัดท ำแบบรำยงำน
เพื่อเป็นกำรติดตำมผลและรับทรำบ
ปัญหำอุปสรรคในกำรน ำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

      

 
ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562



 

 

กกหหดดดดดดดดดหกดหฟหดดฟหกฟหกฟหก
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(รำยวิชำเพิ่มเติม กำรป้องกันกำรทุจริต) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3



 

 

๒๐ 

กกหหดดดดดดดดดหกดหฟหดดฟหกฟหกฟหก
 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๑. ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(สังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ) 
 

ส ำนักงำน สพฐ. ได้มีหนังสือถึง
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้แจ้ง
สถำนศึกษำในสังกัด น ำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ (หลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) ไปปรับใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำ เร่ิมตั้งแต่ ภำค
กำรศึกษำที ่1 ปกีำรศึกษำ 2562 
โดยให้สถำนศึกษำเป็นผู้พิจำรณำวำ่
จะด ำเนินกำรแนวทำงใด มี 6 
รูปแบบ ดังนี ้
1. เปิดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม 
2. จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
3. บูรณำกำรกบักลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
4. บูรณำกำรกบักลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น ๆ 
5. บูรณำกำรกบัวิถีชวีิตในโรงเรียน 
6. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
นอกจำกนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 สพฐ. ร่วมกับส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ได้ด ำเนินโครงกำรก ำกับ 
ติดตำม ยุทธศำสตร์ “สร้ำงสังคมที่
ไม่ทนต่อกำรทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 
ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวยั ตั้งแต่
ปฐมวัย ให้สำมำรถแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยสำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ครบตำม 
 

สถำนศึกษำ 
ในสังกัด สพฐ. 
ทั่วประเทศ 

จ ำนวนสถำนศึกษำ : 
29,871 แห่ง 

 

เร่ิมตั้งแต่ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1              

ปี พ.ศ.2562 

หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน “รำยวิชำเพิ่มเติม
กำรป้องกันกำรทุจริต” ไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ สถำนศึกษำ
ในสังกัด จ ำนวน 29,871 โรงเรียน 
โดยมีสถำนศึกษำในสังกัดเปิดเป็น
รำยวิชำเพิ่มเติมมำกที่สุด จ ำนวน 
14,812 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
49.89 รองลงมำคือ กำรจัดในกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน จ ำนวน 5,044 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 16.89 และจัดเป็น
กิจกรรมเสริมหลักสูตร จ ำนวน 952 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.19 มจี ำนวน
น้อยที่สุด 

- - - 



 

 

๒๑ 

กกหหดดดดดดดดดหกดหฟหดดฟหกฟหกฟหก
 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 หน่วยกำรเรียนรู้ของหลักสูตรที่ 
สพฐ. ก ำหนด มีเอกสำร หลักฐำน
ร่องรอยกำรสอน และกำรวัด
ประเมินผลตำมหลักสูตร เป็นไป
ตำมกรอบระยะเวลำของโรงเรียน 
ประกอบกับ ผลกำรวิจยัที่เกี่ยวข้อง
กับกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
(หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) ใน
สถำนศึกษำ พบว่ำ กำรน ำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ ไปปรับใช้โดยกำร
เปิดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติมนั้น 
สำมำรถพัฒนำนกัเรียนได้ ตรงตำม
ตัวชี้วัดและครอบคลุมหนว่ยกำร
เรียนรู้ของหลักสูตร ฯ มำกที่สุด 
 

      

๒. ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

๑. มีกำรแจ้งสถำนศึกษำในสังกัด 
น ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปปรับ
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2562 โดยให้สถำนศึกษำเป็น           
ผู้พิจำรณำวำ่จะด ำเนินกำรแนวทำง
ใดตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
โรงเรียน ดังนี้ 
- จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม 
- น ำกิจกรรมในหลักสูตรโตไปไม่
โกงมำบูรณำกำรกับหลกัสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ 
- บูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม(สำระ
หน้ำที่พลเมือง) 

สถำนศึกษำในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 

 

ปีกำรศึกษำ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรน ำหลกัสูตร
ทุจริตศึกษำไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ปกีำรศึกษำ 2562 ดังนี่ 
- จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม จ ำนวน 90 
โรงเรียน 
- น ำกิจกรรมในหลักสูตรโตไปไม่โกงมำ
บูรณำกำรกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
จ ำนวน 437 โรงเรียน 
- บูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ฯ 
จ ำนวน 266 โรงเรียน 
- บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในกลุม่
สำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ จ ำนวนเฉลีย่ 95 
โรงเรียน 
- บูรณำกำรกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
จ ำนวน 161 โรงเรียน 

1. ครูผู้สอนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เกีย่วกับ
เนื้อหำของหลักสูตรยังไม่
ชัดเจน 
2. งบประมำณในกำร
จัดท ำสื่อกำรเรียนกำร
สอน เกี่ยวกับเนื้อหำของ
หลักสูตร ฯ มีไม่เพียงพอ 

ควรจัดอบรมให้ควำมรู้กบั
ครูผู้สอนและบุคลำกรที่
เกี่ยวขอ้ง 

- 



 

 

๒๒ 

กกหหดดดดดดดดดหกดหฟหดดฟหกฟหกฟหก
 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 - บูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ 
- บูรณำกำรกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
- จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- จัดเป็นกจิกรรมเสริมหลักสูตร 

  - จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน 
137 โรงเรียน 
 

หมายเหตุ มีสถำนศึกษำบำงแห่ง
ด ำเนินกำรน ำหลกัสูตร ฯ ไปปรับใช้
มำกกว่ำ 1 แนวทำง 

   

2. กำรน ำนกัเรียนในสถำนศึกษำใน
สังกัดกรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงเข้ำเยี่ยมชมพิพธิภัณฑ์ต้ำน
โกง 

- สถำนศึกษำในสังกัดที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับ
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง 

ปีกำรศึกษำ 2563 - ชะลอกำรน ำนกัเรียนในสถำนศึกษำ ฯ 
เข้ำเยี่ยมชมพพิิธภัณฑ์ต้ำนโกง เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 

- - - 

๓. ส านักงาน
คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  
(สังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

- มีกำรเปิดรำยวิชำเพิ่มเติม 
- มีกำรบูรณำกำรกำรเรียน กำร
สอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ฯ 
- มีกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/บูรณำ
กำรกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
 
 
 
 

โรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ - มีกำรเปิดรำยวิชำเพิ่มเติม จ ำนวน 40 
โรงเรียน 
- มีกำรบูรณำกำรกำรเรียน กำรสอนกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ฯ 
จ ำนวน 379 โรงเรียน 
- มีกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/บูรณำกำรกับ
วิถีชีวิตในโรงเรียน จ ำนวน 288 
โรงเรียน 
 
หมายเหตุ บำงแห่งน ำไปใช้มำกกว่ำ 1 
รูปแบบ 

- - - 

๔. ส านักงาน กศน.  
(สังกัด ส านักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ) 

ส ำนักงำน กศน. ได้จัดท ำหลักสูตร
กำรป้องกันกำรทุจริต รำยวิชำกำร
ป้องกันกำรทุจริต ทั้ง 3 ระดับ 
(ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น 
มัธยมศึกษำตอนปลำย) โดยกำร
พิจำรณำและวิเครำะห์เนื้อหำจำก
หลักสูตรของส ำนักงำน ป.ป.ช. มำ
ปรับใช้ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำ 
หมำย และให้สถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำน กศน. น ำหลักสูตรไป
ก ำหนดเป็นรำยวิชำเลือกเสรี  

ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทั้ง 3 
ระดับ (ประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำตอนต้น 

มัธยมศึกษำตอนปลำย) 

ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2562 

 

ครอบคลุมสถำนศึกษำในสังกัด               
928 แห่ง ทัว่ประเทศ 
- ภำคเรียนที่  ๒/๒๕๖2 (พ.ย. ๖2 – 
พ.ค. ๖3) มีสถำนศึกษำน ำหลกัสูตรไป
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้แล้ว 74  แห่ง 
- ภำคเรียนที่ 1/๒๕๖3 (พ.ค. ๖3 – 
ต.ค. ๖3) อยู่ระหว่ำกำรติดตำมผล 
 

๑. สถำนศึกษำมบีุคลำกร
น้อย ต้องปฏิบัติงำนใน
หลำยบทบำท และยังขำด
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำร
เรียนรู้ในด้ำนป้องกันกำร
ทุจริต 
๒. ยังไม่มีสื่อกำรเรียนรู้ที่
เป็นไปตำมหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ รำยวิชำกำร
ป้องกันกำรทุจริตที่ กศน. 
พัฒนำหลกัสูตรขึน้ 

๑. ควรจัดให้มีกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้จัดกำรเรียนรู้
ในเรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้  
รำยวิชำกำรปอ้งกันกำร
ทุจริต 
๒. พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับรำยวิชำ 
กำรป้องกันกำรทุจริต 
 

- 



 

 

๒๓ 

กกหหดดดดดดดดดหกดหฟหดดฟหกฟหกฟหก
 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๕. กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

1. สถ. ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ โดยให้
สถำนศึกษำสังกัด อปท.ทุกแห่งน ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ไปปรับ
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดย
น ำกิจกรรมในหลักสูตร “โตไปไม่
โกง” บูรณำกำรกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอนกับหลกัสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ 
2. สถ. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบ
รำยงำนเพื่อเป็นกำรติดตำมผลและ
รับทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรน ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมแบบ
รำยงำนติดตำมประเมินผลกำรใช้
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ โดย
กรอกข้อมูลรำยงำนผลผ่ำนทำง QR 
CODE ให้ สถ. ทรำบโดยให้รำยงำน 
ภำยใน 25 มีนำคม 2563 

1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จ ำนวน 18,810 ศูนย์ 
 
2.โรงเรียน จ ำนวน 
1,726 แห่ง 

ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2562 

เป็นต้นไป 

น ำไปปรับใช้ครอบคลุมสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 20,536 แห่งทั่วประเทศ 

- - - 

 
 

   ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(รำยวิชำเพิ่มเติม กำรป้องกันกำรทุจริต) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๔ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๑. ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

1. ขั้นเตรียมการ  
  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564) 

คณะท ำงำนส่วนภูมิภำค
และคณะท ำงำน

ส่วนกลำง รวมทั้งสิ้น 
42 คน 

ระหว่ำงวันที ่15 – 17 
พฤศจิกำยน 2563 ณ 
โรงแรมแกรนด์ ไชน่ำ 

กรุงเทพมหำนคร 

วำงกรอบและก ำหนดแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมที่ถูกต้องที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเพื่อลดปัญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกำรขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

- - - 

2 ขั้นสร้างการรับรู ้
 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือใน 
กำรต่อต้ำนทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ ระดับส ำนกังำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

1. ผู้รับผิดชอบกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตกำรศึกษำ 
225 เขตทั่วประเทศ 
2. บุคลำกรจำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ภำค 
และบุคำกรจำก 
ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ประจ ำจังหวัด 
ทั่วประเทศ 
3. คณะท ำงำนส่วน
ภูมิภำค และวิทยำกร
และคณะท ำงำน
ส่วนกลำง 

ระว่ำงวันที่ 23 ก.พ. – 
25 มี.ค. 64  
จ ำนวน 5 ภูมิภำค ดังนี้ 
1) ภำคใต้ ระหว่ำง 
วันที่ 23-25 ก.พ. 64  
จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี  
2) ภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่ำง 
ระหว่ำงวันที ่ 
1 - 3 มี.ค. 64  
จังหวัดบุรีรัมย ์
3) ภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 
ระหว่ำงวันที ่ 
8 – 10 มี.ค. 64  
จังหวัดขอนแก่น 
4) ภำคกลำงและภำค
ตะวันออก ระหว่ำงวันที ่
15 – 17 มี.ค.64 
กรุงเทพมหำนคร 
5) ภำคเหนือ  
ระหว่ำงวันที ่
 23 – 25 มี.ค.64 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้กับ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรในระดับส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกำรขบัเคลื่อน
โครงกำร/ กิจกรรมที่มุ่งเน้นกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมที่ถูกต้องที่มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลเพื่อลดปัญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตำมแนวทำงกำรด ำเนิน
โครงกำรที่ได้ก ำหนดไว ้
2. บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกับ
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส ำนักงำน ป.ป.ช.ภำค และประจ ำ
จังหวัด  
3. ชี้แจง ทบทวนควำมเข้ำใจ และ
ขับเคลื่อนกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ ของสถำนศึกษำ 

มีควำมเส่ียงต่อกำรแพร่
ระบำดโรคโควิด 2019 
เนื่องจากต้องมีการรวมตวั
กันของคนหมู่มาก 

- - 



 

 

๒๕ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 3. ขั้นลงสู่การปฏิบัติ 
 1) สถำนศึกษำด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกำรน ำหลกัสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ (หลกัสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน) ไปปรับใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 
 2) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
นิเทศ ก ำกับติดตำมแบบบูรณำกำร 
และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ตำม
โครงกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและ

สถำนศึกษำในสังกัด 
ทุกแห่ง 

- ขณะนี้ อยู่ระหวำ่งรอกำรอนุมัติเงินงวด
ที่ 4 จึงยังไม่สำมำรถโอนจัดสรร
งบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เพื่อขับเคลื่อนกำรน ำ
หลักสูตรฯ ไปใช้ได้ 

รอกำรอนุมัติเงินงวดที่ 4 - - 

4. การวางแผนการสร้างเครื่องมือ 
 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอด
บทเรียนวิธกีำรประเมินผลสัมฤทธิ ์
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและ
พฤติกรรมเด็กและเยำวชนที่ยึดมั่น
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น 
คณะท ำงำนส่วนภูมิภำค 

และคณะท ำงำน
ส่วนกลำง รวมทั้งสิ้น 

40 คน 

ระหว่ำงวันที ่19 – 21 
มี.ค. 64 ณ โรงแรมริ
เวอร์ไรน์ เพลส์ จังหวัด
นนทบุร ี

1. ได้เนื้อหำจำกกำรถอดบทเรียนใน
กำรน ำหลกัสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปปรับ
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูแต่
ละระดับชั้น 
2. ได้กรอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและกำร
ประเมินผู้เรียนแต่ละระดับ 

เนื่องจำกกำรด ำเนินกำร
ในขั้นตอนต่อไป คือ กำร
จัดประชุมสร้ำงเครื่องมือ 
ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ในกำรใช้หลักสูตรฯ 
รวมถึงเครื่องมือในกำร
ประเมินพฤติกรรมเด็ก
และเยำวชนที่ยึดมั่นควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต เพื่อน ำมำใช้
ประเมินผู้เรียนแต่ละ
ระดับชั้น ถูกชะลอกำร
ด ำเนินกำรเนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดระบำดโรค 
โควิด 2019  

- - 

๒. ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหำนครได้แจ้งสถำนศึกษำ
ในสังกัดให้น ำหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของสถำนศึกษำ ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นมำจนถึง 
ปัจจุบัน โดยให้สถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวน 437 โรงเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2563 สถำนศึกษำในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
จ ำนวน 437 โรงเรียน ได้น ำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำไปบูรณำกำรกับกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ 
วัฒนธรรม (สำระหนำ้ที่พลเมือง) และ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
ท ำให้มีกำรเลื่อนเปิดภำค
เรียนในภำคเรียนที่ 
1/2563 และมกีำรปิด
กำรเรียนกำรสอน 

- - 



 

 

๒๖ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ด ำเนินกำรใช้หลักสูตรตำมควำม
เหมำะสมของแต่ละโรงเรียนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลำย
รูปแบบผสมผสำนกัน ดังนี ้
 - จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม 
 - น ำกจิกรรมในหลกัสูตรโตไปไม่โกง
มำบูรณำกำรกบัหลกัสูตรตำ้นทจุริต
ศึกษำ 
 - บูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
(สำระหน้ำที่พลเมือง)  
 - บูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
อื่น ๆ 
 - บูรณำกำรกับวิถีชวีิตในโรงเรียน 
 - จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 - จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  บูรณำกำรกับหลักสูตรโตไปไม่โกงของ
กรุงเทพมหำนคร รวมถึงน ำไปบูรณำ
กำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ ในเนื้อหำที่มี
ควำมเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกัน และยัง
น ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
และกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน 
เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมหน้ำ 
เสำธง โฮมรูม เป็นต้น 

ในภำคเรียนที่ 2/2563 
เป็นระยะเวลำกวำ่ 1 
เดือน จึงส่งผลกระทบท ำ
ให้ไม่สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงเต็ม
รูปแบบเหมือนในภำวะ
ปกต ิ

  

๓. ส านักงาน
คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน ได้มีหนังสือไปที่
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด 
และผู้รับใบอนุญำตโรงเรียนเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหำนคร แจ้ง
โรงเรียนเอกชนด ำเนินกำรหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ หลักสูตรที่ 1 
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไปใช้
จ ำนวน 3 รูปแบบ คือ 
 
รูปแบบที่ 1 น ำไปจัดท ำเป็น
รำยวิชำเพิ่มเติมของโรงเรียน 

โรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ 

ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนเอกชนได้น ำหลักสูตรต้ำนทุจรติ
ศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 356 โรง 
จัดเป็น 3 รูปแบบ ดังนี ้
 
รูปแบบที่ 1 จ ำนวน 36 โรง 
รูปแบบที่ 2 จ ำนวน 205 โรง 
รูปแบบที่ 3 จ ำนวน 115 โรง 
 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรค 
โควิด-19 
- ในปีกำรศึกษำ 2564 
กำรเรียนกำรสอนภำยใต้ 
เป็นรูปแบบของกำรเรียน
ออนไลน์ ด้วยเวลำเรียนที่
หำยไป ท ำให้โรงเรียนต้อง
เน้นไปที่เนื้อหำหลัก 
- โครงกำรด ำเนินกำรไม่
เต็มที่ 

- - 



 

 

๒๗ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 รูปแบบที่ 2 น ำไปบูรณำกำรกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ หรือ
น ำไปบูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น 
รูปแบบที่ 3 น ำไปบูรณำกำรเรียนรู้
กับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน หรือ
กิจกรรม/โครงกำร/โครงกำรหรือวิถี
ชีวิตประจ ำวันในโรงเรียน 
 

      

5. ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

1. บูรณำกำรรำยวิชำหน้ำที่
พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชำ 
20000-1501 

นักเรียนระดับ 
ชั้น ปวช. 

ปีกำรศึกษำ 2562 - 
2567 

ผู้เรียนทั้งภำครัฐและเอกชนทุกคนได้
เรียนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำผ่ำน
กำรบูรณำกำรรำยวิชำหนำ้ที่พลเมือง
และศีลธรรม 

- ควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อบูรณำ
กำรหลักสูตรต้ำนทุจริตให้
สอดคล้อง 

- 

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร รำยวิชำ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
รหัสวิชำ 20000-2007 

นักเรียนระดับ 
ชั้น ปวช. 

ปีกำรศึกษำ 2562 - 
2567 

สถำนศึกษำภำครัฐและเอกชนบำงแห่งที่
เลือกลงกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เนื่องจำกเป็นจิกรรมเสริม
หลักสูตร จึงขึ้นอยูก่ับ
สถำนศึกษำเป็นผู้เลือก
รำยวิชำ ซ่ึงต่ำงไปจำกวิชำ
หน้ำที่พลเมืองและชีวิตกับ
สังคมไทย เป็นวิชำบังคับ
เรียน 

กำรเลือกรำยวิชำกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในกจิกรรม
เสริมหลักสูตร ส่งผลดีต่อ
ผู้เรียน เนื่องจำกจะ
ปรำกฏในใบแสดงผลกำร
เรียน ที่แสดงให้เห็นว่ำ
ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 

- 

6. ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตาม
อัธยาศัย 

สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน 
กศน. ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ
เลือกเสรีวิชำกำรปอ้งกันกำรทจุริต 
ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษำ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
โดยจัดกำรเรียนกำรสอนตำม 

นักศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำน กศน.  
1. ระดับประถมศึกษำ 
2. ระดับมัธยมศึกษำ    
    ตอนต้น 
3. ระดับมัธยมศึกษำ 
    ตอนปลำย 

ปีกำรศึกษำ 2563  
และปีกำรศึกษำ 2564 

นักศึกษำ สำมำรถแยกแยะระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม มีควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต ปฏิบัติตนตำมหนำ้ที่
พลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
สำมำรถน ำหลกัธรรมไปปรับใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตได้ รู้จักแก้ไขปญัหำ มีสติคิด 

1. คณะครูบำงส่วนยังขำด
ควำมเข้ำใจในเรื่อง
หลักสูตรและวธิีกำรสอน 
2. เนื้อหำบำงเร่ืองยำก  
ครูผู้สอนมีกำรปรับเปลี่ยน
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ใกล้ตัวนักศึกษำ 

1. ควรมีผู้มีควำมรู้
ทำงด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตมำอธิบำย ขยำยผล
ในขอบข่ำยเนื้อหำของวิชำ
นี้โดยตรง 
2. เนื้อหำบำงเร่ืองควรมี
ผู้รู้หรือวิทยำกรให ้

- 



 

 

๒๘ 

 
ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 

  อย่ำงมีระบบ และสำมำรถด ำรงชีวิตและ
ประกอบอำชีพมีคุณธรรมและจรยิธรรม
มีประสิทธิภำพ เป็นคนดี คนเก่ง  
มีควำมสุข เป็นพลเมืองดี และ
สอดแทรกรำยวิชำกำรป้องกันกำรทุจริต 
เพื่อให้เข้ำใจทักษะกำรด ำเนินชีวิตใน
กำรด ำรงชีวิต ของประเทศชำติได้เป็น
อย่ำงด ี

3.ผู้เรียนบำงส่วนมองว่ำ
ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกำรปอ้งกันกำรทจุริต 
จึงไม่ให้ควำมส ำคัญ 
4. ต้องด ำเนินกำรเรียน
กำรสอนแบบออนไลน์ 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
โควิด -19 จึงท ำให้ไม่
สำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนในรูปแบบกำรกลุ่มได้
ท ำให้ไม่สำมำรถจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ ได้  
5. กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนบำงกิจกรรม สือ่ไม่
พร้อมตำมแผน 
6. เนื้อหำมีควำมซับซ้อน 
ยำกต่อกำรตีควำมเพื่อท ำ
ควำมเข้ำใจให้ถกูต้อง 
7. สื่อกำรให้ควำมรู้มีน้อย 
และไม่มีควำมน่ำสนใจ 
8. รำยวิชำควรจะตอ้งมี
กำรปรับปรุงเนื้อหำอยู่
เสมอเพื่อที่จะได้ทันกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
9. เนื้อหำมีควำมซับซ้อน 
ยำกต่อกำรตีควำมเพื่อท ำ
ควำมเข้ำใจให้ถกูต้อง 

ค ำแนะน ำโดยตรง และ
จัดหำสื่อที่เหมำะสม และ
น่ำสนใจสนับสนุนให้
สถำนศึกษำ 
3. ควรจะต้องมีกำร
ปรับปรุงเนื้อหำอยู่เสมอ
เพื่อให้ทันกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน 
4. ควรมีผู้มีควำมรู้
ทำงด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตมำอธิบำย ขยำยผล
ในขอบข่ำยเนื้อหำของวิชำ
นี้โดยตรง 
5. ควรมีกำรสอดแทรก
หรือบูรณำกำรกบั 
ทุกรำยวิชำที่มีกำรเรียน
กำรสอน 

 



    

๒๙ 

 

๒. หลักสตูรอดุมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ชื่อหลักสูตร “วัยใส ใจสะอาด Youngster with Good Heart” 
๒. กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้    
  ๑) สถำบันอุดมศึกษำ ภำยใต้ภำรกิจกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

จ ำนวน ๑๕๖ แห่ง 
  ๒) มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
  ๓) โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
  ๔) สถำบันพระบรมรำชชนก (สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข) 
  ๕) ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
  ๖) สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
  ๗) มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ (สังกัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ) 
 ๘) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) จ ำนวน ๙๑๔ แห่ง 
 9) สถำบันกำรบินพลเรือน 
 10) วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
 11) วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 
 12) วิทยำลัยกำรชลประทำน 
 13) โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
  

๓. แนวทางการน าไปใช้  
 ๑) จัดท ำเป็น ๑ รำยวิชำ จ ำนวน ๓ หน่วยกิต 
 ๒) จัดท ำเป็นหน่วยกำรเรียนรู้ โดยอำจำรย์ผู้สอนสำมำรถน ำเนื้อหำในหน่วยกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ไปปรับใช้/ประยุกต์ 
ใช้ในรำยวิชำของตนเอง 
 ๓) จัดท ำเป็นวิชำเลือก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

หลักสูตรอุดมศึกษา  
“วัยใส ใจสะอาด Youngster with Good Heart” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๑. สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์  
(กองบริการการศึกษา) 

๑. โครงกำรกำรเรียนวิชำพื้นฐำนส ำหรบั
บัณฑิตศึกษำประจ ำภำค 2 ปีกำรศึกษำ 
2561 

นักศึกษำ 
ภำคปกติระดับ

ปริญญำโท 

2 สัปดำห ์(ระหว่ำง
วันที่ 17 - 27 ธ.ค. ๖1) 

 

-มีจ ำนวนนักศึกษำเข้ำเรียน 196 คน ได้ผล
กำรศึกษำ (ผ่ำน) จ ำนวน 193 คน  
และไม่ผ่ำน จ ำนวน 1 คน 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

๒. โครงกำรกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 
ส ำหรับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำค 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 

นักศึกษำภำคปกติ
ระดับปริญญำโท 

2 สัปดำห ์
(ระหว่ำงวันที ่15 – 

30 ก.ค. ๖2) 

-มีจ ำนวนนกัศึกษำเขำ้เรียน 182 คน  
ได้ผลกำรศึกษำ (ผ่ำน) จ ำนวน 173 คน  
และไม่ผ่ำน จ ำนวน 5 คน 

- - - 

๒. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
สังกัด สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

๑. กำรแจ้งอนกุรรมกำรวิชำกำรรับทรำบ 
ในกำรประชุมอนุกรรมกำรวิชำกำรวิทยำลัย
ชุมชนแพร่ คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๔ 
มิ.ย. ๖๒ 

อนุกรรมกำรวิชำกำร 
 
 
 

๑ เดือน 
 
 
 

คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรรับทรำบนโยบำยและ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร และให้
ข้อเสนอแนะในกำรน ำเอำหลกัสูตรดังกล่ำวมำ
บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 

- 
 

 

- 
 
 

 

- 
 

 

๒. กำรแจ้งผู้สอนหลกัสูตรอนุปริญญำน ำ
หลักสูตรอุดมศึกษำ (วัยใส ใจสะอำด 
“Youngster with good heart”) 

ผู้สอนหลักสูตร
อนุปริญญำ 

๑ ภำคกำรศึกษำ ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหำดำ้นกำร 
ต้ำนทุจริตในรำยวิชำที่สอน 

- -  

๓. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรแก่บุคลำกรและ
นักศึกษำวิทยำลยัชุมชนแพร ่

บุคลำกรและ
นักศึกษำวิทยำลยั

ชุมชนแพร่ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๒ 

บุคลำกรและนักศึกษำวิทยำลัยชุมชนแพร่มีควำม
สนใจในหลักสูตรดังกล่ำว 

- - - 

๓. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
(ศูนย์การศึกษาท่ัวไป) 

๑. รำยวิชำจริยธรรมในวงกำรกีฬำ   
 
 
 

นิสิตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

 
 
 

1 ภำคกำรศึกษำ 
 
 
 
 

นิสิตได้รับควำมรู้เรื่องกระบวนทัศน์และ
วิวัฒนำกำรของจริยธรรมและจรยิธรรมในวงกำร
กีฬำ กระบวนกำรตัดสินใจเชิงจริยธรรม  
ควำมท้ำทำยของปัญหำจรยิธรรมในกำรวงกำร
กีฬำยุคปัจจบุัน กำรใช้สำรต้องห้ำมและวิศว
พันธุกรรม ควำมรุนแรงของแฟนกีฬำและในเกม
กำรแข่งขันกีฬำ เทคโนโลยีกีฬำและควำมไม่เท่ำ
เทียมกันในกำรแข่งขัน ควำมไม่เท่ำเทียมกันทำง
สังคมในกำรกีฬำ ปัญหำจริยธรรมในกำรจัดกำร
องค์กรกีฬำ ควำมรับผิดชอบทำงสังคมและ
แบบอยำ่งของนักกีฬำ 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

เป็นรำยวิชำ
ของหมวด
กำรศึกษำ
ทั่วไป 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
ส ำหรับนิสิต
ระดับอุดม 
ศึกษำ/ เปิด
สอนเป็นบำง
ภำคกำรศึกษำ 
  



 

 

๓๑ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ๒. วรรณคดีกับส ำนึกทำงสังคมและ
กำรเมือง   

นิสิตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

1 ภำคกำรศึกษำ นิสิตได้รับควำมรู้เรื่องควำมส ำคัญของวรรณคดีใน
ฐำนะที่เป็นสื่อแสดงส ำนึกทำงสังคมและกำรเมือง
ของนักประพันธ์ ควำมคิดทำงกำรเมืองที่มีผลต่อ
กำรสร้ำงสรรค์วรรณคดี อิทธิพลของผลงำน
เหล่ำนั้นที่มีผลต่อสังคมและกำรเมือง บทบำท
ของนักเขียนในฐำนะผู้ชี้น ำสังคม 
 

- - - 

๓. ธรรมะกับกำรครองตน 
 

นิสิตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

1 ภำคกำรศึกษำ 
 
 

นิสิตได้รับควำมรู้เรื่องฝึกหัดอบรมตนให้เป็นผู้มี
ระเบียบวินยั ถึงพร้อมดว้ยศีล กำรเจริญสติ
ภำวนำ เพื่อพัฒนำปัญญำ พรอ้มทั้งมีจิตอำสำ 
 

- - - 

๔. จุฬำฯ ของเรำ 
 
 
 
 
 
 

นิสิตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 

1 ภำคกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 

นิสิตได้รับควำมรู้เรื่องประวัติควำมเป็นมำของ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย บทบำทของ
มหำวิทยำลัยตอ่สังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
บทบำทหน้ำทีข่องบุคลำกรและนิสิตในด้ำนต่ำง ๆ 
ต่อคณะ มหำวิทยำลยั และชุมชน ควำมสัมพันธ์
กับภำคีต่ำง ๆ ในระดับประเทศและระดับโลก 
ทักษะกำรคิด กำรสื่อสำร และกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 

- - - 

 

๕. บัณฑติอุดมคติ 1 
 
 
 
 

นิสิตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

 
 
 

1 ภำคกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 

นิสิตได้รับควำมรู้เรื่องแนวคิดหลักของ
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี กำรประยกุต์คุณธรรม  กำรวิเครำะห์
กรณีศึกษำ กำรสังเครำะห์กรณีตัวอยำ่งจำก
ประสบกำรณ์ กำรประเมินและกำรบูรณำกำร 
แนวคิดหลักเกีย่วกบับัณฑิตที่มีคุณภำพในเชิง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

- - - 

๖. พลิกนิยำมควำมยุติธรรมเพื่อนวัตกร 
 
 
 
 

นิสิตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

 
 
 

1 ภำคกำรศึกษำ 
 
 
 
 

นิสิตได้รับควำมรู้เรื่องประเด็นส ำคัญและแนวคิด
หลักเกี่ยวกับควำมยุตธิรรม ควำมไม่เท่ำเทียม  
เพศสภำพ กำรก ำกับดูแลกิจกำร สิ่งแวดล้อม 
กำรทุจริตและวัฒนธรรม เทคโนโลยแีละโลกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ กำรคิดเชิงออกแบบ 
 

- - - 



 

 

๓๒ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ๗. แนวคิดและจรยิธรรมธุรกิจ 
 

นิสิตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

 

1 ภำคกำรศึกษำ นิสิตได้รับควำมรู้เรื่องแนวคิดธุรกิจและชนิดของ
องค์กรธุรกิจ ทฤษฎีจรยิธรรมและบทบำทของ
ค่ำนิยมในสังคม กำรให้ควำมส ำคัญและกำร
พัฒนำควำมรับผิดชอบในระดับบุคคล สังคม และ
ธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมด้ำนจริยธรรม 

- - - 

๔. มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิม 
พระเกียรติ 

เปิดรำยวิชำเลือกเสรี นักศึกษำทุกชั้นป ี ภำคกำรศึกษำ 
ที่ 1/2562 
เป็นต้นไป 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร - - - 

๕. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเลย 
(ส านักวิชาศึกษาทั่วไป) 

๑. รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชำศึกษำทั่วไปของ
นักศึกษำสำยครู 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น ก.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำงส ำนักวิชำกำรศึกษำทัว่ไป ได้รับนโยบำย 
จำกมหำวิทยำลยัรำชภฏัเลย เพือ่จัดท ำหลักสูตร
ในกำรเรียนกำรสอนนกัศึกษำตำมกำรขอควำม
ร่วมมือของส ำนักงำน ป.ป.ช. ในเรื่องกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ จึงได้จัดท ำหลักสูตรรำยวิชำ
พลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นวิชำบังคับ หัวข้อ ๓.๓ 
กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบในกำรทจุริตของ
ภำครัฐ หน้ำ ๗๑ ถึงหนำ้ ๘๒ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. รำยวิชำพฤตกิรรมมนุษย์และกำรพฒันำ
ตน 
 
 

วิชำศึกษำทั่วไปของ
นักศึกษำทัว่ไป 

 
 

เร่ิมต้น ส.ค. ๖๐ ถึง
ปัจจุบัน 

 
 

จัดท ำหลักสูตรรำยวิชำพฤติกรรมมนุษยแ์ละกำร
พัฒนำตน สอดแทรกในเนื้อหำ บทที ่๙ กำร
พัฒนำตนเองด้ำนคุณธรรมจริยธรรมด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๓. รำยวิชำระบบสังคมไทย 
 
 

วิชำศึกษำทั่วไปของ
นักศึกษำทัว่ไป 

 

เร่ิมต้น ส.ค. ๖๐ 
ถึงปัจจุบัน 

 

จัดท ำหลักสูตรรำยวิชำระบบสังคมไทย 
สอดแทรกในเนื้อหำ บทที่ ๕ หัวข้อที่ ๔ พลเมือง
ประชำสังคมและธรรมำภบิำล หน้ำ ๑๒๐ ถึงหน้ำ ๑๓๗ 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

๔. รำยวิชำควำมจริงของชีวิต วิชำศึกษำทั่วไปของ
นักศึกษำทัว่ไป 

เร่ิมต้น ส.ค. ๖๐ 
ถึงปัจจุบัน 

จัดท ำหลักสูตรรำยวิชำควำมจริงของชีวติ 
สอดแทรกในเนื้อหำ บทที่ ๕ หัวข้อ หนำ้ที่
พลเมือง หน้ำ ๑๐๒ ถึงหน้ำ ๑๐๔ 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

๖. วิทยาลัยดุสิตธานี ๑. จัดให้มีกำรเรียนกำรสอน  
รำยวิชำ มศ๑ ๑๐๑ คุณธรรมและ
คุณลักษณะดุสิตธำนี รำยวิชำ มศ๑๑๐๑ 
คุณลักษณะดุสิตธำนี จ ำนวน ๑ หนว่ยกติ 

นักศึกษำชั้นปีที่ ๑ 
 
 
 

ทุกปีกำรศึกษำ 
 
 
 

นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและได้ท ำกิจกรรม
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่เกีย่วขอ้งกำร
ต่อต้ำนกำรทุริต กำรเป็นคนดี มีคุณธรรมม 
จริยธรรม 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 



 

 

๓๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ๒. จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนวิชำ สศ๑๑๐๑ 
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย 

นักศึกษำชั้นปีที่ ๑ ทุกปีกำรศึกษำ นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำยใน
ชีวิตประจ ำวัน กำรท ำกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
ในกำรศึกษำเล่ำเรยีน เช่น ท ำโปสเตอร์รณรงค์กำรไม่
ทุจรติกำรสอบ กำรท ำรำยงำน และกิจกรรมต่ำงๆ 
ในกำรด ำรงชีวิต 

- - - 

7. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
(ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
ฝากวิชาการ) 

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ส ำนักวิชำศึกษำทัว่ไป 
ได้เปิดรำยวิชำ ๙๐๑๐๓๔ มิติทำงสังคม 
เศรษฐกิจ กำรเมืองและกฎหมำย 
(Dimensions of Society, Economics, 
Politics and Law) และมีกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนโดยก ำหนดให้นักศึกษำ
ออกไปศึกษำดูงำนทีพ่ิพิธภัณฑ์ และ 
หอจดหมำยเหตุ หรือส ำนักงำน ป.ป.ช.  

นักศึกษำคณะจิตวิทยำ 
ชั้นปีที่ ๑ 

จ ำนวน ๒ ชัว่โมง ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ส ำนักวิชำศึกษำทั่วไป ได้
เปิดรำยวิชำ ๙๐๑๐๓๔ มิติทำงสังคม เศรษฐกิจ 
กำรเมืองและกฎหมำย (Dimensions of 
Society, Economics, Politics and Law)  
โดยเป็นวิชำบังคับเลือกของคณะจิตวิทยำ และมี
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยก ำหนดให้
นักศึกษำออกไปศึกษำดูงำนที่พิพธิภัณฑ์ และ 
หอจดหมำยเหตุกำรณ์ หรือส ำนกังำน ป.ป.ช.  
ซ่ึงด ำเนินกำรไปแล้ว ๒ ปกีำรศึกษำ 

๑.เนื่องจำก
รำยวิชำมีเน้ือหำ
หลำยมิติจึงจัดกำร
เรียนกำรสอน
เนื้อหำกำรต้ำนกำร
ทุจริตได้ในเวลำที่
จ ำกัด 
๒. กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมีเฉพำะ
คณะจิตวิทยำที่เป็น
วิชำบังคับเลือกเรียน
จึงไม่ได้ครอบคลุม
คณะอื่น 

ปรับหลักสูตรโดย
เพิ่มเติมรำยวิชำ
กำรต้ำนกำร
ทุจริตให้เป็น
รำยวิชำหนึ่งใน
หมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป 

 

- 

๒. วิทยำลัยเซนต์หลุยส์ก ำหนดคุณธรรม
ด้ำนควำมซ่ือตรงเป็นหนึ่งในคุณธรรม ๑๒ 
ประกำรเป็นคุณธรรมพื้นฐำนส ำคัญของ
นักศึกษำ และมีรำยวิชำจริยธรรม ภำยใต้
ส ำนักวิชำศึกษำทัว่ไป ที่จัดกำรเรียนกำร
สอนโดยเน้นคุณธรรมด้ำนนี้อยู่ดว้ย 

ทั้งสถำบัน 
 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
(ส.ค. ๖๑ – ก.ค. 

๖๒) 
 

มีรำยวิชำจริยธรรม ภำยใต้ส ำนักวิชำศึกษำทั่วไป 
ที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นคุณธรรมด้ำนควำม
ซ่ือตรงให้กับนักศึกษำทุกคณะทุกชั้นป ี
 

- - - 

๓. งำนวิจยั เร่ือง โมเดลควำมสัมพันธ์เชิง
สำเหตุพฤติกรรมควำมไม่ทนและควำม
ละอำยตอ่กำรกระท ำกำรทุจริต ของ
นักศึกษำวิทยำลยัเซนต์หลุยส ์

นักศึกษำวิทยำลัย
เซนต์หลุยส์ 

ได้รับอนุมัติทุนวิจัย
ของวิทยำลยัเซนต์
หลุยส์ ประจ ำป ี

๒๕๖๑ 

งำนวิจัย เร่ือง โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ
พฤติกรรมควำมไม่ทนและควำมละอำยต่อกำร
กระท ำกำรทุจริตของนักศึกษำวิทยำลัยเซนต์
หลุยส์ได้รับอนุมัติทุนวิจยัของวิทยำลัยเซนต์
หลุยส์ ประจ ำป ี๒๕๖๑ อยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์
ข้อมูลและกำรจัดท ำต้นฉบบับทควำมวจิัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 
 

- ต่อยอดงำนวจิัย
ต่อไป 

 

- 



 

 

๓๔ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

8. มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
(คณะนิติศาสตร์) 

จัดท ำหลักสูตรเป็นรำยวิชำในหมวดศึกษำ
ทั่วไปของมหำวิทยำลยั 

นิสิตชั้นปีที่ ๑ และปีที่ 
๒ ทุกคณะใน

มหำวิทยำลัยนเรศวร 

มีก ำหนดจะเปิดสอน
ในภำคเรียนที่ ๑/

๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร - - - 

9. สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 

๑. กิจกรรมรณรงค์ประชำธิปไตย ตอ่ต้ำน
กำรทุจริตซ้ือสิทธิ ขำยเสียง 
 
๒. กิจกรรมคนรุ่นใหม่ หวัใจประชำธิปไตย 
ร่วมกับช่อง ๓ 

นักศึกษำผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทุกคน 

๒๔ ม.ค. – 
๒๔ ก.พ. ๖๒ 

 
๖ ก.พ. ๖๒ 

มีกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำง ๆ  
ที่ส ำคัญ ๆ ที่นักศึกษำควรทรำบและสิ่งที่ต้อง
เตรียมตัวก่อนกำรเลือกตั้งทั้งแบบนอก
รำชอำณำจกัร แบบเลือกตั้งล่วงหน้ำ  
แบบเลือกตั้งปกต ิ

- - สอดแทรก
เนื้อหำผ่ำน

กำรจัด
กิจกรรม 

10. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  
(ฝ่ายวิชาการ) 

๑. ผู้บริหำร อำจำรย์ เจำ้หน้ำทีแ่ละ
นักศึกษำเข้ำรว่มงำนวันต่อตำ้นคอร์รัปชัน 
2562 ภำยใต้แนวคิด "รวมพลัง..อำสำ 
สู้โกง" วันศุกร์ที ่6 กันยำยน 2562  
ณ ห้องภิรัช ศูนย์นิทรรศกำร 
และกำรประชุมไบเทค บำงนำ 

ผู้บริหำร อำจำรย ์
เจ้ำหน้ำที่และ

นักศึกษำ 
 
 
 

6 ก.ย. 62 
 
 
 
 
 

ผู้บริหำร อำจำรย ์เจ้ำหน้ำที่และนกัศึกษำ 
เข้ำร่วมงำน จ ำนวน 60 คน 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๒. ในภำคต้น ฝ่ำยวิชำกำรได้ท ำกำร
ปรับปรุงหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป เพิ่มรำยวิชำ
ทำงด้ำนกำรสร้ำงวัฒนธรรมต้ำนทจุริต ใน
กลุ่มวิชำที่เกีย่วกับกำรสร้ำงสังคมยั่งยืน โดย
ใช้ต้นแบบหลักสูตรวยัใสใจสะอำด เข้ำมำใส่
ในเนื้อหำกำรเรียนกำรสอน (Corruption) 

นักศึกษำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ฝ่ำยวิชำกำรได้ด ำเนินกำรเพิ่มรำยวิชำทำงด้ำน
กำรสร้ำงวัฒนธรรมต้ำนทุจริต ในกลุ่มวชิำที่
เกี่ยวกบักำรสร้ำงสังคมยั่งยืน หมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป 2 วิชำ ได้แก่ วิชำ GE462 วัฒนธรรมต้ำน
ทุจริต (Anti-Corruption Culture) และวิชำ GE463 
กำรรู้เท่ำทันกำรคอร์รัปชัน (Understanding) 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๓. มหำวิทยำลยัมอบหมำยให้หลักสูตรต่ำงๆ 
ภำยใต้คณะวิชำน ำเนื้อหำต้นแบบหลักสตูร
วัยใส ใจสะอำดเข้ำไปแทรกในวิชำเรียนของ
นักศึกษำ 

นักศึกษำ  คณะบัญชี ได้น ำเนื้อหำและคลิปจำกกำรประกวด
ส่งเสริมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ปปช.) ไปเผยแพร่
ในคำบเรียนในรำยวิชำที่เกี่ยวข้อง 

- - - 

๔. ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ขอให้สถำบันตำ่งๆ 
เผยแพร่คลิปจำกกำรประกวดส่งเสริมของ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช.  

 
 
 

นักศึกษำ  - ฝ่ำยวิชำกำร มกีำรให้เผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน์
ของมหำวิทยำลยั เช่น Face book ของกอง
วิชำกำรและสหกิจศึกษำ พร้อมทั้งมอบหมำยให้
คณะวิชำเผยแพร่ในคณะวิชำอีกดว้ย 
- คณะบัญชีได้น ำคลิปจำกกำรประกวดส่งเสริม
ของ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ไปเผยแพร่ในชั้นเรียน 
ต่ำง ๆ  

- - 
 

- 
 



 

 

๓๕ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ๕. มหำวิทยำลยัมอบหมำยทกุคณะวิชำขอ
ควำมร่วมมือบรรจุเนื้อหำหรือสอดแทรก
เนื้อหำกำรต่อตำ้นกำรทุจริตในทุกหลักสูตร 

นักศึกษำ  อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
 
 

- - - 

๖. มหำวิทยำลยัมอบหมำย 
ฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำจัดกิจกรรมให้นกัศึกษำ
เข้ำไปมีส่วนร่วมในโครงกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตมำกยิ่งขึ้น 

นักศึกษำ  อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร - 
 
 

- 
 

- 
 

๑๑. มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต  
(ส านักวิชาศึกษาทั่วไป) 

๑. คณะผู้บริหำรระดับสูงของมหำวิทยำลัย 
ประชุมก ำหนดนโยบำยเพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำวันที่ 5 ตุลำคม 
2561 

ให้จัดกำรเรียนกำร
สอนแก่นักศึกษำทุก
คณะวิชำหรือทุก

หลักสูตร 

ให้จัดกำรเรียนกำร
สอนในภำคเรียนที่

2/2561 
เป็นต้นไป 

ประชุมผู้บริหำรระดับสูง มีมติมอบหมำยส ำนัก
วิชำศึกษำทั่วไป ให้น ำหลักสูตรกำรต้ำนทุจริต
ศึกษำ ไปสอดแทรกในกำรจัดกำรเรียนในรำยวิชำ
ที่มีเนื้อหำสอดคล้องกัน 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๒. ด ำเนินกำรสอดแทรกหัวขอ้ทุจริตศึกษำ
ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำศึกษำ
ทั่วไป  จ ำนวน 4 รำยวิชำ ได้แก่ 
วิชาบังคับ  1 รายวชิา  คือ 
ศท.131 ศิลปะกำรพัฒนำชวีิต 
วิชาเลือก 3 วิชา คือ 
ศท.129  พลเมืองกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ศท.132  กำรคิดกับคนรุ่นใหม่ 
ศท.133  ศำสนำเพือ่กำรพัฒนำมนุษย ์

นักศึกษำปริญญำตร ี
ทุกหลักสูตร/ทุกชั้นป ี
ที่ลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำบังคับและ

วิชำเลือกเสร ี
จ ำนวนมำกกว่ำ 

1,000 คนขึ้นไป 
 
 

 

สอดแทรกหลักสูตร
ทุจริตศึกษำใน

รำยวิชำศึกษำทัว่ไป
บำงรำยวิชำภำค

กำรศึกษำที ่
2 /2561 

 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

ศท.131 ศิลปะกำรพัฒนำชวีิต 
  เป็นวิชำบังคับ นักศึกษำทุกคน ทกุคณะ
วิชำ ต้องลงทะเบียนเรียน 
การจัดการเรียนการสอน 
ได้บรรจุประเด็นควำมซ่ือสัตย์ สุจริต และ
เปรียบเทียบกับกำรทุจริต ในแผนกำรเรียนรู้ 
เร่ือง คุณค่ำของชีวิต (ใบงำนครั้งที่ 2 เร่ือง 
กิจกรรมกำรศึกษำคุณค่ำชีวิต (วิเครำะห์
คุณค่ำควำมซ่ือสัตย์ สุจริต) 

นักศึกษำจำกทกุคณะ
วิชำ จ ำนวน 
1,050 คน 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 
2/61 

พ.ย.61 - มี.ค.62 
 
 
 
 
 
 

จำกกจิกรรมกำรสอน 
1.นักศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับควำมซ่ือสัตย์ สุจริต
และวิเครำะห์เปรียบเทียบกบักำรทุจริตได้ 
2.นักศึกษำทุกคนได้เข้ำใจแนวคิดเรื่องทุจริต
ศึกษำและเป็นส่วนส ำคัญที่จะได้ตระหนกัถึง
ผลกระทบของกำรทุจริตต่อชวีิตและสังคม 
3.นักศึกษำได้เรียนรู้ชีวิตควำมซ่ือสัตย ์สุจริต 
และมุมมองกำรทุจริตจำกชวีิตผู้อื่น 
 

กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้แบบกลุ่ม
เรียน ผลกำร
ประเมินผู้เรียน
จ ำนวนมำก อำจจะ
มีควำมบกพรอ่ง
เพรำะไม่สำมำรถ
จะประเมินควำมรู้
และพฤติกรรมได้
อย่ำงทั่วถึง 

- ผู้สอนควรมี
กิจกรรมกำร
เรียนรู้กำรสอน
แนวใหม่ โดยใช้
กำรศึกษำนอก
ห้องเรียน ด้วย
วิธีกำรที่เหมำะสม
ในแต่ละกลุ่ม
เรียน เช่น 
Project Based , 
PBL เป็นต้น 

- 



 

 

๓๖ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ศท.129  พลเมืองกับหนำ้ที่ควำม
รับผิดชอบ ได้จัดในกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน จำกสื่อกำรเรียนรู้ 4 เร่ือง  
เร่ืองที่ 1  กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  
เร่ืองที่ 2 MOST-THE Bridge V.2 สือ่กำร
เรียนรู้วิชำ ควำมอำยและควำมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต ชื่อสื่อ โตไปไม่โกง ตอนโดนัท 
เร่ืองที่ 3  STRONG : จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต ชื่อสื่อ โตไปไม่โกง ตอนสำวนักชอ้ป 
เร่ืองที่ 4 พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ภำพยนตร์สั้นส ำนกังำน ป.ป.ช. เรื่อง 
ผลลับ 
 
 
 

นักศึกษำทุกคณะทกุ
ชั้นปีลงทะเบียน
จ ำนวน 48 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2561 

(พ.ย.2561-มี.ค.
2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกที่นักศึกษำได้เรียนรู้ด้วยกำรชมส่ือทัง้ 4 ชุด
นักศึกษำเห็นควำมส ำคัญของกำรเป็นคนไม่เห็น
แก่ตัว เพรำะควำมเห็นแก่ตวัเป็นจุดเร่ิมต้นของ
สำเหตุกำรทุจริต 
นอกจำกนี้นักศึกษำได้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์จัดท ำ
สื่อเพื่อสอนให้พลเมืองเป็นคนมีจิตสำธำรณะ  
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำกขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน เป็นเรื่อง
ที่ผู้เรียนอำจให้
ควำมสนใจน้อย 
เนื่องจำกอำจยังไม่
เห็นควำมส ำคัญที่จะ
น ำไปใช้ในกำร
ท ำงำนและไม่เห็น
โทษของกำรท ำ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 

-ควรใช้สื่อกำร
สอนเกี่ยวกับกำร
ต้ำนทุจริตท่ี
หลำกหลำย
ประกอบกำรสอน 
ผู้สอนควรพัฒนำ
รูปแบบกำรสอน 
โดยวธิีกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนศึกษำ
เชิงบูรณำกำร
และเห็น
ควำมส ำคัญในกำร
ต้ำนทุจริตท่ีมี
ผลกระทบต่อ
ตนเอง และสังคม
ในระยะยำว 

 

ศท.132  กำรคิดกับคนรุ่นใหม ่
เป็นวิชำเลือกเสรี นักศึกษำทุกคน ทุกคณะ
วิชำ สำมำรถลงทะเบียนเรียนได ้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้บรรจุประเด็น
กำรต้ำนทุจริตไว้ในหวัข้อกำรสอนเร่ือง 
“เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม  และใบงำนกลุม่
กิจกรรมกำรเรียนรู้ “ทักษะกำรคิดเกณฑ์
ตัดสินจริยธรรมในชีวิตประจ ำวัน  : วัยใส  
ใจสุจริต” 
และชมสื่อกำรสอน หนังสั้นเรื่อง  
“ไอ้เตี้ย” วิเครำะห์ปัญหำจรยิธรรมด้ำนกำร
ทุจริตและกำรโกง 
 
 
 
 

นักศึกษำทุกคณะ 
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน 

จ ำนวน 183 คน 
 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2561 

(พ.ย.61-มี.ค.62) 
 
 

 

 

จำกกำรเรียนรู้เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมในทัศนะ
ต่ำงๆ ท ำให้นักศึกษำได้มีควำมรู้และเขำ้ใจ
แนวคิดที่เป็นเกณฑ์ตัดสินจริยธรรม และมีเหตุผล
ในกำรวินิจฉยัเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมเร่ืองต่ำงๆ ได้ 
- กิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนใบกิจกรรมกลุม่และชม
สื่อกำรสอนต่ำง ๆ ท ำให้ผู้เรียนได้มีมุมมอง
เกี่ยวกบัคุณประโยชน์ของควำมสุจริต และโทษ
ของกำรทุจริต 
 
  

ผู้เรียนไม่ค่อยมี
ควำมสนใจมำกนกั 
ส่วนหนึ่งมำจำก
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนที่ยังขำด
สื่อสมัยใหม่ในกำร
ช่วยสอน 

- ควรมีกิจกรรม
กำรศึกษำนอก
ห้องเรียนร่วมกับ
ชุมชน 
- ควรใช้สื่อกำร
สอนสมัยใหม่ 
เพื่อผู้เรียนได้
เข้ำถึงประเด็น
ศึกษำได้อย่ำง
ชัดเจน 
 

 



 

 

๓๗ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 GE133 ศำสนำเพื่อกำรพัฒนำมนุษย ์
เป็นวิชำเลือกเสรีนักศึกษำทุกคน ทุกคณะ
วิชำ สำมำรถลงทะเบียนเรียนได้กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในด้ำนเน้ือหำและควำมรู้ ได้
อิงแนวคิดเกณฑ์ตัดสินปัญหำทำงจริยธรรม
โดยยึดหลกัค ำสอนในทำงศำสนำต่ำงๆ เป็น
หลักและกำรชมส่ือกำรสอน เพื่อวิเครำะห์
ข้อมูลด้ำนทุจริตศึกษำ  

นักศึกษำ 
ปริญญำตร ี
ทุกหลักสูตร 

ลงทะเบียนเรียนภำค
กำรศึกษำที ่

2/2561 จ ำนวน 
95 คน 

 

ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2561 

(พ.ย.2561 - มี.ค.
2562) 

 

หลังจำกนักศึกษำชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับผลดีของ
กำรประพฤติตนเป็นคนสุจริตและผลเสยีของกำร
ประพฤติตนเป็นคนทุจริตและกำรแสดงบทบำท
ละครเกี่ยวกับผลดีของสุจริตและผลเสียของทุจริต
ในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษำเห็นควำมส ำคัญของกำร
เป็นคนดีมีควำมสุจริตและผลเสียของกำรทุจริต
มำกขึ้นและตระหนักรู้ถึงควำมรำ้ยแรงและควำม
เสียหำยอันเกิดจำกกำรทจุริตที่จะมีผลต่อตนเอง 
สังคมและประเทศชำติ เป็นอย่ำงมำก (หำกผู้คน
ในสังคมยังมีกำรทุจริตกันอยู่) 
 

สื่อและวธิีกำรสอน
ยังไม่หลำกหลำย
หรือตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้เรียน
ยุคใหม่ จึงเป็นส่วน
หนึ่งท ำให้ขำด
แรงจูงใจในกำร
เรียนรู ้

 
 

- พัฒนำและ
ปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอนด้วยสื่อ
สมัยใหม่และมี
ควำมง่ำยต่อกำร
เข้ำถึงควำมรู้ 
โดยเฉพำะ 
ให้ตรงกับประเด็น 
ทุจริตศึกษำ 
- กำรศึกษำจำก
กรณีศึกษำที่ม ี
ผลกระทบจำก
กำรกระท ำทจุริต 
- กิจกรรมศึกษำ
นอกห้องเรียน 

- 

๑๒. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย 

๑. มหำวิทยำลยัจัดกำรเรียนกำรสอน โดย
น ำรำยวิชำจำกหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ
กำรปลูกฝังค่ำนิยมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมซ่ือสัตย์สุจริตให้กับนกัศึกษำ 

นักศึกษำ 
 

เร่ิมใช้กับนักศึกษำ
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

 

หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘) จ ำนวน ๖ รำยวิชำ ได้แก ่
๑. ๐๑-๐๒๑-๐๐๑ คุณธรรมจริยธรรม (Morals 
and Ethics) 
๒. ๐๑-๐๒๒-๐๐๑ พลเมืองกับจิตส ำนกึต่อสังคม 
(Citizen and Public Consciousness) 
๓. ๐๑-๐๒๒-๐๐๒ สังคมกับกำรปกครอง 
(Society and Government) 
๔. ๐๑-๐๒๑-๐๐๓ สังคม ประเพณี และอำรยธรรม 
(Society Culture and Civilization) 
๕. ๐๑-๐๒๒-๐๐๕ สันติภำพและควำมมั่นคงของ
มนุษย ์(Peace and Human Security) 
๖. ๐๑-๐๒๒-๐๐๗ กฎหมำยและระบบของ
กฎหมำย (Law and Legal Systems) 

- - - 

๒. จัดกิจกรรม/โครงกำรเกี่ยวกับกำร
ปลูกฝังค่ำนิยมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

นักศึกษำ 
 

๒๓ ส.ค. ๖๒ 
 

จัดกิจกรรม/โครงกำร อำทิ โครงกำร 
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะเพื่อพัฒนำ 
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินยันักศึกษำ 

- - - 



 

 

๓๘ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ๓. ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ มหำวิทยำลยั 
ด ำเนินกำรปรับปรุงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยสภำ
มหำวิทยำลัยฯ ให้ควำมเห็นชอบ ในครำว
ประชุมครั้งที่ ๑๗๖-๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

นักศึกษำ เร่ิมใช้กับนักศึกษำ 
ชั้นปีที่ ๑ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป 

ก ำหนดให้รำยวิชำ ๐๐-๐๒๓-๐๐๑ พลเมืองกับ
จิตส ำนึกต่อสังคม๓(๓-๐-๖) เป็น “รำยวิชำ
บังคับ” โดยมีค ำอธิบำยรำยวิชำที่เกีย่วขอ้งกับ
หลักสูตรต้ำนทุจริต 

- - - 

๑๓. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ก ำหนดให้เป็นรำยวิชำศึกษำ 
ทั่วไป (General Education : GE)  
ชื่อรำยวิชำ “พลวัตทำงสังคมกับกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสขุ (Social 
Dynamics and Happy Living)  
โดยก ำหนดเนื้อหำรำยวิชำที่เกีย่วกบั 
กำรตำ้นทุจริต ในประเดน็ ดังนี ้
๑. ควำมรู้ทั่วไปเกีย่วกบัลักษณะ 
สังคมไทย 
๒. กำรจัดระเบยีบสังคมไทย 
๓. กำรขัดเกลำทำงสังคมไทย 
๔. สิทธิหน้ำทีแ่ละเสรีภำพของ 
ประชำชน ควำมปรองดอง ควำม 
สมำนฉันท์ กำรปลูกจิตส ำนึกที่ด ี
๕. กฎหมำยกับสังคมไทย 

นักศึกษำชั้นป ี
ที่ ๑ และ ๒ ทกุ

สำขำวิชำที่
ลงทะเบียนเรียน

รำยวิชำศึกษำทัว่ไป 

ภำคกำรศึกษำที่ 2 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 
๒๕๖๑ และภำค 
กำรศึกษำที ่๑ 

ประจ ำปกีำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

ในรอบปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
(ภำคกำรศึกษำที่ ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
และ ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ประจ ำป ี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ ) มีนักศึกษำที่ได้ผ่ำนกำรเรียน
กำรสอน รำยวิชำดังกล่ำว จ ำนวนทั้งสิ้น  
699 คน โดยแบ่งเป็นคณะ ดังนี้ 
- คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
๑๙๗ คน 
- คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ ๔๒๖ คน 
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสำหกรรม ๗๖ 
คน 

-มหำวิทยำลยั 
มีควำมต้องกำร
เผยแพร่ และให้
นักศึกษำทุกคน
ผ่ำนกำรศึกษำ
รำยวิชำดังกล่ำว 
แต่เนื่องจำกกำรจัด
แผนกำรเรียนมี
ควำมแตกต่ำงกนั 
จึงไม่สำมำรถศึกษำ
ได้ทุกสำขำวิชำ 
-มหำวิทยำลยัขำด
ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
กำรต่อต้ำนทุจริต 
และกำรจัดท ำ
หลักสูตรต่อต้ำน
ทุจริตโดยตรง 

- - 

๑๔. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
(งานวิชาการศึกษา
ทั่วไป 

๑. เสนองำนวิชำศึกษำทั่วไป 
 

คณะผู้บริหำร และ
ผู้สอนรำยวิชำศึกษำ

ทั่วไป 

ส.ค. – ต.ค. - ที่ประชุมรับทรำบ 
- ปรับเข้ำกับเนื้อหำรำยวิชำ VGE๑๐๙ อัตลักษณ์
บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 

- 
 

ควรบรรจุหรือ
แทนในกจิกรรม 
กำรเรียนกำรสอน 

- 

๒. ก ำหนดเนื้อหำในรำยวิชำ VGE๑๐๙  
อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 
- ควำมเป็นพลเมือง  
- คุณธรรมจริยธรรมกับ กำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต   
- ภำวะผู้น ำบุคลิกภำพ 

อำจำรย์ผู้สอนและ
นักศึกษำ ๑๐๙๙ คน 

ส.ค. – ต.ค. ผู้สอนและนักศึกษำรำยวิชำ ฝึกปฏิบัต ิ
ก้ำวทันทจุริตและคดีโกง 

ข้อมูลบำงส่วนยัง
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

ควำมเห็น 

- ใช้ข้อมูลคดี
ควำมที่ได้มีกำร
พิจำรณำและ
ตัดสินยุติคดีแล้ว
เป็นโจทย์วิเครำะห์
ในกำรเรียนรู้ 

- 



 

 

๓๙ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

      - แนวทำงในกำร
ป้องกันป้องปรำม
ไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

 

๑๕. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัล าปาง 

สอดแทรกเนื้อหำดำ้นป้องกัน 
กำรทุจริตสอดแทรกอยู่ในรำยวิชำ 
กำรศึกษำเพือ่ควำมเป็นพลเมือง 

นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ สอดแทรกเนื้อหำในกำรเรียนกำรสอน - - - 

๑๖. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

เปิดรำยวิชำวัยใส ใจสะอำด นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ - ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- นักศึกษำให้ควำมสนใจใฝ่รู้ในกิจกรรมที่จัด 
ทั้งบรรยำยและอภิปรำย 
- มีกำรจัดโครงกำรกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ให้แก่
นักเรียนระดับประถมเรื่องกำรต้ำนทจุริต 

- - - 

๑๗. มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

บรรจุเนื้อหำวยัใส ใจสะอำดอยู่ในกระบวน
วิชำศึกษำทั่วไปซึ่งนักศึกษำทกุคนต้องเรียน
คือวิชำ RAM๑๐๐๐ (ควำมรู้คู่คุณธรรม) 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีทุกคณะ/

สำขำ/หลักสูตร 

ตลอดปีกำรศึกษำโดย
เร่ิมด ำเนินกำรมำ
ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 

๒/๒๕๖๑ 

นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระเนื้อหำวิชำ
มำกขึ้น ได้แนวทำงน ำไปปฏิบัติและได้ทรำบถึง
ควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญของหลักสตูร 
ต้ำนทุจริตศึกษำ 

กรณีศึกษำที่มีอยู่
ในหลักสูตรบำง
เร่ืองอำจจะไม่
สอดคล้องกับ
เนื้อหำและเป็น
คลิปที่ค่อนข้ำงสั้น 

ควรมกีำรปรับปรงุ
และเพิม่เติมกรณ ี
ศึกษำให้มำกขึน้
และประสำนแจ้งผู้
ที่เกี่ยวข้องในกำร
น ำไปปรับใช้กับ
กำรเรียนกำรสอน
เป็นระยะๆ 

- 

๑๘. มหาวิทยาลัย 
รัตนบัณฑิต 

สอดแทรกในรำยวิชำศึกษำทั่วไป นิสิตชั้นปีที่ ๑ ๑ ภำคกำรศึกษำ ยังไม่ได้ประเมินกำรเรียน - - - 

๑๙. มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

มหำวิทยำลัยนรำธวิำสรำชนครินทร์ ได้มี
นโยบำยให้สอดรับกบัหลักสูตรส ำนกังำน 
ป.ป.ช. ที่ก ำหนดใหจ้ัดท ำหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption 
Education) โดยสอดแทรกเนื้อหำในกลุ่ม
รำยวิชำศึกษำทั่วไปของหลักสูตรมหำวิทยำลัย 
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
ผ่ำนกำรเรียนไม่น้อยกวำ่ 6 หน่วยกิต       

นักศึกษำ 
ชั้นปีที่ 1 

 
 
 
 
 
 

1 ภำคกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมกีำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่ม
วิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ได้แก่ 
๑. รำยวิชำกฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน โดยมุ่งเน้น
ให้นักศึกษำมีควำมรู้ เกีย่วกบักฎหมำยทั่วไป และ
กฎหมำยอิสลำม กฎหมำยที่เกีย่วขอ้งกบัสิทธิ
มนุษยชน และกำรคุ้มครองผู้บริโภค เพือ่ให้
สำมำรถอยู่รว่มกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

๒. รำยวิชำสังคมวิทยำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษำมีควำมรู้ในเร่ืองลักษณะ

ทำงสังคมและวัฒนธรรม ปัญหำและควำมขัดแย้ง
ในพื้นที่ พัฒนำกำรของนโยบำยควำมมัน่คงกำร 

- - - 



 

 

๔๐ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

    จัดองค์กรในกำรแก้ปัญหำ กำรบริหำรควำม
ขัดแย้งโดยสันติวธิี และแผนกำรพัฒนำพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
๓. รำยวิชำมนุษย์กับสังคม โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษำมีควำมรู้เรื่องมนุษย์กับสังคมและ
วัฒนธรรม กำรจัดระเบียบทำงสังคม สถำบันทำง
สังคม สิทธิมนุษยชน กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
โลกำภวิัตน์ และผลกระทบต่อสังคม 

- - - 

๒๐. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัอุดรธานี 

๑. จัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรม เช่น 
Roll play ที่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำ
รำยวิชำสังคมและวัฒนธรรมไทย ในหวัข้อ
เร่ือง หลักกำรป้องกันกำรทุจริตและกำร
ประพฤติมิชอบ 

นักศึกษำชั้นป ี
ที่ 1 – 2 

 

ปีกำรศึกษำ 
1/2561 –ปัจจุบัน 

 

นักศึกษำมีส่วนรว่มในกำรท ำกิจกรรมและมีกำร
ตระหนักถึงผลเสียของกำรทุจริตในขั้นต้น พร้อมทั้ง
ยังสร้ำงจิตส ำนึกให้กับนกัศึกษำมีควำมต้องกำร
ขยำยผลสู่ชุมชนโดยกำรท ำเป็นโครงกำรจิตอำสำ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรำยวิชำอกีด้วย 

นักศึกษำไม่ได้รับ
ข้อมูลที่แน่นมำกพอ
เนื่องจำกน ำเนื้อหำ
มำสอดแทรกแค่
บำงส่วนเท่ำนั้น 

- - 

๒. เป็นส่วนหนึ่งใน “โครงกำรจิตอำสำ
พัฒนำท้องถิ่น” ของรำยวิชำสังคมและ
วัฒนธรรมไทยและวิชำ 
วิถีชีวิต พื้นถิ่นอุดรธำนีซ่ึงเป็นวิชำ 
ในกลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 

นักศึกษำชั้นปีที ่1 - 
2 และชุมชนใน
จังหวัดอุดรธำน ี

 

ปีกำรศึกษำ 
1/2561 –ปัจจุบัน 

 

เป็นกำรลงพื้นที่พบชุมชน ส ำรวจปัญหำในพื้นที่
และหำทำงแก้ไขโดยเปน็กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องแก่ชมุชนโดยนกัศึกษำ เช่น ปกีำรศึกษำ 
1/2561 นกัศึกษำจัดท ำโครงกำรวจิัยจติอำสำ 
เร่ืองกำรขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจเรื่องกฎระเบียบใน
สถำนศึกษำของนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2/2561 
นักศึกษำจัดท ำโครงกำรวจิยัจิตอำสำเรื่องโครงกำร
ส่งเสริมประชำธปิไตยในชุมชนบ้ำนดุงปกีำรศึกษำ 
1/2562 นักศึกษำร่วมกันจัดท ำโครงกำรวิจัยจิต
อำสำ เร่ืองปัญหำสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำย
ภำยในชุมชนบ้ำนดงเรือง เป็นต้น ซ่ึงชุมชนได้ให้
ควำมสนใจและให้กำรตอบรับเป็นอย่ำงดี 

นักศึกษำที่สนใจท ำ
โครงกำรที่สอด 
คล้องกับกำรต้ำน
ทุจริตส่วนมำกจะ
เป็นนักศึกษำจำก
สำขำนิติศำสตร์ซ่ึง
เป็นสำขำที่เกี่ยวข้อง
เท่ำนั้น 
 

ควรปลูกฝัง
จิตส ำนึกของกำร
ต้ำนกำรทุจริตใน
ทุกระดับชั้นและ
ทุกสำขำวิชำ 

 

- 

๓. บรรจุเนื้อหำของหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำอยู่ในรำยวิชำใหม่ของกลุ่มวิชำ
สังคมศำสตร์คือ “รำยวิชำศำสตร์พระรำชำฯ” 
 
 
 
 

นักศึกษำชั้นปีที ่
1 – 2 

 

ปีกำรศึกษำ 
2/2562 

 

จัดกำรเรียนกำรสอนในหน่วยกำรเรียนเรื่อง กำร
ทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้แนวทำงของหลกัสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำและของมหำวิทยำลยัฯ เป็นต้นแบบ 
โดยมีผู้สอนทำงสำยนิติศำสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ
หัวข้อหลักในกำรสอนจะเกีย่วขอ้งกับ  
1. ผลประโยชน์สว่นตน/ส่วนรวม  
2.รูปแบบ/สำเหตุกำรทุจริต และ  

เพิ่งเปิดให้มีกำร
เรียนกำรสอน
รำยวิชำนี้เป็นครั้ง
แรกอำจจะต้องมี
กำรปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบให้มีควำม
สอดคล้องมำก 

- - 



 

 

๔๑ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

    3.จิตพอเพียงต้ำนทุจริต เป็นเนื้อหำเบื้องต้น ยิ่งขึ้น - - 

๔. เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนใน
ส่วนของหน่วยกำรทุจริตคอร์รัปชันใน
รำยวิชำศำสตร์พระรำชำฯ 

นักศึกษำชั้นปีที ่1-2 ปีกำรศึกษำ 
2/2562 

ก ำลังด ำเนินกำร - - - 

๒๑. มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูม ิ

๑. แจ้งให้ทุกสำขำรับทรำบรำยละเอยีดตำม
หลักสูตรและให้น ำเนื้อเร่ืองของหลักสูตรไป
บูรณำกำรเพื่อสอนในหลกัสูตรอย่ำงน้อย ๑ 
รำยวิชำต่อหลักสูตร 

นักศึกษำทั้งหมดของ
มหำวิทยำลัย 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

๑. นักศึกษำได้รับทรำบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
หลักสูตรวัยใส ใจสะอำด อย่ำงน้อยสำขำละ ๑ วิชำ 
๒. จ ำนวนกำรทุจริตในกำรสอบลดลง 
๓. มีกำรน ำส่งสิ่งของที่นักศึกษำลืมเพิ่มมำกขึ้น 
๔. มีกำรจัดท ำสรุปกำรด ำเนินงำนของบำงสำขำ 

- ควรมกีำรจัดอบรม
อำจำรย์ของ
สถำบันกำรศึกษำ
เพื่อก ำหนดทิศทำง 
กำรขับเคลื่อน
โครงกำรทีช่ัดเจน 

- 

๒๒. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

๑. จัดกิจกรรมบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนรำยวิชำ 080203910  
Anti-Corruption  ประจ ำภำคเรียนที่ 
2/2561 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ีสำขำวิชำ
วิศวกรรมอุตสำหกรรม
คณะวิศวกรรมศำสตร์

ลงทะเบียนเรียน 
จ ำนวน 51 คน 

ภำคเรียนที่ 
2/2561 

วันที่ 7 และ 14 
มีนำคม 2562 

 

- จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำรว่มกิจกรรมจ ำนวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.04 
- มีควำมพึงพอใจในภำพรวมกิจกรรมระดับมำก
ที่สุด ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.67 
 

- - - 

๒. อบรมให้ควำมรู้โดยทีมวิทยำกรตัวคูณ
เพื่อกำรปลูกฝังวธิีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่นรวม จิต
พอเพียง ควำมอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ผ่ำนโครงกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ 
ประจ ำป ี2562 

พนักงำน
มหำวิทยำลัยทีบ่รรจุ
ใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎำคม 2561 – 
31 มกรำคม 2562) 

จ ำนวน 80 คน 
 

วันที่ 25 เมษำยน 
2562 

 

จ ำนวนพนกังำนมหำวิทยำลัยทีบ่รรจุใหม่เข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

- - - 

๓. อบรมให้ควำมรู้โดยทีมวิทยำกรตัวคูณ
เพื่อกำรปลูกฝังวธิีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่นรวม จิต
พอเพียง ควำมอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ผ่ำนโครงกำรสัมมนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำรประจ ำปี 2562 คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ มจพ. 

บุคลำกรคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 

มจพ. จ ำนวน 200 
คน 

 

วันที่ 30 เมษำยน 
2562 

 
 
 
 
 
 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรคณะ
วิศวกรรมศำสตร์  
เข้ำร่วมกำรสัมมนำ จ ำนวน 200 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
 
 
 

 

- - - 



 

 

๔๒ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ๔. อบรมให้ควำมรู้โดยทีมวิทยำกรตัวคูณ
เพื่อกำรปลูกฝังวธิีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตวัและผลประโยชน์สว่นรวม จิตพอเพยีง 
ควำมอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต ผ่ำน
โครงกำรสัมมนำเพื่อพัฒนำบุคลำกร
ส ำนักงำนอธกิำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

บุคลำกรส ำนักงำน
อธิกำรบดี จ ำนวน  

300 คน 
 

วันที่ 31 พฤษภำคม 
2562 

 

- จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
จ ำนวน  284 คน คิดเป็นร้อยละ 94.67 
- มีควำมพึงพอใจในภำพรวมกิจกรรม ระดับมำก 
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.27 
 

- - - 

๕. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่
เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองที่ดี ตำม
หลักสูตรวัยใส ใจสะอำด ภำยใต้ควำม
ร่วมมือระหวำ่งส ำนักงำน ป.ป.ช. และ มจพ. 

นักศึกษำปริญญำตรี 
จ ำนวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะพัฒนำธุรกิจ 
และอุตสำหกรรม 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
คณะวิทยำศำสตร์
ประยุกต์ คณะศิลป

ศำสตร์ประยุกต์ 
จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 

150 คน 

วันที่ 14 กันยำยน 
2562 

- จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำรว่มกิจกรรมจ ำนวน  
177 คน คิดเป็นร้อยละ 118 
- มีควำมพึงพอใจในภำพรวมกิจกรรมระดับมำก  
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.25 

- - - 

๖. กิจกรรมเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์เชิง
สร้ำงสรรค์ “วัคซีนต้ำนทุจริต ปลุกจิตส ำนึก 
คนไทยไม่โกง” ส ำนักงำน ป.ป.ช. ชุด “ไม่
ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” 

นักศึกษำ บุคลำกร 
มจพ. กรุงเทพฯ  
มจพ.วิทยำเขต

ปรำจีนบุรี และ มจพ.
วิทยำเขตระยอง 
จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 

5,000 คน 

ระหว่ำงเดือน
กุมภำพันธ์ - เมษำยน 

2562 

มีจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำถึงขอ้มูล ประมำณ 
5,740 คน คิดเป็นร้อยละ 114.80 

- - - 

๒๓. มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร�์  
- วิทยาเขตป�ัตตานี 
(คณะคณะรฐัศาสตร์) 

เป�ิดรำยวิชำ 196-xxx ต้ำนทุจริตศึกษำ 
(Anti-Corruption) จ ำนวน 2(2-0-4)  
หน่�วยกิตในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

นักศึกษำชั้นป�ีที่ 1 
วิทยำเขตปัตตำน ี

ภำคกำรศึกษำที ่
1/2563 

รอผลกำรอนุมัติเพื่อเป�ิดรำยวิชำ 
ตำมมำตรฐำนของโครงกำรจัดตั้ง 
ส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำร 
เรียนรู ้

กำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงเนื้อหำ
และกระบวนกำร
เรียนกำรสอนจำก
กำรบรรยำย เป็น 
Active learning 
และให้เป็นไปตำม
หน่วยกิตที่ก ำหนด 

- - 



 

 

๔๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ๑. คณะวิทยำลยักำรคอมพิวเตอร์ 
หัวหน้ำหลักสูตรติดต่อประสำนกับอำจำรย์
ผู้สอนให้น ำเนื้อหำในรำยวิชำวยัใส ใจ
สะอำด เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำที่เกีย่วข้องกับกฎหมำยและ
จริยธรรมคอมพิวเตอร ์และเป็นส่วนหนึง่
ของรำยวิชำศึกษำทัว่ไปที่เกี่ยวกับชวีิต 
สังคม และวัฒนธรรม เช่น รำยวิชำใน
หลักสูตรเทคโนโลยี สำรสนเทศ คือ รำยวิชำ 
140-498 Computing Ethics and 
Laws 

นักศึกษำหลกัสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สำขำวิชำ
ธุรกิจดิจิทัล และ
นักศึกษำในหลักสูตร
วิศวกรรมศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรม ซอฟต์แวร์ 
สำขำวิชำธุรกจิ
อิเล็กทรอนิกส์ สำขำ
วิศวกรรมดิจิทัล 
สำขำวิชำวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ระยะที่ 1 กันยำยน – 
ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 
ระยะที่ ๒ มกรำคม – 
พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

ออกนโยบำยและจัดท ำ แผนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนร่วมกบัรำยวิชำที่มอียู่ในหลักสตูร 

ผู้สอนจ ำเป็นต้อง
วำงแผนเนื้อหำกำร
สอนในรำยวิชำ  
ซ่ึงอำจจะเลือกบำง 
หัวข้อทีจ่ ำเป็นมำ
ใช้ในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 

มหำวิทยำลัยควร
ผลักดันกำรน ำ
เนื้อหำของวยัใส 
ใจสะอำด เป็น
ส่วนหนึ่งของ
รำยวิชำศึกษำ
ทั่วไป 

- 
 

๒. คณะกำรบริกำรและกำรทอ่งเที่ยว 
(๑) เปิดสอนรำยวิชำ ๘๐๒-๓๐๘ 
Professional Ethics and Laws for the 
Hospitality and Tourism Industry 
 
 
(๒) เปิดสอนรำยวิชำ ๘๐๑-๒๑๑ 
Corporate Governance and Social 
Responsibility of Business 

นักศึกษำรหัส ๖๐ 
หลักสูตรบริหำรธุรกจิ
บัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรกำรท่องเท่ียว 

 
 

นักศึกษำรหัส ๖๑ 
หลักสูตรบริหำรธุรกจิ
บัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรนวัตกรรมกำร

บริกำร 

ภำคกำรศึกษำที ่
๑/๒๕๖๑ 

 
 
 
 

ภำคกำรศึกษำที ่
๑/๒๕๖๒ 

นักศึกษำได้รบัควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั
จรรยำบรรณและหลักกฎหมำยทีก่ ำกับดูแล
อุตสำหกรรมกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว 
หลักมูลฐำนกฎหมำยวำ่ด้วยสัญญำและละเมิด
จรรยำบรรณกำรท่องเท่ียวโลก 
 
เนื่องจำกมีแผนกำรเปิดรำยวิชำนี้ในภำค
กำรศึกษำดังกล่ำว คำดว่ำนกัศึกษำจะได้รับควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับควำมสัมพันธ ์ผลกระทบ และ
ควำมรับผิดชอบขององค์กรธุรกจิต่อผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียด้วยกำรให้ควำมเป็นธรรมและกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่ำนกลไกกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรในมุมกว้ำง 

- 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 

๒๔. มหาวิทยาลัย 
ราชพฤกษ ์

๑. กำรบูรณำกำรน ำเนื้อหำในหน่วยกำร
เรียนรู้ของหลักสูตรมำปรับใช้ในรำยวิชำ 
001016 หนำ้ที่พลเมือง 
ต่อสังคม 2 หัวขอ้ คือ 
 

      



 

 

๔๔ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 1.1 บูรณำกำรน ำเนื้อหำมำใช้ประกอบกำร
กับกำรเรียนกำรสอนในหวัข้อ กำรแก้ไข
ปัญหำคอร์รัปชัน โดยเป็นกิจกรรมกลุ่ม
วิเครำะห์ปัญหำกำรคอร์รัปชันในวง
กำรศึกษำ ต ำรวจ ทหำร นักกำรเมือง ธรุกิจ 
และศำสนำ และน ำเสนอหนำ้ชั้นเรียน โดย
น ำเนื้อหำควำมรู้จำกหลักสูตรใน  
2 หัวขอ้ คือ กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
และควำมอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทจุริต 
 

1.2 บูรณำกำรน ำเนื้อหำมำใช้ประกอบกำร
กับกำรเรียนกำรสอนในหวัข้อ ควำม
รับผดิชอบต่อสังคมเพื่อแก้ปัญหำชุมชน โดย
จัดกิจกรรมอภิปรำยจำกกรณีปัญหำชุมชน 
ร่วมกันหำแนวทำงกำรแก้ไขปญัหำดว้ย
ตนเอง และกำรเรียนหวัข้อ หน้ำทีพ่ลเมือง 
ที่ดี ค่ำนิยม 12 ประกำร โดยน ำเนื้อหำ
ควำมรู้จำกหลักสูตรใน 1 หัวขอ้ คือ 
พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนใน
รำยวิชำ 210 คน 

๖ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ ชั่วโมง 

นิสิตสำมำรถวิเครำะห์สำเหตขุองปัญหำ ลักษณะ
ปัญหำ และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.นิสิตส ำรวจปัญหำชุมชน แลว้น ำมำวิเครำะห์ 
จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ ก่อนวิเครำะห์
สำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำงแก้ไขปญัหำ
ชุมชน 
2.นิสิตอภิปรำยและยกตัวอย่ำงประกอบกิจกรรม 
“ท ำไมเรำต้องเป็นพลเมืองที่ดี” 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

๒. กำรบูรณำกำรน ำเนื้อหำในหน่วยกำร
เรียนรู้ของหลักสูตรมำปรับใช้ในวิชำ 
100013 จรยิธรรมธุรกจิ 3 หัวข้อ คือ 
2.1 บทที่ 4 ปัญหำจริยธรรมทำงธุรกิจ ให้
ศึกษำค้นคว้ำข้อมูล เร่ืองสภำพของปัญหำ
เกี่ยวกบัจริยธรรมทำงธุรกิจในประเทศไทย
พร้อมทั้งยกตัวอย่ำงประกอบและวิเครำะห์
หำสำเหตุและวิธกีำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น 
น ำเสนอในชั้นเรียน โดยน ำเนื้อหำควำมรู้
จำกหลกัสูตรในหัวข้อ กำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม 
 

นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนใน
รำยวิชำ 356 คน 

๓ ชั่วโมง 
 

นิสิตวิเครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำง
แก้ไขปัญหำจริยธรรมธุรกิจ 
 

- - - 



 

 

๔๕ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 2.2 บทที่ 7 จรรยำบรรณในวิชำชพี นสิิต
น ำเสนองำนกลุ่ม ในหวัข้อเร่ือง
“จรรยำบรรณวิชำชีพ” ที่สนใจพร้อมทั้ง
บอกประโยชน์ของจรรยำบรรณ โดยน ำ
เนื้อหำควำมรู้จำกหลกัสูตรในหัวข้อ ควำม
อำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 

2.3 บทที่ 10 จริยธรรมกับหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นิสิตศึกษำ
โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงในโครงกำรที่
นิสิตสนใจ และระบุวำ่จะน ำโครงกำรที่ได้
ศึกษำมำพัฒนำและปรับใช้ในอำชีพของ
ตนเองอย่ำงไร โดยน ำเนื้อหำควำมรูจ้ำก
หลักสูตรในหัวข้อ strong:  
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 

 ๓ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

๓ ชั่วโมง 

นิสิตอธิบำยและเห็นควำมส ำคัญและผลของกำร
ประกอบธุรกิจที่มีจรยิธรรม 
 
 
 
 
 

นสิิตยกตัวอย่ำงกำรประยกุต์ใช้ควำมรู้เรื่อง
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเช่ือมโยงกับกำร
ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจรยิธรรม 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

๓. กำรจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร  
โดยฝ่ำยพัฒนำนิสิตร่วมกบัส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จังหวัดนนทบุรี 
จัดโครงกำรให้ควำมรู้ประชำธิปไตยใน
สถำนศึกษำ “เลือกตั้งคุณภำพ โดยพลเมือง
คุณภำพ”โดยเป็นกำรบรรยำยให้ควำมรู้แก่
นิสิตเพื่อให้เห็นควำมส ำคัญของกำรไม่ 
ซ้ือสิทธิ์ขำยเสียง กำรเลือกตั้งคนที่มีคุณภำพ
เป็น ส.ส. เนื่องจำกนักกำรเมืองที่ซ้ือเสียง 
ถือเป็นกำรลงทุนอยำ่งหนึ่ง รวมถึงกำรซ้ือ
ขำยต ำแหน่งในกำรจัดตั้งรัฐบำล ท ำใหม้ีกำร
ทุจริตคอร์รัปชันจำกนักกำรเมืองเหล่ำนีเ้พื่อ
เป็นกำรถอนทุนคืน 

นักศึกษำจ ำนวน 
๑๗0 คน 

๓ ชั่วโมง นิสิตได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งทีม่ีคุณภำพ 
จะต้องมำจำกพลเมืองที่มีคุณภำพ เป็นกำร
เลือกตั้งที่ไม่มีกำรทุจริต ซื้อสิทธิ์ขำยเสียง 
ประชำชนไปใช้สิทธิ์อยำ่งมีคุณภำพรู้เท่ำทัน
นักกำรเมือง ท ำให้ได ้ส.ส. ที่ดี ไม่ทุจริต คอร์รัปชัน 

- - - 

๒๕. มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
(ส านักนวตักรรมการ
เรียนรู้) 

จัดกำรเรียนกำรสอนในหัวขอ้ จรยิธรรม
นักกำรเมือง รำยวิชำ มศว 353 กำรคิด
อย่ำงมีเหตุผลและจรยิธรรม 
 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

3 ชั่วโมง นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับจริยธรรมของ
นักกำรเมือง 

- - - 



 

 

๔๖ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๒๖. วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

โครงกำรวิทยำลยัคุณธรรม ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 
- วิทยำลยัชุมชนพิจิตร จัดโครงกำรวิทยำลัย
ชุมชนคุณธรรม กิจกรรมกำรพัฒนำ (Best 
practice)  วิทยำลยัชุมชนคุณธรรมดว้ย
โครงกำร/กิจกรรมคุณธรรม แบบมีสว่นร่วม
ลงมือปฏิบัต ิ 

- นักศึกษำวิทยำลยั
ชุมชนพิจิตร ระดับ 
ปวช. ปวส. และ
อนุปริญญำ จ ำนวน 
122 คน 
- ผู้บริหำร ครู-
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที ่
จ ำนวน  46 คน 

วันที่ 27 สิงหำคม 
2562 

ประจ ำปกีำรศึกษำ 
2562 

- ได้กลุ่มนักศึกษำแกนน ำของแต่ละสำขำงำนเพื่อ
จัดกิจกรรมประจ ำแผนก 
- นักศึกษำมีควำมรูแ้ละเข้ำใจกระบวนกำรพัฒนำ
โครงกำร/กิจกรรม คุณธรรมแบบมีสว่นร่วม 
สำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรขับเคลือ่นด้ำน
คุณธรรมและจริยธรรมในสถำนศึกษำ 
- มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 168 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 

- ระยะเวลำกำรจัด
กิจกรรมมีจ ำกัด 

- กำรจัดกิจกรรม 
ควรแยก
กลุ่มเป้ำหมำย  
ระหว่ำงบุคลำกร 
และนักศึกษำ 

 

- 

๒๗. มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธริาช 

จัดท ำเอกสำรกำรสอน Supplement ที่มี
เนื้อหำทุจริตในชุดวิชำ 10131 สังคม
มนุษย ์

- นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนวิชำ
สังคมมนุษย์ 
- นักศึกษำใน
โครงกำรควำมร่วมมือ
กระทรวงมหำดไทย 

เร่ิมใช้ภำคต้น 
ปีกำรศึกษำ 2563 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร - - - 

๒๘. มหาวิทยาลัย 
มหดิล 
(คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์) 

๑. ด ำเนินกำรเปิดรำยวิชำเลือกเสรีรำยวิชำ 
SHSS ๑๖๒ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต Anti – 
Corruption ๓ (๓-๐-๖) ที่เปิดให้
ลงทะเบียนทุกภำคกำรศึกษำ  เร่ิมมำตั้งแต่
ปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อให้นักศึกษำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเบือ้งต้นเกี่ยวกับ
ควำมหมำยของกำรทุจริต ประเภทและ
รูปแบบของกำรทุจริต ทุจริตโดยตรง ทจุริต
โดยอ้อม ทุจริตเชิงนโยบำย ผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม สำเหตุและปัจจยัที่
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งของผลประโยชนส์่วน
ตนและผลประโยชน์สว่นรวม ผลกระทบ 
ของกำรทุจริตที่มีต่อสภำวะทำงกำรเมือง
เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของกำร
ทุจริตที่มีต่อพัฒนำกำรและควำมเจริญเติบ
โดของประเทศไทย สำเหตุและปจัจัยที่
ก่อให้เกิดกำรทุจริต เข้ำใจปัญหำและ
สำมำรถเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำใน 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี
ทุกสำขำวิชำ 

จ ำนวนประมำณ  
๖๐ คนต่อ Section 

 

ทุกภำคกำรศึกษำ 
ภำคกำรศึกษำละ ๔ 
เดือน  (รวมจ ำนวน 
๑๕ สัปดำห ์ๆ ละ ๓ 
ชั่วโมง=๔๕ ชั่วโมงต่อ

ภำคกำรศึกษำ) 
 

สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในฐำนะวชิำเลือก
เสรีเพื่อให้นักศึกษำที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำร
ต้ำนทุจริตศึกษำในรูปแบบกำรลงทะเบยีนเลือก
เรียนเป็นวิชำที่มีหนว่ยกิต และได้เรียนรูใ้นชั้น
เรียน ประกอบกำรศึกษำดูงำนที่พิพธิภณัฑ์ต้ำน
โกง และรูปแบบกำรเรียนกำรสอนทีห่ลำกหลำย 
ท ำให้นักศึกษำมีควำมตระหนกัและรับรู้
ควำมส ำคัญได้ดีในระดับน่ำพอใจ  

มีนักศกึษำเริ่มสนใจ
มำกขึน้ แต่ควำม 
สำมำรถในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนยัง
อยู่ในภำระงำนของ
อำจำรย์ผูร้ับผิดชอบ
ที่มีภำระงำนมำก
และหลำกหลำย  
นักศกึษำอำจมีผล 
กระทบจำกกำรเรียน
กำรสอนในวิชำของ
ภำควิชำที่ตนเอง 
สังกัด ท ำให้กำรเข้ำ 
ร่วมในกิจกรรมบำงครั้ง
ไม่ครบถ้วน ขำดกำร
สนับสนุนทรัพยำกร
บำงอย่ำงในกำรจัด
กิจกรรมทีเ่หมำะสม
และสอดคล้องกับ 
กำรเรียนรู้ ซึ่งต้อง 

ควรพิจำรณำ
ปรับปรุงกระบวน
วิชำในช่วงเวลำกำร
ปรับปรุงหลักสูตร
ก ำหนดและ
ปรับเปลี่ยนเนือ้หำ
ให้เหมำะสมกับยุค
สมัยและ
Generation ของ
คนรุ่นใหม ่
โดย กำรปรับปรุง
เนื้อหำในแต่ละ
กระบวนวิชำอำจ 
พิจำรณำขอ
ควำมเห็นจำก
หน่วยงำนป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริตร่วมให้
ข้อเสนอ 
 

- 



 

 

๔๗ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตได้ และส่งเสริมควำมมี
จิตส ำนึกพลเมืองดีที่สำมำรถน ำควำมรูท้ี่
เรียนไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำสังคมได้ 

   พิจำรณำในแต่ละ
ภำคกำรศกึษำ 

 - 

๒. กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็น
รำยวิชำเลือกของหลกัสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษำ สำขำวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำร
จัดกำรภำครัฐ รำยวิชำ สมนก ๕๔๙  
ยุทธศำสตร์กำรต่อตำ้นกำรทุจริตในภำครัฐ  
๓ (๓-๐-๖) SHPP 549 Strategy for 
Anti-Corruption in Public Sector 
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในภำครัฐ 
หลักธรรมภิบำลในกำรบริหำรองค์กำร สภำพ
และปัญหำกำรทุจริตในภำครัฐและภำค 
เอกชน กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
บุคคลและส่วนรวม ยุทธศำสตร์กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ภำครัฐ  แนวทำงกำรสร้ำงกลไกที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธภิำพในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต   

นักศึกษำระดับ
ปริญญำโท สำขำวิชำ
นโยบำยสำธำรณะ
และกำรจัดกำร
ภำครัฐ ภำควิชำ
สังคมศำสตร์ คณะ
สังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ ในภำค
กำรศึกษำที่มีผู้สนใจ
ลงทะเบียนเป็นวิชำ
เลือกของหลักสูตร 

ทุกภำคกำรศึกษำ 
ภำคกำรศึกษำที่มี
นักศึกษำสนใจ

ลงทะเบียนและต้อง
ใช้เวลำในกำรศึกษำ
ไม่น้อยกวำ่  ๔ เดือน 

(รวมจ ำนวน ๑๕ 
สัปดำห์ ๆ ละ ๓ 

ชั่วโมง=๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ) 

สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้นกัศึกษำระดับ
ปริญญำโทสำขำวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำร
จัดกำรภำครัฐ ที่สนใจลงทะเบียนเป็นวชิำเลือก
เสรีของหลักสูตร สำขำวิชำนโยบำยสำธำรณะ
และกำรจัดกำรภำครัฐ สำมำรถอธิบำยสำระ 
ส ำคัญของหลักจริยธรรมและหลกัธรรมำภิบำล 
รวมทั้งสำมำรถเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ของทฤษฎี
ต่ำง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในลักษณะพัฒนำกำร
ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรบริหำรงำนภำครัฐได้ และ
อธิบำยกระบวนกำร ขั้นตอนกำรจัดกำรและกำร
พัฒนำยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐได้ สำมำรถน ำ
แนวคิดหลักกำรจำกกำรศึกษำมำประยกุต์เพื่อ
เสนอวิธีกำรแก้ปัญหำกำรทุจริตในองค์กำรภำครัฐ
ตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้รวมถึงสำมำรถวิเครำะห์
และวิจำรณ์กรณีศึกษำในประเด็นกำรตอ่ต้ำน
ทุจริตในภำครัฐ และน ำยุทธศำสตร์ชำตวิ่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสู่กำรปฏิบัติ
ในภำครัฐ โดยกำรสัมมนำ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์และเสนอแนะกลยุทธ์
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

เนื่องจำกโครงสร้ำง
รำยวิชำทีก่ ำหนดใน
หลักสูตรมีเป็น
จ ำนวนตำมเกณฑ์
ของกำรจบกำรศกึษำ
ครบถ้วนแล้ว ดังนัน้
กำรลงทะเบียนเรียน
วิชำดังกล่ำวอำจต้อง
เป็นทำงเลือกส ำหรับ
ผู้ที่ต้องกำรจะศกึษำ
หรือค้นคว้ำเพือ่กำร
วิจัยในแนวทำงที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตรก์ำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตใน
ภำครัฐ จึงอำจไม่
สำมำรถจัดกำรศกึษำ
ได้ตำมเป้ำหมำยที่
วำงไว้ในแต่ละภำค
กำรศกึษำ              

อำจตอ้งพิจำรณำ
รูปแบบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่
หลำกหลำยยืดหยุ่น 
และมีควำมดึงดูด
ใจเป็นพิเศษให้
นักศกึษำสำมำรถ
เลือกเป็นทำงเลอืก
ประกอบกำรศึกษำ
เพื่อกำรจบหลัก 
สูตรในขณะทีทุ่ก
รำยวิชำได้ก ำหนด
ไว้ในโครงสร้ำงอย่ำง 
ครบถ้วนแล้ว  
ควรได้รับกำร
พิจำรณำสนับสนนุ
แหล่งทุนหรือ
ทรัพยำกรทีเ่อือ้ตอ่
กำรศกึษำด้ำน
ยุทธศำสตรก์ำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
ในภำครัฐ ซ่ึงนับวัน
มีควำมส ำคัญ 
อย่ำงย่ิง 

- 

3. จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 202202 
ควำมเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
(Citizenship and Global Citizens)  
3(3-0-6) และรำยวิชำ  202207 มนุษย์
กับเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Man, 
Society and Environment)  3(3-0-6)  

นักศึกษำทุกหลักสูตร
ในมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี 

ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2560 จนถึงปัจจุบัน 

มีกำรแทรกเนื้อหำและค่ำนยิมของกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตในรำยวิชำ ภำยใต้หัวขอ้คุณลักษณะ
ของพลเมือง 3 แบบที่ขับเคลื่อนระบอบ
ประชำธิปไตย และหัวขอ้ อยู่กับคอร์รัปชัน  
เรำจะพัฒนำกันได้อย่ำงไร 

เนื่องจำกเป็น
รำยวิชำที่มีกำร
เรียนกำรสอน 
ในห้องเรียนขนำด
ใหญ่ (1500 ที่นั่ง) 
จึงท ำให้กำรร่วม
อภิปรำยเพื่อสร้ำง  

ควรส่งเสริมกำร
ก ำหนดเนือ้หำกำร
ต้ำนทจุริตลงใน
รำยวิชำในหมวด
วิชำชีพด้วยเพรำะ
เป็นกลุม่เรียนทีม่ี
ขนำดเลก็ สำมำรถ
วัดควำมเข้ำใจของ 

- 



 

 

๔๘ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

     ควำมเข้ำใจของ 
นักศึกษำเป็นไปได้
ค่อนข้ำงยำก 

นักศึกษำจำกกำร
อภิปรำยได้ดี และ
เกี่ยวขอ้งโดยตรง
กับกำรประกอบ
วิชำชีพหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

 

๓๐. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก                  

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูลส ำหรับ
ใช้ในกำรจัดท ำรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๔) 

นักศึกษำ
มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก 

อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำ
ปรับปรุงส ำหรับใช้

จัดกำรเรียนกำรสอน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุง  - - - 

๓๑. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

จัดท ำเนื้อหำกำรเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชพีที่ส่งเสริม
ให้ตระหนักถึงควำมซ่ือสัตย ์

นักศึกษำ ภำคกำรศึกษำที ่
๒/๒๕๖๑ 

นักศึกษำเข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำร
ทุจริต ควำมซ่ือสัตย์และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

ขำดควำมเข้ำใจ
หลักสูตรต้ำนทุจริต

ศึกษำ 

ควรมีส่ือกำรสอน
สอนด้ำนทุจริต
ศึกษำเพื่อกำร

น ำมำประยุกต์ใช ้

- 

๓๒. มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 
(สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  
คณะศิลปศาสตร)์  

เสนอขอเปิดรำยวิชำ GE 1208 
Transparency and Anti-Corruption  
ในหมวดศึกษำทัว่ไป โดยก ำหนดเป็นได้ทั้ง
วิชำบังคับหรือวิชำเลือกเสรี  

นักศึกษำในระดับ
ปริญญำตร ี

- ระยะเวลำเสนอ
รำยวิชำใหม่ 3 เดือน 
- ระยะเวลำเปิดกำร
เรียนกำรสอน 15 
สัปดำห์ต่อหนึ่งภำค

กำรศึกษำ 

รำยวิชำ GE 1208 Transparency and Anti-
Corruption ที่เสนอขอเปิดได้รับกำรอนุมัติจำก
สภำมหำวิทยำลัยเมื่อวันพฤหัสที่ 14 มนีำคม 
2562 และได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแล้ว 

 เช่ือมโยง
เครือข่ำยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทำงจัด
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน เพรำะ
เป็นวิชำที่มุ่งเน้น
กำรสร้ำงทัศนคติ 

- 

๓๓. มหาวิทยาลัยรังสิต 
(สถาบันประเทศไทย
ต่อต้านการทุจริต  
คณะนิติศาสตร์) 

๑. จัดกำรอบรมกำรต้ำนทจุริต 
 
 
๒. น ำเข้ำสู่บทเรียนในรำยวิชำ 

ประชำชนทั่วไป 
 
 

นักศึกษำ 

๓ วัน (อบรม) 
 
 

๑ 

                           
 
 
ก ำลังปรับปรุงรำยวิชำ 

- 
 
 
- 

ขยำยเร่ืองกำร
ตรวจสอบในด้ำน

อื่นๆ 

- 
 
- 

๓๔. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

๑. กำรก ำหนดระเบียบว่ำดว้ยกำรสอบของ
นักศึกษำ ในกรณีที่เกิดกำรทุจริตในกำรสอบ 
ในคู่มือนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
(ปรำกฏต่อเนื่องในปีต่ำงๆ) 

นักศึกษำชั้นปีที ่๑ 
ทุกคนต้องมีไว้

ประจ ำตัวทกุคน 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

 

นักศึกษำชั้นปีที ่๑ (แรกเข้ำ) และนักศึกษำชั้นปีที่ 
๒-๔  (ที่ผำ่นกำรปฐมนิเทศจำกชั้นปีที่ ๑ แล้ว) 
ทรำบผลที่เกิดขึ้นจำกกำรทุจริตกำรสอบเพื่อ
ตระหนักและคงควำมสุจริตให้เกิดขึ้นแกต่นเอง 

กำรจัดสอบให้
นักศึกษำยังต้อง

อำศัยมำตรกำรคุม
สอบอยำ่งเคร่งครัด 

กำรติดป้ำย
กระตุ้นเตือนโทษ
ของกำรทุจริต
กำรสอบในทุก 

- 



 

 

๔๙ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

    ทุกครั้งเมื่อต้องปฏิบัติตนในกำรสอบ จำกกรรมกำรคุม
สอบเพรำะหำก
กรรมกำรคุมสอบ
ไม่เข้มงวดอำจเป็น
ช่องทำงกำรทุจริต
ได้ 

ห้องสอบซ่ึง
มหำวิทยำลัยและ
คณะได้ท ำแล้ว 
และอำจท ำป้ำย
ติดตำมทำงก่อน
เข้ำห้องสอบ 

- 

๒. กำรประชำสัมพันธ์ขอ้มูลประกำศ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
ต่อต้ำนทุจริต 

บุคลำกรและ
นักศึกษำทุกคนของ

มหำวิทยำลัย 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

บุคลำกรและนักศึกษำทุกคนของมหำวทิยำลัย
รับทรำบประกำศของมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี 
รำชมงคลสุวรรณภูมิที่ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน 
ทุกครั้งที่ต้องเข้ำเว็ปไซต์ของมหำวิทยำลัย 

บุคลำกรและ
นักศึกษำอำจไม่
อ่ำนและผ่ำยเลย
ประกำศที่ต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชัน
ของมหำวิทยำลยั 

เพิ่มช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลให้มำกขึ้น 
 

- 

๓. กำรก ำหนดให้นักศึกษำชั้นปีที ่๑ ทกุคน
เรียนเน้ือหำเกี่ยวกับกำรไม่ทุจริตในรำยวิชำ
ศำสตร์แห่งกำรเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ 
ของสำขำสังคมศำสตร์และมนุษย์ศำสตร์
พร้อมทั้งทำงสำขำได้จัดท ำโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษำ 

นักศึกษำชั้นปีที ่๑ 
ทุกคน 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ นักศึกษำชั้นปีที ่๑ ทกุคนเรียนรู้เข้ำใจเร่ืองกำรไม่
ทุจริต และผลที่เกิดขึ้นจำกกำรทุจริตตลอดจนได้
แสดงออกอยำ่งเป็นรูปธรรม เช่น กำรท ำวิดีโอ 
กำรจัดป้ำยนิเทศ 

นักศึกษำอำจไม่
ปฏิบัติต่อเนื่องใน
กำรสร้ำงควำมไม่
ทุจริตให้กับตนเอง
เพรำะขำดกำร
กระตุ้นเตือนบ่อยๆ 
จำกอำจำรย์ที่สอน 

จัดท ำนิทรรศกำร
แบบถำวรที่
นักศึกษำสำมำรถ
เข้ำดูได้ต่อเนื่อง
และตลอดเวลำ 

- 

๓๕. ราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ 

๑. ด้ำนนักศึกษำ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
รำยวิชำกำรต่อตำ้นกำรทจุริต เป็นรำยวชิำ
เลือกเสรีในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ 
สำขำรังสีเทคนิค 

นักศึกษำปริญญำตรี
ทุกสำขำวิชำที่เลือก

เรียน 
 

- - - - - 

๒. ด้ำนหน่วยงำน  
(๑) ออกประกำศวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เร่ือง 
เจตนำรมณ์คุณธรรมและควำมโปร่งใส  
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์  
(๒) ด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ ด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
(๓) ด ำเนินโครงกำรประชุมวิชำกำร เร่ือง 
บริหำรงำนอยำ่งไรให้ไร้ทุจริต 

คณะผู้บริหำรและ
บุคลำกร 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ ๒๕๖๒ 

- - - - 



 

 

๕๐ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๓๖. สถาบันการบิน 
พลเรือน 

สถำบันกำรบินพลเรือนได้ด ำเนินกำรจัด
โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยจัด ๒ รอบ คือ รอบ
ที่ ๑ จัดระหว่ำงวันที ่๑๑ – ๑๓ มถิุนำยน 
๒๕๖๒ และรอบที่ ๒ ระหวำ่งวันที่ ๑๔ – 
๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรทั้งสิ้นจ ำนวน ๗๔๑ คน  
ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
จังหวัดนครนำยก 

นักศึกษำ ๓ วัน - - - - 

๓๗. วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ด ำเนินกำรปรึกษำหำรือกับอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรประจ ำคณะเพื่อหำแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรจัดหลักสูตรต้ำนทจุริตในรำยวิชำ
ของมหำวิทยำลยั 

นิสิต ปีกำรศึกษำตอ่ไป - - - - 

๓๘. มหาวิทยาลัย
ทักษิณ (ฝ่ายวิชาการ) 

1. รำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป นิสิตชั้นปีที่ 1 - 2 
ทุกคณะของ

มหำวิทยำลัยทกัษิณ 

ปีกำรศึกษำ 2560 -
ปัจจุบัน 

มีกำรสอดแทรกเนื้อหำอยู่ในหลักสูตร โดยระบ ุ
อยู่ในผลกำรเรียนรู้ด้ำนที่ 1. ผลกำรเรียนรู้ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรม  

- - สอดแทรกอยู่
ในเนื้อหำ
รำยวิชำ 

2. อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำเป็น
รำยวิชำเลือกในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ของ
มหำวิทยำลัย 

นิสิตชั้นปีที่ 1-2 ทุก
คณะของ

มหำวิทยำลัยทกัษิณ 

ปีกำรศึกษำ 2563 
เป็นต้นไป 

มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น โดยยึด
หลักธรรมในกำรด ำเนินชวีิตอยำ่งพอเพยีง ซ่ึง
รำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปทุกรำยวิชำต้องมี
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวดัและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ที่ชัดเจน 
- มีกำรประชุมคณะท ำงำนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
- เพื่อกำรปรับปรุงรำยวิชำศึกษำทั่วไป (เลือก) 
- เตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดรำยวิชำ กำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เป็นรำยวิชำ
เลือก ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2563 เป็นต้นไป 

  ทุกรำยวิชำใน
หมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป 

๓๘. มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ฝ่ายกิจการนิสิต 
(หลักสูตรนอกชั้นเรียน) 

1. โครงกำรพัฒนำวินยันิสิต  นิสิตมหำวิทยำลัย
ทักษิณ 

28 สิงหำคม 2562 นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 217 คน - 
 
 

- 
 

 

สอดแทรก
เนื้อหำผ่ำน

กำรจัด
โครงกำร 



 

 

๕๑ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 
 

2. โครงกำร TSU รวมพลัง อำสำสู้โกง 
ร่วมกับ สภำคณำจำรย์ และ 
สภำนิสิต 

ผู้บริหำร 
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที ่
และนักศึกษำระดับ

ปริญญำตร ี

9 กันยำยน 2562 ผู้บริหำร อำจำรย ์เจ้ำหน้ำที่และนิสิต เข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน 500 คน 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

3. น ำนิสิตเข้ำร่วมโครงกำรปลกูฝังจิตส ำนึก
รักสำมัคคีและเสริมสร้ำงควำมปรองดอง 
ประจ ำป ี2562 ณ โรงแรม  
กรีนเวิลด์ พำเลช สงขลำ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

7 - 9 กุมภำพันธ์ 
2562 

 

นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 20 คน -  - - 

4. โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

20 มีนำคม 2562 นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 700 คน 
 

- - สอดแทรก
เนื้อหำผ่ำน
กำรจัด
โครงกำร 

5. โครงกำรรณรงค์และเผยแพร่
ประชำสัมพันธก์ำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร  

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

16 มีนำคม 2562 
 

นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 400 คน - - สอดแทรก
เนื้อหำผ่ำน
กำรจัด
โครงกำร 

6. โครงกำรรณรงค์ป้องกันกำรกระท ำผดิ
วินัยที่เกีย่วขอ้งกับ 
ยำเสพติด 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

24 กรกฎำคม 
2562 

 

นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 550 คน - - สอดแทรก
เนื้อหำผ่ำน
กำรจัด
โครงกำร 

7. ฟังบรรยำยเร่ืองสถำบันพระมหำกษตัริย์
กับประเทศไทย โดยวิทยำกรจำกหลกัสตูร 
จิตอำสำ 904 “หลักสูตรหลักประจ ำ” รุ่น
ที่ 3/62 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

20 สิงหำคม 2562 นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 1,000 คน 
 

- - สอดแทรก
เนื้อหำผ่ำน
กำรจัด
โครงกำร 

 
ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 



 

 

หลักสูตรอุดมศึกษา  
“วัยใส ใจสะอาด Youngster with Good Heart” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๒ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

กำรด ำเนินกำรขบัเคลื่อนหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ ในฐำนะหน่วยงำนในระดับ
นโยบำยในกำรขบัเคลื่อนหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ โดยมีแนวทำง  ดังนี้ 
1.1 เชิงนโยบาย : ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรอุดมศึกษำฯ ในฐำนะเป็นหนว่ยงำน
ระดับนโยบำยที่ท ำหน้ำทีก่ ำกบั และส่งเสริม
ให้สถำบันอุดมศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภำพ เพื่อ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนทั้งในระดับประเทศและระดับ
สำกล รวมทั้งให้เกิดควำมสมดุลระหวำ่ง
วิชำกำรและวิชำชีพ กำรท ำวิจยัและกำร
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ โดยค ำนึงถึงควำม
เป็นอิสระและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของ
สถำบันอุดมศึกษำ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์
และมำตรฐำนต่ำงๆ เพื่อให้
สถำบันอุดมศึกษำน ำไปใช้เป็นหลักในกำร
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ และเป็นไปตำม
มำตรฐำนขั้นต่ ำที่กระทรวงก ำหนด ซ่ึง
สถำบันอุดมศึกษำจะต้องจัดกำรเรียนกำร
สอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน        
กำรอุดมศึกษำตำ่งๆ ได้แก่  
(1) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561  
(2) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ โดย 
มุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสังคมไทยให้เป็นที่ยอมรับใน 

   - อำจำรย์ผู้สอนยัง
ไม่มีประสบกำรณ์ 
ควำมเชี่ยวชำญที่
เกี่ยวขอ้งกับกำร
ต้ำนทุจริต และ
บำงส่วนยังไม่เข้ำใจ
ในกำรน ำ
ประสบกำรณ์ไป
บูรณำกำรใน
รำยวิชำ รวมทั้ง 
ขำดกำรอบรม
อำจำรย์ผู้สอนจำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
- สื่อประกอบกำร
เรียนกำรสอน 
ตัวอยำ่ง 
กรณีศึกษำใน
ลักษณะทั้งสื่อวิดิ
ทัศน์ คลิปวิดิทัศน์ 
สิ่งพิมพ์ สื่อและ
เนื้อหำกำรสอน
แบบออนไลน์ ที่
สอดคล้องกับวัย
และระดับของ
ผู้เรียนมีค่อนข้ำง
น้อย 
- นักศึกษำยังขำด
ควำมเชื่อมั่น
เกี่ยวกบักำร
แก้ปัญหำกำรทจุริต
ในทุกภำคส่วนของ
สังคมไทย ซ่ึงส่งผล 

- ควรมีวิทยำกรที่
มีควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์
ในเรื่องกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
ศึกษำ หรือ
วิทยำกรจำก
ส่วนกลำงที่มี
ควำมน่ำสนใจ 
เพื่อจูงใจให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้
เพิ่มมำกขึ้น 
- ควรจัดท ำสือ่
และแหล่งเรียนรู้
ที่เพิ่มขึ้น เพื่อ
สนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนให้มี
ประสิทธิภำพ 
- ควรปรับปรุง
หลักสูตรต้ำน
ทุจริต
ระดับอุดมศึกษำ 
ไม่ให้มีเนื้อหำ
ซ้ ำซ้อนกับ
หลักสูตรต ำรวจ 
ทหำร และ
หลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษำ โดย
เพิ่มเนื้อหำสำระที่
ทันสมัย มีควำม
ละเอียดซับซ้อน 

- 



 

 

๕๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 สำกล รวมทั้งมุ่งเน้นให้คุณภำพของบัณฑิต
ทุกระดับคุณวุฒิและสำขำ/สำขำวิชำตำ่งๆ 
ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่
ก ำหนดและตอ้งครอบคลุมอย่ำงน้อย 5 
ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 2) 
ด้ำนควำมรู้ 3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4) 
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหวำ่งบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ และ 5) ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสตูร
ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 โดยเฉพำะ
ในประกำศกระทรวงศึกษำธกิำร เรื่อง 
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558 ได้ก ำหนดให้ทกุหลักสูตรตอ้ง
จัดให้นิสิตนักศึกษำได้ศึกษำหมวดวิชำทัว่ไป 
จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 30 หนว่ยกิต ซึ่งมี
เจตนำรมณ์เพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ให้มีควำมรอบรู้อย่ำงกวำ้งขวำง 
เข้ำใจ และเห็นคุณค่ำของตนเอง ผู้อื่น 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชำติ ใสใ่จ
ต่อควำมเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ด ำเนินชีวิตอย่ำงมี
คุณธรรม พร้อมให้ควำมช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
 
1.2 การสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกับการน า
มาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ     
ในสถาบันอุดมศึกษา 

   ต่อกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตในเรื่อง
ดังกล่ำว จึงต้องใช้
ระยะเวลำ
พอสมควรจึงจะ
เห็นผลดังกล่ำว อกี
อีกครั้ง 

มำกขึ้น หรือเพิ่ม
กรณีศึกษำจำก
ต่ำงประเทศเข้ำ
มำในหลักสูตร 
- ควรปรับ
หลักสูตรให้เป็น
รูปแบบออนไลน์ 
ผู้เรียนสำมำรถ
เรียนรู้และเข้ำถึง
ข้อมูลได้ตลอด 
เวลำ มีกำร
ประเมินผลก่อน
และหลังเรียน 
และสำมำรถพิมพ์
ใบประกำศ 
นียบัตรได้หำก
ศึกษำครบตำม
หลักสูตร และ
สำมำรถน ำไป
ประกอบใช้ใน
กำรสมัครงำนได้ 

 



 

 

๕๔ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง “แนวทำง    
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำม
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำใหม”่ เพื่อให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรและบุคลำกร
ที่รับผิดชอบงำนหลักสูตรและงำนประกนั
คุณภำพของสถำบันอุดมศึกษ ทั้งในสังกดั
และนอกสังกัดส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร
ดังกล่ำว จัดขึ้นระหวำ่งวันที่ 1 พฤษภำคม 
ถึง 4 มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 4 ครั้ง ใน 
4 ภูมิภำค 
 
1.3 การก ากับติดตามในการน านโยบายสู่
การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา  
(1) กำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
สถำบันอุดมศึกษำ หลกัสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
ในระดับอุดมศึกษำ (ชือ่หลักสูตร : วัยใส ใจ
สะอำด “Youngster with good heart”) 
มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงจัดกำรศึกษำ
ในระดับอุดมศึกษำ ดังนั้นสถำบันอุดมศึกษำ       
จึงสำมำรถน ำหลกัสูตรและแนวทำงที่
ก ำหนดในหลักสูตรต้ำนทจุริตศึกษำไป
บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนระดับ
รำยวิชำในหลักสูตร กจิกรรมต่ำงๆ ทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน ตลอดระยะเวลำที่
นักศึกษำอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำ หรืออำจ
น ำหลักกำรและเป้ำหมำยของหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
หลักสูตร กิจกรรมนอกเหนือจำกทีก่ ำหนด
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสำขำวิชำ 
ดังนั้น จึงไม่มีอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร  

      



 

 

๕๕ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำ
สถำบันอุดมศึกษำอยู่ระหวำ่งกำรเริ่ม
ด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร และ
ปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ให้เกิดผล
ลัพธ์ผู้เรียนตำมที่มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
ก ำหนด 
(2) ก ำหนดให้สถำบันอุดมศึกษำจัดส่ง
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน
กำรอุดมศึกษำ ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน ผ่ำน
ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CHE QA 
Online) 
(3) ข้อมูลสะท้อนกลับของนักศึกษำที่ผำ่น
กำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ และไปฝึก
ปฏิบัติในสถำนประกอบกำร หรือใน
หน่วยงำนตำ่งๆ ที่พบกำรทุจริตในหน่วยงำน 
และได้แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทำงด้ำน
คุณธรรมและจริยธรรม และมีควำมกล้ำ
หำญที่จะเปิดเผยกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ถูกต้อง 

      

๑. มหาวิทยาลัย          
วลัยลักษณ ์

กำรน ำหลกัสูตรต้ำนทุจริตศึกษำประยุกต์ใช้
เป็นส่วนหนึ่งของรำยวิชำ GEN61-141 
ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก รำยวิชำ
ศึกษำทั่วไป(วิชำพื้นฐำน) นักศึกษำชั้นปทีี่ 
1-2 ทั้งหมดของมหำวิทยำลัย 
โดยประยกุต์ใช้ในกำรปลูกจิตส ำนึกให้
นักศึกษำผ่ำนกำรท ำโครงงำนประจ ำ
รำยวิชำ ที่มีกำรก ำหนดให้นักศึกษำ ต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรไม่คัดลอกผลงำน
(Plagiarism) กำรให้ควำมส ำคัญกับกำร
อ้ำงอิง ที่มำของแหล่งข้อมูล กำรใช้ข้อมลู
จำกแหล่งต่ำงๆ ต้องเคำรพกำรน ำขอ้มูลมำ
ใช้กำรท ำโครงงำนรำยวิชำฯ 

นักศึกษำชั้นปีที ่1-2 
มหำวิทยำลัย 
วลัยลักษณ ์

1 ปีกำรศึกษำ เห็นถึงควำมตื่นตัวของนักศึกษำในกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรระมัดระวังกำรคัดลอกงำน
ผู้อื่น กำรให้ควำมส ำคัญกบักำรอำ้งอิงแหล่งที่มำ
ของข้อมูลน ำมำใช้กำรท ำโครงงำน กำรเคำรพใน
ภูมิปัญญำ ควำมคิด ทรัพย์สินทำงปัญญำของ
ผู้อื่น อยำ่งไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรของรำยวิชำฯ 
เป็นจุดเล็กๆ ของกำรท ำงำนเร่ืองกำรทจุริต แต่
ผู้ด ำเนินกำรก็คิดว่ำ กำรสร้ำงควำมตระหนัก
ควำมส ำคัญของกำรทุจริต จำกจุดเล็กๆ ใน
ชีวิตประจ ำวัน เป็นสว่นส ำคัญในกำรปลกูฝังและ
ก่อควำมคิดในกำรไม่ทุจริตในเร่ืองอื่นๆ ต่อไป 

- 
 
 
 

 

กำรปรับหลักสูตร
ให้เข้ำกับ
กลุ่มเป้ำหมำยใน
สถำบันกำรศึกษำ
เหมำะสมกับชั้น
เรียน/วัย และ
กำรท ำให้เป็น
หลักสูตรเข้ำไป
เป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ ำวัน
ของเยำวชน 

- 
 
 
 



 

 

๕๖ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

1.กำรก ำหนดรำยวิช ำบั ง คับ เรี ยน ใน
หลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่ ว ไป ซ่ึงเป็น
หลักสูตรที่ก ำหนดในโครงสร้ำงหลักสูตร
ระดับปริญญำตรีทุกหลักสูตรจ ำนวน 54 
หลักสูตร โดยเป็นรำยวิชำที่มีจ ำนวนหน่วย
กิต 3 หน่วยกิต จ ำนวน 2 รำยวิชำ ดังนี้ 
1.1 GEN 3001 พลเมืองด ี 

1.2 GEN3002 ศำสตร์พระรำชำ 
 
 

 

 
2. กำรก ำหนดรำยเลือกเรียนในหลักสูตร
หมวดวิชำศึกษำทั่วไปซ่ึงเป็นหลักสูตรที่
ก ำหนดในโครงสร้ำงหลักสูตรระดับปริญญำ
ตรีทุกหลักสูตรจ ำนวน 54 หลักสูตร โดย
เป็นรำยวิชำที่มีจ ำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
กิต จ ำนวน 3 รำยวิชำ ดังนี้ 
2.1 GEN3004 ปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
2.2 GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต 
2.3 GEN3011 ทักษะชีวิต 
 

 
3. กำรน ำเนื้อหำเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตไปบรรจุในลักษณะเป็นรำยวิชำเลือก
ในบำงหลักสูตรที่เป็นศำสตร์เฉพำะด้ำน 
ได้แก่ 
 

นักศึกษำชั้นปริญญำ
ตรีจ ำนวน..54 
หลักสูตรทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษำชั้นปริญญำ
ตรีจ ำนวน..54 

หลักสูตร 
 

(เฉพำะนักศึกษำที่
เลือกลงทะเบียนเรียน

ในรำยวิชำใดวิชำ
หนึ่ง) 

 
 
 
 
 

นักศึกษำชั้นปริญญำ
ตรีจ ำนวน 2 
ประกอบดว้ย 
3.1 หลักสูตร 

นิติศำสตรบัณฑิต 

ระยะเวลำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน                 
1 ภำคเรียนต่อ

รำยวิชำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน                 
1 ภำคเรียนต่อ

รำยวิชำ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะเวลำกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 1         
ภำคเรียนต่อรำยวิชำ 

 

นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวชิำ ผ่ำน
กำรประเมินตำมแผนกำรประเมินที่ระบใุน
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวชิำ ผ่ำน
กำรประเมินตำมแผนกำรประเมินที่ระบใุน
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวชิำ ผ่ำน
กำรประเมินตำมแผนกำรประเมินที่ระบใุน
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ข้อจ ำกัดของ
จ ำนวนสื่อ
ประกอบกำรเรียน      
กำรสอน 
โดยเฉพำะสื่อ
ประเภท
อิเลคทรอนิกส์ 
และกรณีศึกษำที่
เหมำะสม
สอดคล้องกับระดับ
อำยุและวิถีในกำร
รับรู้ของผู้เรียน 

 
 

ข้อจ ำกัดของ
จ ำนวนสื่อ
ประกอบกำรเรียน      
กำรสอน 
โดยเฉพำะสื่อ
ประเภท
อิเลคทรอนิกส์ 
และกรณีศึกษำที่
เหมำะสม
สอดคล้องกับระดับ
อำยุและวิถีในกำร
รับรู้ของผู้เรียน 

 
ข้อจ ำกัดของ
จ ำนวนสื่อ
ประกอบกำรเรียน      
กำรสอน 
โดยเฉพำะสื่อ

เพิ่มและผลิตสื่อ 
ประกอบกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนให้มีเน้ือหำ 
และรูปแบบที่
เหมำะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มและผลิตสื่อ 
ประกอบกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนให้มีเน้ือหำ 
และรูปแบบที่
เหมำะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน 

 
 

 
 
 

 
เพิ่มและผลิตสื่อ 
ประกอบกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนให้มีเน้ือหำ 
และรูปแบบที่

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



 

 

๕๗ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

3.1 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
3.2 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
โดยด ำเนินกำรทั้งในลักษณะกำรระบุเป็น
รำยวิชำเฉพำะที่มีจ ำนวนหน่วยกิตต่อ
รำยวิชำจ ำนวน 3 หน่วยกิต และกำรบรรจุ
และสอดแทรกเนื้อหำเกี่ยวกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหำที่ต้อง
เรียนในรำยวิชำ 
 

3.2 หลักสูตร 
รัฐประศำสนศำสตร 

บัณฑิต 
 
 
 
 
 

ประเภท
อิเลคทรอนิกส์ 
และกรณีศึกษำที่
เหมำะสม
สอดคล้องกับระดับ
อำยุและวิถีในกำร
รับรู้ของผู้เรียน 

เหมำะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน 

๓. มหาวิทยาลัย          
ราชภฏัมหาสารคาม 

เปิดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเอก                  
ในหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (ร.บ.) 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ชื่อวิชำกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตในประเทศไทย จ ำนวน 1 หนว่ยกิต 
 
 
 

นักศึกษำชั้นปีที ่1 
 
 

1 ภำคกำรศึกษำ 
(4 เดือน) 

 
 
 

นักศึกษำมีควำมตื่นตัวและมจีิตส ำนึกดำ้น
คุณธรรมจริยธรรมมำกขึ้น โดยเน้นกำรจัดฉำยวีดี
ทัศน์และกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษำ เกิดควำมเกรงกลัวตอ่พิษภัยของกำร
ทุจริต ในสังคมไทย 

สื่อกำรเรียนกำร
สอนยังมีน้อยก ำลัง
เร่งพัฒนำสร้ำงสื่อ
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

1. มหำวิทยำลยัฯ
ควรจัดรำยวิชำ
ดังกล่ำวเป็น
รำยวิชำศึกษำ
ทั่วไป (GE) เพื่อ
เปิดโอกำสให ้
นักศึกษำทุกคณะ
ได้เรียนรู้ 
2. ส ำนักงำน 
ป.ป.ช.ควรจัด
ค่ำยอบรมวธิีกำร
สอน/สื่อกำรสอน
แก่อำจำรย์ใน
มหำวิทยำลัยเพือ่
เป็นแนวปฏบิัติ
แก่นักศึกษำที่
ถูกต้อง 
 

- 

4. มหาวิทยาลัย            
ราชภฏัยะลา 

สอดแทรกเนื้อหำของหลักสูตรต้ำนทุจริต
เข้ำไปในรำยวิชำหมวดศึกษำทั่วไปจ ำนวน 
2 รำยวิชำ 

นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภฏั
ยะลำชั้นปีที ่1-2 

วันที่ 21 กันยำยน 
2561-30 กันยำยน 

2563 

นักศึกษำได้รับควำมรู้ด้ำนกำรเป็นพลเมอืงที่ดี 
ได้รับกำรปลูกจิตส ำนึกและควำมคิดต้ำนทุจริต
ส่วนตนและส่วนรวม 
 

- - - 



 

 

๕๘ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

5. สถาบันพระบรม 
ราชชนก (สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข) 

ก ำหนดรำยวิชำ “วัยใสใจสะอำด” เข้ำไว้ใน
หมวดกำรศึกษำทั่วไป 

นักศึกษำทุกหลักสูตร
ของสถำบัน 

พระบรมรำชชนก 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป 

ทุกวิทยำลัยในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก  
น ำหมวดกำรศึกษำทัว่ไป  
ไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอน 

- - - 

6. สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเนื้อหำ 
“กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น” 

นักศึกษำสถำบัน
จ ำนวน ๑๕ คน 

๙ ชั่วโมง รำยวิชำเหตุกำรณ์โลกในยุคปัจจุบัน ได้จัดกำร
เรียนกำรสอนในหัวข้อ “กำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์สว่นรวม” 
โดยให้นักศึกษำในรำยวิชำรู้จกัและเขำ้ใจรูปแบบ
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน กำรฝึกใช้ระบบ
คิดฐำน ๒ (digital thinking) แทนระบบกำรคิด
ฐำน ๑๐ (analog thinking) เพื่อแก้ปญัหำกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดทัศนศึกษำดูงำน
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง ป.ป.ช. ในวันที่ ๒๓ มกรำคม 
๒๕๖๓ 

กำรต่อยอดเนื้อหำ
เร่ืองกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นใน
ระดับอุดมศึกษำ 
จ ำเป็นที่ผู้เรียนต้อง
มีพื้นควำมรู้ใน
หลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนมำกอ่น 
ในห้วงเวลำกำร
จัดกำรสอนที่มี
จ ำกัดและผู้เรียนยัง
ขำดองค์ควำมรู้ใน
เร่ืองกำรขัดกัน
ระหว่ำง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ท ำให้กำร
น ำไปต่อยอดเป็น
รูปแบบกำรท ำ
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนใน
ระดับสูงท ำได้ยำก 

๑.ในระดับ
นโยบำยภำครัฐ
ควรก ำหนดให้มี
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนใน
เนื้อหำกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อ
น ำมำต่อยอดหรือ
บูรณำกำรในบำง
รำยวิชำได้ 
๒.เปิดรำยวิชำ 
“กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น” 
ขึ้นใหม่อีก ๑ 
รำยวิชำ เพื่อให้มี
ระยะเวลำกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรท ำ
กิจกรรมมำกขึ้น 

- 
  

7. มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

มหำวิทยำลัยสวนดุสิตมีกำรด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เข้ำสู่ปี
ที่ 3 โดยน ำเนื้อหำในหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำส ำหรับระดับอุดมศึกษำมำปรับใช้
เป็นส่วนหนึ่งในเน้ือหำของรำยวิชำพลเมือง 

นักศึกษำทุกชั้นป ี ทุกภำคกำรศึกษำ 
ขึ้นอยู่กบัแต่ละคณะ

ก ำหนดแผนกำร
ศึกษำให้ศึกษำในชว่ง
ชั้นปีใด โดยส่วนใหญ ่

จำกรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวชิำ
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี (มคอ.5) ในภำพรวม
นักศึกษำมีควำมตระหนักถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
โดยแสดงออกในรูปแบบของกำรน ำเสนอ
วิเครำะห์ รำยงำนที่เกี่ยวข้องกบักำรทุจริต และ 

กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมต่อต้ำน
กำรทุจริตเป็น
ทัศนคติ ค่ำนิยมที่ 

อำจำรย์ผู้สอนใน
ทุกรำยวิชำควร
เสริมสร้ำง
จิตส ำนึก 
คุณธรรม  

- 



 

 

๕๙ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ไทยและพลโลกที่ด ีซ่ึงเป็นรำยวิชำหมวด
ศึกษำทั่วไปในระดับปริญญำตรี โดย
นักศึกษำทุกคนต้องเรียนในรำยวิชำ
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี โดยบรรจุ
เนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรำยวิชำ จ ำนวน 5 บท  
อำทิ เนื้อหำเกี่ยวกับ สำเหตุของกำรทุจริต 
กำรปรำบปรำมกำรทุจริต พลเมืองและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษำ
พลเมืองกับกำรเสริมสร้ำงแนวทำงป้องกัน
กำรทุจริต คุณธรรม จริยธรรมกับควำมเป็น
พลเมือง โดยนักศึกษำต้องศึกษำทั้ง
ภำคทฤษฎแีละปฏิบัติรวมระยะเวลำ 30 
ชั่วโมง มีกำรก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนไว้ใน แบบมคอ.3 รำยวิชำพลเมืองไทย
และพลโลกที่ด ีโดยแต่ละสัปดำห์มกีำร
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเร่ืองกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต และในสัปดำห์ที่มีเนื้อหำที่
เกี่ยวขอ้ง มีกิจกรรมและใช้ส่ือ วีดีทัศน์ของ
ปปช. ประกอบ รวมถึงกำรวิเครำะห์ข่ำว/
สถำนกำรณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 

 จะศึกษำรำยวิชำ
พลเมืองไทยและพล

โลกที่ดีตั้งแต่ 
ชั้นปีที่ 1 

จริยธรรมในกำรสอบปลำยภำค รวมถึงให้
ควำมส ำคัญในกำรสอดส่องกำรทุจริตภำยในกลุ่ม
เพื่อนและในมหำวิทยำลัย 

ต้องใช้ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร ไม่
สำมำรถท ำได้เพียง
แค่ในระหว่ำงที่มี
กำรศึกษำใน
รำยวิชำ 

จริยธรรมในเรื่อง
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตให้กับ
นักศึกษำตลอด
ระยะเวลำของ
กำรศึกษำใน
มหำวิทยำลัย 

 

8. มหาวิทยาลัย 
การกฬีาแห่งชาติ 
(สังกัดกระทรวง           
การท่องเท่ียวและกีฬา) 

1. พัฒนำรำยวิชำ “บทบำทพลเมือง” ที่มี
เนื้อหำสำระครอบคลุมกับหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ ของส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยจัด
ให้เป็นรำยวิชำบังคับ ในกลุ่มวิชำ
สังคมศำสตร์ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
 
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลกัสูตรของ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ จัดให้มี
รำยวิชำ “วยัใส ใจสะอำด” เป็นวิชำเลือก 
ในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป 

นักศึกษำทุกคนของ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

แห่งชำติ 
 
 
 

นักศึกษำทุกคนของ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

แห่งชำติ 

ตั้งแต่ ภำคกำรศึกษำ 
2563 เป็นต้นไป 

 
 
 
 

ตั้งแต่ ภำคกำรศึกษำ 
2563 เป็นต้นไป 

มีรำยวิชำบทบำทพลเมือง เป็นวิชำบังคับ หมวด
วิชำศึกษำทั่วไป ในแผนกำรเรียนทุกหลักสูตรของ
มหำวิทยำลัย (ยังไม่เปิดภำคเรียน) 
 
 
 
มีรำยวิชำวยัใส ใจสะอำด เป็นวิชำเลือกหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไปในแผนกำรเรียนทุกหลกัสูตรของ
มหำวิทยำลัย (ยังไม่เปิดภำคเรียน) 

เนื้อหำ ค ำอธิบำย
รำยวิชำใกล้เคียง
กับ วิชำวยัใส ใจ
สะอำด 
 
 
เนื้อหำ ค ำอธิบำย
รำยวิชำใกล้เคียง
กับ วิชำบทบำท
พลเมือง 
 

ควรน ำรำยวิชำทั้ง 
2 มำบูรณำกำร
ร่วมกันและ
เปลี่ยนชื่อ
รำยวิชำให้
เหมำะสม 
 

- 



 

 

๖๐ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

9. มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

กำรปรับใช้สื่อกำรสอนในวิชำกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตในประเทศไทย 

นักศึกษำชั้นปีที่..1         
ถึงปีที่ 4 ทุกคณะ 

1 ปีกำรศึกษำ กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ใน
กระบวนวิชำ 

- ควรมีกำรจัดท ำ        
วีดีทัศน์ 
เกี่ยวกบักรณีกำร
ทุจริตที่เป็น
ปัจจุบัน 

- 

10. มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
 
 
 
 
 

1. รำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตชั้นปีที่ 1-2 
ทุกคณะของ

มหำวิทยำลัยทกัษิณ 
 
 
 
 
 
 

ปีกำรศึกษำ 2560-
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

มีกำรสอดแทรกเนื้อหำอยู่ในหลักสูตร โดยระบ ุ
อยู่ในผลกำรเรียนรู้ด้ำนที่  
1. ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม :  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนกึรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น โดยยึดหลักธรรมในกำรด ำเนิน
ชีวิตอยำ่งพอเพียง ซ่ึงรำยวิชำในหมวดวชิำศึกษำ
ทั่วไปทุกรำยวิชำต้องมีกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่
ชัดเจน 

- 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
2. รำยวิชำ 0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจ
สะอำด 

นิสิตชั้นปีที่ 1-2 
ทุกคณะของ

มหำวิทยำลัยทกัษิณ 

ปีกำรศึกษำ 2563 ในปีกำรศึกษำ 2563 มหำวิทยำลัยทักษิณ โดย
หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป ได้เปิดรำยวิชำ 
0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอำด เป็น
รำยวิชำเลือกให้กบันิสิตชั้นปีที่ 1-2 ของทุกคณะ
ที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป โดย
ยึดเนื้อหำรำยวิชำและแนวปฏิบัติในรำยวิชำให้
สอดคล้องกับหลักสูตรอุดมศึกษำ (วยัใส ใจ
สะอำด “Youngster with Good Heart”) 
และอัตลักษณ์ของนิสิตมหำวิทยำลัยทกัษิณ 

- - - 

11. มหาวิทยาลัย
ธนบุรี 
 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง  
ควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย  
“วัยใส ใจสะอำด”  
 

นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยธนบุรี

ชั้นปีที่1 ทุกสำขำวิชำ 
จ ำนวน 420 คน 

3 ชม. 1)  กจิกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวมีส่วนส ำคัญใน
กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยธนบุรีให้กลำยเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทย เห็นได้จำกควำมสนใจและกำรให้ควำม
ร่วมมือในกำรเข้ำรว่มกิจกรรมต่ำงๆ ของผู้เรียน
จ ำนวนมำก 
 

- กิจกรรมกำร
เรียนรูด้ังกล่ำว
ควรด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง 
สม่ ำเสมอ ด้วยว่ำ
กำรปลูกฝัง 

- 



 

 

๖๑ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

    2)  กจิกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวมีส่วนส ำคัญที่
ช่วยให้นักศึกษำเกิดส ำนกึในควำมเป็นพลเมือง
อย่ำงถูกตอ้ง ไม่มองเรื่องกำรทุจริตคอรัปชั่นเป็น
เร่ืองปกติทั่วไป และเป็นปัญหำที่สังคมต้อง
รับผิดชอบและแก้ไขพร้อมกัน 
3) กิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวมีสว่นส ำคัญใน
กำรบูรณำกำรกิจกรรมเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน
ให้กับนักศึกษำมหำวิทยำลัยธนบุรีที่ลงทะเบียน
เรียนรำยวิชำ ทักษะเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเอง ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพและเกิด
ประสิทธิผลต่อตัวของผู้เรียนมำกขึ้น 

 ควำมคิดในควำม
เป็นพลเมืองที่มี
คุณภำพของ
สังคมนั้น 
จ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรอยำ่ง
ต่อเนื่อง ไม่
สำมำรถกระท ำได้
ในครั้งเดียว 

 

12. มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ได้มีกำรเปิดสอน
รำยวิชำ  1604311 กำรต่อตำ้นกำร
ทุจริต  Anti-Corruption 3 หนว่ยกิต   
โดยส ำนักวิชำนิติศำสตร์ เป็นรำยวิชำเลือก
เสร ีเพื่อเปิดโอกำสให้นกัศึกษำทกุคน
สำมำรถเลือกเรียนได้ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีชั้นปีที่ 

1-4 

ภำคกำรศึกษำต้น
และ 

ภำคกำรศึกษำปลำย 
ของปีกำรศึกษำ 

 

1)  ภำคกำรศึกษำต้น ปกีำรศึกษำ 2562  
มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียน จ ำนวน 121 คน  
2) ภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2562  
มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียน จ ำนวน 92 คน 

เนื่องจำกรำยวิชำนี้
มีเน้ือหำที่เกี่ยวข้อง
กับหลำยศำสตร์
เช่น นิติศำสตร์ 
รัฐศำสตร์ 
เศรษฐศำสตร์  
กำรบริหำรัฐกิจ  
เป็นต้น และผู้สอน
จะต้องเป็นผู้ที่มี
ควำมเชี่ยวชำญละ
มีประสบกำรณ์สูงที่
เกี่ยวขอ้งกับกำร
ต้ำนทุจริต 

- ให้หนว่ยงำน
ภำครัฐสนับสนุน
งบประมำณ ใน
กำรจัดกำรศึกษำ 
และสนับสนุนกำร
จัดกิจกรรมเสริม
ที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมถึงงบวิจัย  
- จัดอบรมเพือ่
พัฒนำอำจำรย์
และสนับสนุน
วิทยำกรที่มีควำม
เช่ียวชำญใหก้ับ
สถำบันกำรศึกษำ 

- 

13. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

1.บูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำหมวดวิชำกำรศึกษำทัว่ไป (GE) 
เช่น 
๑) รำยวิชำชวีิตและเศรษฐกิจพอเพยีง 
๒) รำยวิชำพฤติกรรมมนุษยก์ับกำรพัฒนำ
ตน                                                       

นักศึกษำชั้นปีที่๑ 
และ ๒ ทกุคน 

 
 

๑ ภำคเรียน 
 
 
 
 

 

นักศึกษาได้เรียนรู้ 
- มีทักษะในกำรวิเครำะห์ปัญหำกำรทุจริตใน
ชุมชนหรือในสถำนศึกษำ รู้จักปัญหำและแนว
ทำงแก้ไขปัญหำ โดยอยูบ่นพื้นฐำนกำรปรับตัว
ของไทยในสังคมโลก และแนวโน้ม 
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคม โลก 
- หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพยีง 

๑.กำรเชื่อมโยงจำก
หลักสูตรทุจริต
ศึกษำสู่รำยวิชำใน
หมวดกำรศึกษำ
ทั่วไปยังท ำได้น้อย 
๒.กำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ที่เกิด 

๑.ให้มีกำรจัด
กิจกรรมของ
รำยวิชำให้
สำมำรถมีกำร
จัดกำรเรียนรู้สู่ 
กำรปฏิบัตขิอง
กำรต้ำนทุจริตใน  

- 
 
 
 
 

 



 

 

๖๒ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 3) รำยวิชำพลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 
4) รำยวิชำพลวัตสังคมโลก๕.รำยวิชำควำม
จริงของชีวิต 

  - มีควำมรู ้และทักษะกำรประยกุต์ใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำรงชีวิต 
- มีควำมเขำ้ใจถึงควำมส ำคัญ คุณค่ำ และ
ประโยชน์ของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทยและสำมำรถน ำไปประยกุต์ใชใ้น
ชีวิตประจ ำวันได้ 
- มีควำมตระหนักถึงคุณธรรม กำรแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมออก 
จำกกันไม่น ำมำปะปนกัน แยกแยะและรู้จักกำร
กระท ำที่เป็นทุจริต 
- มีควำมรู้จกัควำมละอำย ไม่กลำ้ที่จะท ำในส่ิงที่
ผิด  

ขึ้นกับนักศึกษำ
อำจประเมินได้ใน
ภำพรวม ไม่
สำมำรถเจำะจง
เป็นรำยบุคคล 

รำยวิชำให้ปรำกฏ
ชัดเจนใน
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ (มคอ.๓) 
๒.จัดท ำรำยวิชำ
ต้ำนทุจริตศึกษำ
ให้กับนักศึกษำ  
 

 

2. กำรจัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ คือ 
โครงกำร NSTRU Beginning Camp 

นักศึกษำทุกชั้นปีที่ ๑ ๓ วัน 

 

นักศึกษาได้เรียนรู้ 
- มีควำมรู ้และเสริมทักษะดำ้นต่ำง ๆ ให้แก่
นักศึกษำชั้นปีที ่๑ กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง 
"New Gen for Soft Skills" กำรบรรยำย เร่ือง 
“รู้เท่ำทันปัญหำยำเสพติด” มีกจิกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ “เสริมทักษะชวีิต สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
กิจกรรม “เรำท ำด ีด้วยหัวใจ” ถวำยสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวั, กิจกรรมกำรฝึกมำรยำทไทยในสังคม 
และกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมน ำชีวิต 
- มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรน ำจรยิธรรมมำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
- มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงค่ำนยิม จรรยำบรรณ 
และธรรมำภบิำล ของสังคมปัจจุบัน และมีแนว
ทำงกำรปรับตัวเพื่อกำรด ำรงชีวิตโดยมคีวำม
ส ำนึกผิดที่จะกระท ำกำรทุจริตในชีวิตประจ ำวัน 

๑. ระยะเวลำใน
กำรท ำกจิกรรม
น้อย 
๒. กำรอบรมกลุ่ม
ใหญ่ท ำให้กำรลง
มือปฏิบัติจริงอำจ
ท ำได้ยำก และ
ประเมินผลกำร
เรียนรู้จำก
นักศึกษำไม่
สมบูรณ์ 

๑. ควรจัด
กิจกรรมอยำ่ง
ต่อเนื่อง 
๒. น ำกรอบ
แนวคิดของ
หลักสูตรทุจริตไป
สอดแทรกใน
กระบวนกำร กำร
พัฒนำนักศึกษำ
และมีเครื่องมือใน
กำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกันทั้ง
ระบบ 

- 

14. มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

น ำหัวข้อ “ควำมละอำยและไม่ทนต่อกำร
ทุจริต” และ “สร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต” มำเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในหัวข้อ พลเมืองไทยต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น ในรำยวิชำกำรคิด 

นิสิตระดับปริญญำตรี
ที่ลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำ มศว353 
กำรคิดอย่ำงมีเหตุผล
และจริยธรรมในปี 

1 ปีกำรศึกษำ ท ำให้ผู้เรียนเข้ำใจเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทจุริตคอร์รัปชั่น 

- หำกในอนำคตมี
รำยละเอียดของ
กำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดผล 

- 



 

 

๖๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 อย่ำงมีเหตุผลและจริยธรรม กำรศึกษำ 2562 
ประมำณ 2,000 คน 

   ลัพธ์กำรเรียนรู้
ตำมที่คำดหวังจะ
เป็นประโยชน์
อย่ำงมำก 
(ปัจจุบันมีเนื้อหำ 
และสื่อที่แนะน ำ
ให้ใชป้ระกอบ 
กำรจัดกำรเรียนรู้
เท่ำนั้น) 

 

15. มหาวิทยาลัย 
สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย 

รำยวิชำควำมเป็นพลเมืองโลกบนพื้นฐำน
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษำ 
หลักสูตรพยำบำล 

ศำสตรบัณฑิต 

1 ภำคกำรศึกษำ - นักศึกษำได้รับควำมรู้เกี่ยวกับหน้ำที่พลเมือง
และควำมรับผิดชอบตอ่สังคมและธรรมำภิบำล
กับควำมเป็นพลเมือง กำรพัฒนำเยำวชนไทยโดย
ใช้เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรสร้ำงวนิัย 
คุณธรรมที่จ ำเป็นของกำรเป็นพลเมืองในศตวรรษ
ที่ 21 ผ่ำนกำรสอนแบบบรรยำย กำรร่วม
อภิปรำยและท ำกิจกรรมกลุ่ม กำรวิเครำะห์สื่อ
วิดีทัศน์ 
- มีจ ำนวนนักศึกษำเข้ำเรียน 210 คน ได้ผลผ่ำน 
จ ำนวน 210 คน 

- - - 

16. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัชัยภูม ิ

1. จัดท ำเป็นหน่วยกำรเรียนรู้ 
 
 
2. จัดท ำเป็น 1 รำยวิชำ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

 
นักศึกษำระดับ

ปริญญำตรี 

4 เดือน 
 
 

4 เดือน 

มีกำรบูรณำกำรเนื้อหำหลกัสูตรอุดมศึกษำ  
(วัยใสใจสะอำด) ให้เข้ำกับรำยวิชำ 
 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรวำงแผนกำรปรับปรุง
หลักสูตรศึกษำทั่วไป โดยน ำหลักสูตรวยัใสใจ
สะอำด มำเป็น 1 รำยวิชำ จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
เพื่อใช้จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีทุกสำขำวิชำ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
- 

17. มหาวิทยาลัย          
ราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ปลูกจิตส ำนึกแก่นักศึกษำใหม่ เพื่อเป็น
กลไกระยะยำวในกำรปลูกฝังวิธีคิดป้องกัน
กำรทุจริตให้แก่นักศึกษำ 

นักศึกษำชั้นปีที ่1 เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2560 ถึงปัจจบุัน 

จัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำศึกษำทั่วไป  
รำยวิชำ ควำมเป็นพลเมือง (1 หนว่ยกติ) 

1. นักศึกษำมีเป็น
จ ำนวนมำกในแต่
ละชั้นเรียน กำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนในรูปแบบ  

1. เน้นกำร
บรรยำยและ
กำรศึกษำกรณี
ตัวอยำ่ง โดย
มหำวิทยำลัย 

- 



 

 

๖๔ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

     Active Learning 
ท ำได้ล ำบำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นักศึกษำตอ้ง
เรียนรูปแบบ
ออนไลน์ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ระบำด
ของCOVID - 19 

ก ำลังทบทวนและ
หำแนวทำงเพื่อ
ปรับรูปแบบชั้น
เรียนให้มีขนำด
เหมำะสมเพื่อให้
เป็นไปตำมหลัก
ควำมปกติในวถิี
ชีวิตใหม่ (New 
normal) 
 
2. มหำวิทยำลยั
ก ำลังด ำเนินกำร
จัดท ำสื่อออนไลน์
เพื่อให้นักศึกษำ
สำมำรถเข้ำถึงได้
อย่ำงง่ำยและไม่
สร้ำงภำระเกิน
สมควรแก ่
นักศึกษำ 

 

18. มหาวิทยาลัย          
ราชภฏัภูเก็ต 

1. สอดแทรกเนื้อหำในหลักสูตร “วัยใส ใจ
สะอำด” ในรำยวิชำ พลเมืองไทยในสังคม
พลวัตให้กับนกัศึกษำ 
 
2.สอดแทรกในรำยวิชำกฎหมำย
รัฐธรรมนูญของสำขำนิติศำสตร์ 
 

1,500 คน 
 
 
 

60 คน 

มิ.ย. - ก.ย. 2563 
 
 
 

- 

นักศึกษำได้ทรำบถึงกระบวนกำรมีส่วนร่วมใน
กำรป้องกันกำรทุจริต 
 
 

- 

- 
 
 
 
- 

ควรมีกำรบรรยำย
ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

- 
 
 
- 

19. มหาวิทยาลัย          
เกริก 
 
 
 

1. เปิดสอนเป็นรำยวิชำ “กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต” เป็นวิชำเลือกในกลุ่มสังคมศำสตร์ 
3 หน่วยกิต 
 
2. สอดแทรกในทุก ๆ วิชำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป 

นักศึกษำปริญญำตรี 
ชั้นปีที่ 1 - 4 

 
 

นักศึกษำที่ลงเรียน
วิชำพื้นฐำน 

ทุกภำคกำรศึกษำ 
 
 
 

ทุกภำคกำรศึกษำที่
รำยวิชำนั้นเปิด 

นักศึกษำไม่เลือกวิชำดังกล่ำว 
 
 
 
นักศึกษำไม่ทุจริตในกำรท ำข้อสอบ 
 

มีรำยวิชำให้
นักศึกษำเลือก
เรียนหลำยวิชำ 
 

- 
 

- 
 

 

- 

- 
 
 
- 

 



 

 

๖๕ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 3. กิจกรรมในรำยวิชำบัณฑิตอุดมคติไทย นักศึกษำที่ลงเรียน
วิชำบัณฑิตอุดมคติ

ไทย 

ภำคต้นกำรศึกษำ
และภำคฤดูร้อน 

นักศึกษำเข้ำใจและไม่กระท ำผิดทจุริตในห้องสอบ - - - 

20. มหาวิทยาลัย          
เกษตรศาสตร ์
 

1. เพิ่มเน้ือหำที่เกีย่วขอ้งกับกำรป้องกัน
กำรทุจริตเพื่อกำรคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม 
 
2. กำรเพิ่มเน้ือหำที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองดี
และควำมรับผิดชอบ 
 
3. เพิ่มเน้ือหำที่เกีย่วกบักำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

นิสิตสำขำ          
อำชญวิทยำ 

 
 

นิสิต 
(01459101) 

 
นิสิต 

(01459491) 

ธ.ค. - ม.ค. 
 
 
 

ก.ค. - พ.ย. 
 
 

ธ.ค. - ม.ค. 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 
 
 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 
 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

21. มหาวิทยาลัย          
เกษมบัณฑิต 
 

1. ปรับปรุงเพิ่มเติมเน้ือหำเกี่ยวกับกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันในหัวข้อ
กฎหมำยรัฐธรรมนูญ 

นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนวิชำ 
GE.123 ภำคเรียนที่ 

2/2562 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 - เพิ่มเติมเน้ือหำในเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ 
GE.123 กฎหมำยเพื่อกำรด ำรงชีวิต 
- อำจำรย์ผู้สอนวิชำ GE.123 สอดแทรกเนื้อหำ
เกี่ยวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชันในหัวข้อ
กฎหมำยรัฐธรรมนูญ 
- นักศึกษำที่ลงทะเบียนวิชำ GE.123 กฎหมำย
เพื่อกำรด ำรงชีวิตได้จัดท ำสื่อสร้ำงสรรค์ หัวขอ้ 
“คนรุ่นใหม่...โตไปไม่โกง” และเผยแพรผ่่ำน
ช่องทำงที่ก ำหน 

- กำรกระตุ้นให้
นักศึกษำเห็น
ควำมส ำคัญของ
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน 
ตลอดจน
ผลกระทบที่จะ
ได้รับในกรณีที่มี
กำรทุจริต 
คอร์รัปชันจะต้อง
ใช้ระยะเวลำ
พอสมควร 
- กำรมอบหมำย
งำนในลักษณะกลุ่ม 
สมำชิกกลุ่มบำงคน
อำจจะไม่ได้มีส่วน
ร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น 
 

- ควรมีกำร
สอดแทรกเนื้อหำ
ของทุกรำยวิชำ 
เพื่อเป็นกำร
กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้
นักศึกษำเห็น
ควำมส ำคัญของ
กำรต่อตำนกำร
ทุจริต 
- กรณีที่มีกำร
มอบหมำยงำนใน
ลักษณะกลุ่ม ควร
ให้นักศึกษำมกีำร
น ำเสนองำนต่อ
อำจำรย์ผู้สอน
ก่อนที่จะมกีำร
เผยแพร่งำนใน
ช่องทำงที่ก ำหนด 

- 



 

 

๖๖ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

22. มหาวิทยาลัย          
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 

1. สอดแทรกเนื้อหำด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณใน
วิชำชีพในรำยวิชำที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
2. สอดแทรกไว้ทุกรำยวิชำของหลกัสูตร  
ที่ระบุอยู่ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และอำจำรย์ผู้สอนสว่นใหญ่จะ   
ด ำเนินกำรโดยกำรสังเกตพฤติกรรม/
บทบำทในกำรท ำงำนกลุ่ม/กำรเรียนใน
ห้องเรียน มีกำรก ำหนดผลกำรประเมิน 
ควำมตรงต่อเวลำในกำรเข้ำเรียน กำรสง่
งำน กำรเข้ำกิจกรรมส่วนรวมของคณะ และ
กำรสอนให้นักศึกษำรับผิดชอบต่องำน
ส่วนรวม 
 
3. จัดท ำเป็นหนว่ยกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำ
กำรรักษำควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
4. จัดท ำเป็นหนว่ยกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำ
โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 
 
5. จัดท ำเป็นหนว่ยกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร ์

นักศึกษำคณะ
วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษำคณะ   
อุตสำหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษำคณะ
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ปีที่ 4 
 

นักศึกษำคณะ
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ปีที่ 4 
 

นักศึกษำคณะ
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ปีที่ 3 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2562 

(มิ.ย. 2562 -              
ต.ค. 2562) 

 
ภำคเรียนที่ 
2/2562 

(พ.ย. 2562 -            
มี.ค. 2563) 

 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 

 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 

 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 

- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำกำรคอมพวิเตอร์ จัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใน
แผนกำรศึกษำของหลักสูตร 
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำกำรข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดกำร
เรียนกำรสอนรำยวิชำ จริยธรรมและกฎหมำย
คอมพิวเตอร์ ในแผนกำรศึกษำของหลักสูตร 
 
- นักศึกษำมีวินยัเข้ำเรียนตรงตำมเวลำและเห็น
คุณค่ำของกำรใช้สิทธิ มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำร
และวิชำชพี รับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
ตระหนักในคุณธรรม และมีจิตสำธำรณะ 
 
นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในกำรกระท ำทจุริตใน
ลักษณะต่ำง ๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
 
 
 
 
นักศึกษำมีควำมเข้ำใจ ในกำรกระท ำทุจริตใน
ลักษณะต่ำง ๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
 
 
นักศึกษำมีควำมเข้ำใจ ในกำรกระท ำทุจริตใน
ลักษณะต่ำง ๆ ในกำรท ำโครงงำน 
 
 
นักศึกษำมีควำมเข้ำใจ ในกำรกระท ำทุจริตใน
ลักษณะต่ำง ๆ ผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษำควร
ปรับปรุงกำรตรง
ต่อเวลำ 

- - 
 



 

 

๖๗ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 6. จัดท ำเป็นหนว่ยกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
 
 
6. จัดท ำเป็นหนว่ยกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
 

นักศึกษำคณะ
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ปีที่ 3 
 

นักศึกษำคณะ
บริหำรธุรกิจ ปีที่ 3 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 

 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2562 

 

นักศึกษำมีควำมเข้ำใจ ในกำรกระท ำทุจริตใน
ลักษณะต่ำง ๆ ผำ่นระบบฐำนขอ้มูล 
 
 
นักศึกษำเข้ำใจกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีและมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเข้ำใจถึงหลัก
จรรยำบรรณผู้ประกอบวิชำชพี 
 

   

23. มหาวิทยาลัย          
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 
 

1. ท ำกำรสอนวิชำประวัติและแบบอย่ำง
ศิลปะตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษำชั้นปีที ่1 
หลักสูตรทัศนศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ภำคกำรศึกษำท ำ
กำรสอนในภำค

กำรศึกษำที ่1 ของ
ทุกปีจนกว่ำจะครบ
ก ำหนดกำรปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตำมกำรก ำหนดรำยวิชำที่ มคอ. 2 มคอ. 
7 และมคอ. 3 ก ำหนดไว้ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ 
- จำกภำคกำรศึกษำที่ผ่ำนมำวิชำประวตัิและ
แบบอยำ่งศิลปะตะวันตกเป็นวิชำที่มุ่งเน้นกำร
สอนในเชิงทฤษฎี โดยมกีำรแบ่งควำมรับผิดชอบ
หลักควำมรับผิดชอบในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
ดังนี้ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินยั และมีควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
2. มีทัศนคติที่เปิดกว้ำง ยอมรับฟังแนวคิดของ
ผู้อื่น 
- โดยมกีำรก ำหนดให้มกีำรปลูกฝังให้นกัศึกษำมี
ระเบียบวินยั เน้นกำรเข้ำชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลำ 
ตลอดจนกำรแต่งกำยที่เป็นไปตำมระเบยีบของ
มหำวิทยำลัยฯ สอดแทรกและส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ยกยอ่งและเชิดชูนักศึกษำที่
ท ำควำมดีและเสียสละ 
- มีกำรประเมินจำกกำรตรวจสอบแผนกำรสอน
ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในทุกวชิำ 
 
ผลการจากการด าเนินการวิชาประวัติและ
แบบอย่างศิลปะตะวันตก 
- นักศึกษำตระหนกัในคุณค่ำและคุณธรรม  

ปัญหำ/อุปสรรคที่
พบ เช่น 
-นักศึกษำบำงคน
ลอกข้อสอบเพือ่น 
*แก้ไขโดยกำรปรับ
ตก 
- นกัศึกษำบำงคน
ไม่ร่วมแบ่งกลุ่ม
ตอบค ำถำม 
*แก้ไขโดยกำรแยก
สอบเฉพำะรำย แต่
อำจจะไม่ให้
คะแนนที่เท่ำกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 



 

 

๖๘ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
2. ท ำกำรสอนวิชำองค์ประกอบศิลป์ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ท ำกำรสอนวิชำศิลปนิพนธ ์
 
 

 
 
 
 
 
 

นักศึกษำชั้นปีที ่2 
หลักสูตรทัศนศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษำชั้นปีที ่4 
หลักสูตรทัศนศิลป์ 

 

 
 
 
 
 
 

1 ภำคกำรศึกษำท ำ
กำรสอนในภำค

กำรศึกษำที ่1 ของ
ทุกปีจนกว่ำจะครบ
ก ำหนดกำรปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ภำคกำรศึกษำท ำ
กำรสอนในภำค

กำรศึกษำที ่1 ของ
ทุกปีจนกว่ำจะครบ
ก ำหนดกำรปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป ี

 

จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินยัตรงต่อ
เวลำ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคำรพ
กฎระเบียบและขอ้บังคับขององค์กรและสังคม 
เห็นควำมส ำคัญและคุณค่ำในงำนศิลปะตะวันตก
ระดับชั้นครูมีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและสังคม 
 
ผลการจากการด าเนินการวิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ 1 
- นักศึกษำตระหนกัในคุณค่ำและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินยัตรงต่อ
เวลำ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มภีำวะ
ควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นทีม
และสำมำรถแก้ไขปัญหำขณะปฏิบัติงำนส่วนตน
และงำนกลุ่ม เคำรพกฎระเบียบและขอ้บังคับต่ำง  
ๆ ขององค์กรและสังคม สำมำรถวิเครำะห์ผล 
และหำขอ้สรุปเพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนเห็น
ควำมส ำคัญและคุณค่ำในงำนศิลปะร่วมสมัยและ
งำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีจรรยำบรรณทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ 
 
ผลการจากการด าเนินการวิชาศิลปนิพนธ์ 
- นักศึกษำตระหนกัในคุณค่ำและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินยัตรงต่อ
เวลำ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มภีำวะ
ควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นทีม
และสำมำรถแก้ไขปัญหำขณะปฏิบัติงำนส่วนตน
และงำนกลุ่ม เคำรพกฎระเบียบและขอ้บังคับต่ำง  
ๆ ขององค์กรและสังคม สำมำรถวิเครำะห์ผล 
และหำขอ้สรุปเพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนเห็น
ควำมส ำคัญและคุณค่ำในงำนศิลปะ มี
จรรยำบรรณทำงวิชำกำรและสังคม 

 
 
 
 
 
 
1. มีนักศึกษำลอก
เลียนผลงำนของ
ผู้อื่น มำเป็นผลงำน
ของตนเอง 
2. นักศึกษำมำ
เรียนสำยและส่งผล
งำนไม่ตรงต่อเวลำ
เป็นประจ ำ 
 

  



 

 

๖๙ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

24. มหาวิทยาลัย          
ธุรกจิบัณฑิต 
 

เปิดสอนรำยวิชำ PA101 คุณภำพชวีิตตำม
แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิชำ
เลือกเสรีที่สอนให้กับนักศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต โดยให้นกัศึกษำที่
เรียนแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ชุมชน ท ำโครงกำร
ชุมชนพอเพียงและน ำเสนอผลกำรลงพืน้ที่
โครงกำร ด้วยคลิปวิดีโอ พร้อมน ำเสนอใน
ชั้นเรียนและท ำรำยงำนรูปเล่ม 

นักศึกษำปริญญำตรี
จำกคณะต่ำง ๆ  

ภำยในมหำวิทยำลยั
ธุรกิจบัณฑิต 

ภำคเรียนที่ 
2/2562 

(ธ.ค. - มี.ค. 63) 

- นักศึกษำสำมำรถน ำปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำประยุกต์ในกำรลงพื้นที่ชุมชน 
- นักศึกษำเกิดกำรตื่นตัวต่อกำรทุจริตและ
ตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริตที่มตี่อ
ประเทศ โดยน ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงมำเป็น
เครื่องมือหนึ่งในกำรป้องกันกำรทุจริต 

นักศึกษำบำงคนยัง
ไม่เข้ำใจ
ควำมหมำยที่
แท้จริงของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

จัดเนื้อหำ
เกี่ยวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียง
สอดแทรกเป็น
ส่วนหนึ่งในทุก
รำยวิชำของแต่ละ
หลักสูตรเพื่อให้
เกิดกำรตระหนัก
และเข้ำใจในกำร
สร้ำงจิตพอเพียง
ที่จะต่อต้ำนกำร
ทุจริต 
 

- 

25. มหาวิทยาลัย          
นอร์ทกรุงเทพ 
 

1. มีกำรจัดท ำบันทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือ 
(MOU) ด้ำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริต  
 
 
2. อำจำรย์ผู้สอนมีกำรบูรณำกำรในรำยวิชำ 
SOC 112  
 
 
 
 
3. มีกำรบรรจุรำยวิชำ กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ในหมวดศึกษำทั่วไปของ
มหำวิทยำลัยเพือ่ให้นักศึกษำได้ด ำเนินกำร
ลงทะเบียนเรียน  
 

คณำจำรย์ บุคลำกร 
และนักศึกษำ 

 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

 
 
 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ตัง้แต่ปี 2558 - 
2559 

 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 

 
 
 
 

ตั้งแต่ปี 2559 

มีกำรด ำเนินกำรร่วมกันทั้งของมหำวิทยำลัย, 
องค์กรคุณธรรมและองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย) 
 
มีกำรขับเคลื่อนหลักสูตรวยัใส ใจสะอำด 
 
 
 
 
 
มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำดังกล่ำว
ต่อเนื่องทุกปี 

- 
 
 
 

เกิดสถำนกำรณ์ 
COVID - 19 จึงท ำ
ให้ไม่สำมำรถ
จัดกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงเต็มที่ 
 

- 

- 
 
 
 

อำจำรย์และ
วิทยำกรจัดกำร
เรียนกำรสอน
แบบผสมผสำน
กัน 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

26. มหาวิทยาลัย          
นอร์ท - เชียงใหม ่
 

เปิดสอนรำยวิชำ “ธรรมำภิบำลชีวิต” นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียน

รำยวิชำ 
 

1 ภำคกำรศึกษำ - - - - 



 

 

๗๐ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

27. มหาวิทยาลัย          
บูรพา 
 

1. ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ขอควำม
ร่วมมือให้มหำวิทยำลัยในระยะเริ่มต้น 
มหำวิทยำลัยได้น ำผลงำนจำกกำรประกวด
สื่อป้องกันกำรทจุริต ไปเผยแพร่ให้กบัทกุ
ภำคส่วนงำนที่ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีและเน้นให้เกิดกำร 
บูรณำกำรในรำยวิชำด้ำนมนษุยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ รวมถึงวิชำอื่น ๆ ตำมควำม
เหมำะสม 
2. น ำเนื้อหำสำระวิชำที่เกี่ยวกับกำรสร้ำง
พลเมืองดีในสังคม กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต กำรปรับฐำนควำมคิดต้ำน
ทุจริตส่วนตนและส่วนรวม ไปบูรณำกำรกับ
เนื้อหำสำระของรำยวิชำหมวดศึกษำทัว่ไป 
เช่น รำยวิชำพลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมไทย อำเซียนและโลก รำยวิชำ
กฎหมำยส ำหรับคนท ำงำนและธุรกิจ รวมถึง
สอดแทรก/ปรับใช้กับรำยวิชำอื่น ๆ ตำม
ควำมเหมำะสม 
 

นิสิตระดับปริญญำตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตระดับปริญญำตรี
ที่เข้ำศึกษำ ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2564 

เปน็ต้นไป 

2 ปีกำรศึกษำ 
(2562 - 2563) 

 
 
 
 
 
 
 

5 ปีกำรศึกษำ 
(2564 - 2568) 

ทุกส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยรับทรำบพร้อมน ำ
สื่อป้องกันกำรทจุริตไปบูรณำกำรในรำยวิชำตำม
ควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

28. มหาวิทยาลัย          
พายัพ 
 

มีกำรบูรณำกำรกับรำยวิชำพลเมือง  
ธรรมำภิบำลกับสันติภำพ 

นักศึกษำชั้นปีที ่
1 - 2 ทุกสำขำวิชำ 

2560 - 2563 นักศึกษำมีกำรตระหนักรู้และต่อต้ำนต่อ
พฤติกรรมกำรทุจริต รวมทั้งนักศึกษำใหค้วำม
สนใจต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริตในสังคมไทย 
โดยเฉพำะกำรทจุริตของข้ำรำชกำรและ
นักกำรเมือง 

สื่อกำรสอนและ
กรณีศึกษำที่มี
คุณภำพและตรง
กับวยัของผู้เรียนยัง
มีค่อนข้ำงน้อย 

กำรส่งเสริมให้มี
กำรจัดท ำสื่อ
ประกอบกำรสอน
ในระดับอุดม 
ศึกษำโดยเฉพำะ
เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึก
ว่ำกำรทุจริตเป็น
ภัยใกล้ตัว 

- 

29. มหาวิทยาลัย          
ราชพฤกษ ์
 

1. กำรจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร โดยเขำ้
ร่วมโครงกำร กู๊ด กำย รัน ปีที ่2 ของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 

นิสิตมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 60 คน 

 
 

1 ธ.ค. 2562 
 
 

 

ร่วมแสดงพลังของนิสิตมหำวิทยำลัยในกำรร่วม
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
 

- - - 



 

 

๗๑ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 2. ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
โดยปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ หนำ้ที่พลเมือง
ไทย 
 
 
 
3. กิจกรรมโครงกำรรณรงค์ต่อต้ำน           
คอร์รัปชัน โดยให้นิสิตเป็นผู้บริหำรแผนงำน
กิจกรรมกำรรณรงค์ที่เหมำะสมใน
สถำนกำรณ์ของประเทศและชุมชน 

นิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในวิชำ 

 
 
 
 

นิสิตที่เรียนรำยวิชำ
หน้ำที่พลเมืองต่อ
สังคมและจิตอำสำ 

ด ำเนินกำรปี
กำรศึกษำ 2562 

จ ำนวน 3 หนว่ยกิต 
 
 
 

ภำคกำรศึกษำ 
1/2563 

มีกำรปรับค ำอธิบำยรำยวิชำใหม ่โดยเพิม่
ค ำอธิบำยวำ่ “ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทย 
มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต กำร
เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยมในกำรป้องกนักำร
ทุจริต” 
 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เนื่องจำกสถำนกำรณ์
ป้องกันและเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำด COVID- 19 

   

30. มหาวิทยาลัย          
ราชภฏัเทพสตร ี
 

บูรณำกำรรำยวิชำคุณธรรมและจริยธรรม
กับชีวิต 

นักศึกษำที่
ลงทะเบียนรำยวิชำ

คุณธรรมและ
จริยธรรมกับชวีิต 

ตลอด 2 ภำค
กำรศึกษำ 2562 

นักศึกษำมีควำมรึควำมเข้ำใจ ค่ำ CPI มีระบบ
ฐำนควำมคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม และแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต
แบบพอเพยีง มีจิตอำสำ 

ไม่มีกำรวัดผล 
ประเมินผลที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

แนวทำง/วธิีกำร
วัดผลและ
ประเมินผลที่
เหมำะสมกับ
รำยวิชำ 

- 

31. มหาวิทยาลัย          
ราชภฏัเพชรบูรณ์ 
 

จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ GE TH 
102 พลเมืองที่เข้มแข็ง และรำยวิชำ
กฎหมำยในชีวิตประจ ำวันและสังคม 

นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยที่

ลงทะเบียนเรียนวิชำ
ดังกล่ำว 

ปี 2559 - ปัจจุบัน นักศึกษำมีองค์ควำมรู้เกีย่วกับกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

นักศึกษำได้เรียน
เฉพำะนักศึกษำที่
ลงรำยวิชำนี้เท่ำนั้น 

- - 

32. มหาวิทยาลัย          
ราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

บรรจุรำยวิชำกำรปอ้งกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ซึ่งเป็นวิชำที่สังกัดในหลักสูตร
หมวดกำรศึกษำทั่วไป หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2562 

นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียน

หมวดกำรศึกษำทั่วไป 

5 ป ี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร - - - 

33. มหาวิทยาลัย          
ราชภฏัอุตรดิตถ ์

1. กำรก ำหนดเป็นเนื้อหำของรำยวิชำ
กำรศึกษำทัว่ไป ในวิชำควำมเป็นพลเมือง 
 
2. กำรจัดนิทรรศกำรต้ำนโกง เพื่อเผยแพร่
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจกำรเฝ้ำระวังป้องกันกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน 
 

นักศึกษำชั้นปีที ่1 
ทุกหลักสูตรต้องเรียน 

 
นักศึกษำ, อำจำรย,์ 

บุคลำกร และ
บุคลำกรภำยนอก 

จัดสอนทุกภำค
กำรศึกษำ 

 
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
 

นักศึกษำที่เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน 
 
ผู้ร่วมกิจกรรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกิดควำม
ส ำนึกและตระหนกั 
 

ยังมีส่วนของ
เนื้อหำ ค่อนขำ้ง
น้อยในรำยวิชำ 
 
 
 

ควรจัดท ำรำยวิชำ
กำรศึกษำทัว่ไป
ให้นักศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
 

- 



 

 

๗๒ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

34. มหาวิทยาลัย          
รามค าแหง 

ได้บรรจุหลักสูตร “วัยใส ใจสะอำด” ลงไป
ในวิชำ ควำมรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นรำยวชิำที่
นักศึกษำทุกคนต้องเรียน 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ทุกภำคกำรศึกษำ นักศึกษำสอบผำ่นเกณฑ์ในรำยวิชำควำมรู้               
คู่คุณธรรมเกิน 80%  ในแต่ละภำคกำรศึกษำ 

กรณีศึกษำต้อง
ค้นคว้ำเพิ่มให้
ทันสมัย น่ำสนใจ 
ซ่ึงยำงครั้งเนื้อหำ
อำจไม่ตรงประเด็น 
100% 
 

ป.ป.ช. ควรมี
กรณีศึกษำใหม่ ๆ 
ให้สำมำรถมำเป็น
กรณีศึกษำได้ 

- 

35. มหาวิทยาลัย          
ราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา 
 

1. ได้บรรจุหลักสูตร “วัยใส ใจสะอำด” 
โดยได้ด ำเนินงำนเปิดสอนในรำยวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
 
 
2. หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ “หลักสูตรวัย
ใส ใจสะอำด” โดยได้ด ำเนินงำนก ำหนดให้
เป็นวิชำบังคับของ หลกัสูตรภำษำอังกฤษ 
ศิลปศำสตรบัณฑิต คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏั
พระนครศรีอยุธยำ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ชั้นปีที่ 1 

และ 2 

ด ำเนนิกำรเปิดสอน 
3 ภำคเรียน ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2560 - 

2562 

กำรเปิดสอนหลักสูตรต้ำนทุจริตรำยวิชำ “วัยใส 
ใจสะอำด” มีนักศึกษำลงทะเบยีนเรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยภำคเรียน 2562 เป้ำหมำย คือ 
120 คน เปิดสอน 3 หมู่เรียน 
 
 

มหำวิทยำลัยขอ
เวลำเพื่อรวบรวม
ปัญหำอุปสรรคใน
กำรแก้ไขต่อไป 
เนื่องจำกเป็น
ระยะแรก ปัญหำ
อุปสรรคเลยยังไม่
พบ 

- - 

36. มหาวิทยาลัย          
ราชภฏัล าปาง 
 

เนื่องจำกมหำวิทยำลัยไม่ได้เข้ำร่วม
โครงกำรฯดังกล่ำว จึงไม่ได้ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เป็นกำร
เฉพำะ แต่มีเนื้อหำดำ้นทุจริตสอดแทรกอยู่
ในรำยวิชำกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมือง 
 

- - - - - - 

37. มหาวิทยาลัย   
ชินวัตร           

เดิมในสำระของเนือ้หำรำยวิชำม ีกำร
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ  
ธรรมำภิบำล โดยมี กำรเน้นย้ ำใน
กระบวนกำรเรียน กำรสอนของอำจำรย์             
ผูส้อน เพิ่มเติม 

นักศึกษำชั้นปีที ่1 
และ 2 ที่ลงทะเบยีน
เรียนวิชำหมวด
กำรศึกษำทัว่ไป 

ปีกำรศึกษำ 2562 
(ส.ส. 2562 -  
ก.ค. 2563) 

มีกำรก ำหนดรำยละเอยีดของรำยวิชำและ
กระบวนกำรสอน/กลยุทธก์ำรสอนในรำยวิชำ
หมวดศึกษำทัว่ไป กลุ่มมนษุยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ที่นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียน 
จ ำนวน 1 รำยวิชำ/ภำคกำรศึกษำ 

- - - 



 

 

๗๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

38. มหาวิทยาลัย          
การจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทริน 
 

1. ด ำเนินกำรโดยน ำเนื้อหำไป                
มำบูรณำกำรกบัรหัสวิชำ GEN-201 ชื่อ
วิชำควำม รับผิดชอบพลเมืองยุคใหม ่ใน
หัวข้อ กำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริต 
 
2. คณะนิติศำสตร์ มีกำรน ำเนื้อหำไป      
บูรณำกำรกับรหัสวิชำ LAF - 408 
กฎหมำยเกีย่วกับกำรปรำบปรำมกำรทจุริต 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ชั้นปีที่ 1 
 
 

 
นักศึกษำทุกระดับ  
ชั้นปี 

1 ภำคกำรศึกษำ         
 
 
 
 
2 ภำคกำรศึกษำ 

1. เกิดกระบวนกำรปรับสภำพตอ่ต้ำนกำรทุจริต 
2. เผยแพร่กำรต่อต้ำนกำรทุจริตโดยเยำวชน/
นักศึกษำ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตส ำนึกให้
นักศึกษำรู้โทษของกำรทุจริตท ำให้ประเทศชำติ
เสียหำย 
ก ำหนดเป็นวิชำเลือกเสรี ส ำหรับนกัศึกษำ 

1. นักศึกษำเขำ้ใจ
ว่ำเป็นเรื่องของ
ผู้ใหญ่ 
2. อำจเป็นภัย
มำถึงตัว 

 

สอนและปลูก
จิตส ำนึกและ
สอดแทรกทุก
รำยวิชำ 
 

 

- 

 

 

 

39. มหาวิทยาลัย          
หัวเฉียวฯ  

ได้ก ำหนดให้มีกำรเปิด รำยวิชำ LA 1003  
วัยใสใจสะอำดเป็นรำยวิชำ เลือกเสรีของ             
คณะนิติศำสตร์ ตั้งแต่ภำค กำรศึกษำที่ 2 
ของปี กำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป  

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีชั้นปีที่ 1 - 
4 ทุกคณะวิชำของ
มหำวิทยำลัย 

6 เดือน - - - - 

40. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

ก ำหนดรำยวิชำในหลักสูตรนิติศำสตร
บัณฑิต 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ป ี ก ำหนดให้รำยวิชำ LW 422 (หวัข้อพิเศษในทำง
นิติศำสตร์) เป็นวิชำที่ท ำกำรสอนเร่ืองทุจริต
ศึกษำ  

กำรขำดอำจำรย์
ผู้สอน 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ควรจัดอบรม
อำจำรย์ผู้ที่ท ำ
หน้ำที่สอนเร่ือง
ทุจริตศึกษำ 
เพื่อให้อำจำรย์
สำมำรถน ำ
ควำมรู้มำ
ถ่ำยทอดได้อย่ำง
ถูกต้อง 
 

- 

41. มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 

บรรจุรำยวิชำ GE 1208  
Transparency And Anti - Corruption
ให้เป็นวิชำบังคับหมวดศึกษำทั่วไป 
(สังคมศำสตร์) 

นักศึกษำคณะ 
นิติศำสตร์ 

1 ภำคกำรศึกษำ เร่ิมเปิดรำยวิชำในภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 - - - 



 

 

๗๔ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

42. วิทยาลัยชุมชน
น่าน 

 

น ำเนื้อหำหลกัสูตร “วัยใส ใจสะอำด”            
มำปรับใช้ในวิชำพลเมืองกับควำมรับผิดชอบ
สังคม 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษำหลกัสูตร
อนุปริญญำที่มีเรียน

รำยวิชำ “พลเมืองกับ
ควำมรับผิดชอบต่อ

สังคม” 

ทุก ๆ ภำคกำรศึกษำ
ที่มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในรำยวิชำ 
“พลเมืองกับควำม     

รับผิดชอบต่อสังคม” 

ผู้สอน 
- สำมำรถน ำเอำเนื้อหำสำระที่มอียู่ใน หลักสูตร
วัยใส ใจสะอำด ไปจัดกำรเรียนกำรสอนในหน่วย
กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องได้อย่ำงเหมำะสม 
นักศึกษา 
- นักศึกษำได้เรียนรู้และสำมำรถน ำไปต่อยอดกำร
เรียนรู้ในกำรเรียนวิชำอื่น ๆ และน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

ไม่สำมำรถใช้
เนื้อหำทั้งหมดใน
กำรเรียนกำรสอน
ได้ เนื่องจำกต้อง                 
ค ำนึงถึงค ำอธิบำย
รำยวิชำ เพรำะตอ้ง
จัดกำรเรียนกำร
สอนให้ครบถ้วน
ตำมหลักสูตร 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

 

43. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

กำรบรรจุหัวข้อวิชำที่เป็นองค์ควำมรู้ที่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ 
ในกำรประกอบวิชำชพี กำรจัดกจิกรรม
บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 
ผ่ำนทำงรำยวิชำ ต่อไปนี ้
- รำยวิชำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
- รำยวิชำจรรยำบรรณในกำรประกอบ
วิชำชีพ 
- รำยวิชำจรรยำบรรณวิชำชีพ 
- รำยวิชำจริยธรรมในกำรท ำงำน 
- รำยวิชำจริยธรรมทำงธุรกิจอุตสำหกรรม 
- รำยวิชำจริยธรรมธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
- รำยวิชำคุณธรรมและจริยธรรมศึกษำ 
- รำยวิชำควำมเป็นพลเมืองกับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

นักศึกษำ
มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ 

1 ตุลำคม 2562 - 
30 กันยำยน 2563 

นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรน ำคุณธรรม 
จริยธรรม มำใช้ในชวีิตประจ ำวัน 

- - - 

44. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

จัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 2 รำยวิชำ 
ดังนี้ 
1.1 รำยวิชำ 202202 ควำมเป็นพลเมือง
และพลเมืองโลก 3 หนว่ยกิต 
1.2 รำยวิชำ 202207 มนษุย์กบั
เศรษฐกิจและกำรพัฒนำ 3 หน่วยกิต 

นักศึกษำทุกหลักสูตร
ในมหำวิทยำลัย       
เทคโนโลยีสุรนำรี 

ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2560 จนถึงปัจจุบัน 

มีกำรก ำหนดเนื้อหำและค่ำนิยมของกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตในรำยวิชำภำยใต้หวัข้อ คุณลักษณะ
ของพลเมือง 3 แบบทีข่ับเคลื่อนระบบ
ประชำธิปไตยและหวัข้อ อยูก่ับคอร์รัปชัน เรำจะ
พัฒนำกันได้อยำ่งไร 

- เนื่องจำกเป็น
รำยวิชำที่มีกำร
เรียนกำรสอนใน
ห้องเรียนขนำด
ใหญ่ (1,500 ที่
นั่ง) จึงท ำให้กำร
ร่วมอภิปรำยเพื่อ

- - 



 

 

๗๕ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

สร้ำงควำมเข้ำใจ
ของนักศึกษำ
เป็นไปได้ค่อนข้ำง
ยำก 
- เนื่องจำกจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำ
สำขำวิชำฯ 
 ไม่เพียงพอ หำก
เปิดรำยวิชำใหม ่

45. มหาวิทยาลัย          
ราชภฏัเชียงใหม ่

จัดท ำเป็น 1 รำยวิชำ ในหมวดรำยวิชำ
ศึกษำทั่วไป 2558 และ 2562 โดยในปี
กำรศึกษำ 2563 มกีำรปรับเนื้อหำกำร
สอนในบทที่ 2 และบทที่ 3 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2560 

นักศึกษำตระหนกัและมีควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมส ำคัญของกำรทุจริต ผลกระทบจำกกำร
ทุจริตต่อตัวนักศึกษำ สังคม และประเทศชำติ 

- - - 

46. วิทยาลัยชุมชน
น่าน 
 
 

มีกำรปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นักศึกษำระดับ
อนุปริญญำ 

ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2562 

ยังไม่ประสบผลส ำเร็จ กำรแพร่ระบำด
ของ COVID - 19 
ท ำให้มีผลกระทบ
ไม่สำมำรถปรับใช้
ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนได้ 

มีกำรจัดท ำกำร
เรียนกำรสอน
ออนไลน์ 

- 

47. มหาวิทยาลัย  
เจ้าพระยา 

มีกำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สอดแทรกในรำยวิชำ ตำ่ง ๆ เช่น 
1. รำยวิชำจริยธรรมและกำรรับผิดชอบต่อ
สังคมของนักบริหำร 
2. รำยวิชำสัมมนำปัญหำและกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำรไทย 
3. รำยวิชำสัมมนำปัญหำปจัจุบันทำง             
รัฐประศำสนศำสตร์ 
ซ่ึงผู้สอนได้บูรณำกำรปรับเนื้อหำทั้ง 3 วิชำ 
ให้ออกมำในรูปแบบของโครงกำร กำรจดั
สัมมนำเร่ือง กลยุทธพ์ิชิตคอร์รัปชัน ใน

นักศึกษำหลกัสูตร        
รัฐประศำสนศำสตร

บัณฑิต 
 

 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนกำรท ำแบบทดสอบ           
โดยพบว่ำผู้เข้ำรว่มโครงกำรมีคะแนนหลังกำร
อบรมที่เพิ่มขึ้น และมีควำมพึงพอใจในกำรน ำสิ่ง
ที่ได้จำกโครงกำร ฯ ไปใช้ อยู่ในระดับมำก 

ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่
สอดแทรกเนื้อหำ
ในรำยวิชำสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ไม่มี
ปัญหำ แต่กำร
ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมในรูปแบบ
ของชมรม ฯ ยัง
ขำดงบประมำณใน
กำรขับเคลื่อน

ควรมีงบประมำณ
สนับสนุน เพื่อ
น ำมำใช้ในกำร
ด ำเนินกิจกรรม 

- 



 

 

๗๖ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

มุมมองของนักบริหำรศตวรรษที่ 21 และ
ภำยในงำนกำรจัดสัมมนำยังได้มีกำร
แสดงผลงำนของชมรมป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริต เพื่อน ำเสนอผลงำน/โครงงำน/
งำนวิจัย เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
ตลอดจนกำรให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำสมัครเป็น
สมำชิกของชมรม ฯ เพือ่เป็นเครือข่ำยใน
กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตฯ อกีด้วย 

กิจกรรมต่ำง ๆ 
ของชมรม ฯ 

48. สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  
(สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม) 

1. มีกำรบูรณำกำรกำรสอนสอดแทรกใน
กำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำควำมเป็นครู
วิชำชีพ 
 
2. มีกำรบูรณำกำรกำรสอนสอดแทรกใน
รำยวิชำควำมเป็นพลเมืองและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ชั้นปีที่ 1 
 
 
นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ชั้นปีที่ 2 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 
 
 
ปีกำรศึกษำ 2562 
 
 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรในภำคกำรศึกษำที่           
1 /2563 
 
 
1. นักศึกษำมีควำมซ่ือสัตย ์เข้ำใจในกำรเลือกตั้ง
แบบโปร่งใส 
2. นักศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย3. 
นักศึกษำมีควำมตระหนักเกีย่วกับกำรปฏิบัติงำน
ด้วยควำมสจุริต                      

- 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 

 

วิทยำลยัช่ำง
ศิลป์

สุพรรณบุรี 

วิทยำลยั
นำฏศิลป ์

3. บูรณำกำรหลกัสูตรตำมคุณลักษณะใน
รำยวิชำกำรจัดกำรธุรกิจดุริยำงคศิลป์ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ชั้นปีที่ 3 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 

กำรจัดกำรสอนเร่ืองกฎหมำยลิขสิทธิ์ ในรำยวิชำ 
เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรบัใช้ได้ 
ตลอดชีวิต ตำมคุณลักษณะของหลกัสูตร      

ควำมซับซ้อนของ
หลักสูตร 

ควรเปิดสอนเป็น
รำยวิชำหลัก 

คณะศิลปะ 
นำฏดุริยำงค์ 

4. สอดแทรกในรำยวิชำ หน้ำทีพ่ลเมือง 
ดังนี้ 
1. ก ำหนดโครงสร้ำงรำยวิชำหนำ้ที่พลเมือง 
2. จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ
ควำมเป็นพลเมืองและเศรษฐกิจพอเพยีง 
เร่ืองกำรมีส่วนร่วม และควำมเป็นพลเมอืง 
3. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
รำยวิชำ หนำ้ที่พลเมือง 
4. วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ชั้นปีที่ 2 

 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2562 

 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจำก
กำรสอนที่ผ่ำนมำนกัศึกษำมีควำมสนใจต่อ
สถำนกำรณ์กำรทุจริตที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั                                        
 

ขำดข้อมูล/ตัวอย่ำง 
เพื่อท ำกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้ำนทุจริต 
 

- 
 

วิทยำลยั
นำฏศิลป์
พัทลุง 

 



 

 

๗๗ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

5. จัดท ำเป็นหนว่ยกำรเรียนรู้ โดยอำจำรย์
ผู้สอนน ำเนื้อหำในหนว่ยกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
ไปปรับใช้/ประยุกต์ใช้ในรำยวิชำ 
1. รำยวิชำสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
บูรณำกำรเนื้อหำในรำยวิชำพฤตกิรรม
มนุษย์กับกำรพัฒนำตน เนื้อหำวิชำกำรขัด
เกลำทำงสังคมและกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. รำยวิชำปรำบทจุริตด้วยจิตพอเพยีง 
บูรณำกำรเนื้อหำในรำยวิชำควำมเป็น
พลเมือง และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เนื้อหำกำรเรียนรู้ โดยกำรประยุกต์หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือด้ำนทุจริต 
 
6. สอดแทรกในรำยวิชำควำมเป็นครูวิชำชีพ 
 
 
7. สอดแทรกเนื้อหำในรำยวิชำควำมเป็น 
พลเมืองและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ชั้นปีที่ 1 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ชั้นปีที่ 2 

ปีกำรศึกษำ 2563 - 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 

 
ภำคกำรศึกษำที่ 

2/2562 

                        - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นักศึกษำสำมำรถวิเครำะหป์ัญหำกำรทจุริตใน
ชุมชน 

นักศึกษำให้ควำมสนใจในกำรเรียน สำมำรอธิบำย 
เกี่ยวกบัควำมหมำยประเภทของกำรทุจริตและ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถวิเครำะหถ์ึงผลเสีย
ที่เกิดจำกกำรทุจริตต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชำติได้ และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ได้อย่ำงเหมำะสม 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

วิทยำลยั             
นำฏศิลป์
สุโขทัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยำลยั
นำฏศิลป์
เชียงใหม่ 
วิทยำลยั
นำฏศิลป์
จันทบุรี 

49. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

1. ได้จัดโครงกำรเพื่อส่งเสริมระบบและ
กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมให้กับ
นักศึกษำ โดยใช้ชื่อว่ำโครงกำร “ลูกพระ
จอมโปร่งใส ห่ำงไกลยำเสพติด พิชิตควำม
ปลอดภัย สร้ำงวินัยจรำจร” 
 
2. จะมีกำรเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ต้ำนทุจริตในปีงบประมำณถัดไป 

นักศึกษำ                 
จ ำนวน 200 คน 
 
 
 
 
นักศึกษำ 

มีนำคม 2563 
 
 
 
 

ปีงบประมำณถัดไป 

นักศึกษำมีจิตส ำนึก มีคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และปฏิบัติตำมระเบียบ
ข้อบังคับของสถำบัน 
 
 
 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปีถัดไป 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 

 

- 



 

 

๗๘ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

50. มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธริาช 
 

จัดท ำเอกสำรกำรสอน (Supplement) ที่มี
เนื้อหำกำรทจุริตในชุดวิชำ 10131 สังคม
มนุษย ์

- นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนวิชำ
สังคมมนุษย์ 
- นักศึกษำใน
โครงกำรควำมร่วมมือ
กับกระทรวง 
มหำดไทย 

เร่ิมใช้ภำคกำรศึกษำ
ที่ 1/2563 

ด ำเนินกำรเรียบร้อย (10 มถิุนำยน 2563) - - - 

51. สถาบันวิทยสิริเมธ ี
(สังกัดกระทรวง
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำกำร
พัฒนำเชิงวิชำชีพ 
 
 
 
 
 

นิสิตของสถำบัน 
 
 
 
 
 

 

ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2563 

 
 
 
 

 

นิสิตได้เรียนรู้กำรจัดกำรโครงกำรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ กำรบริหำรเวลำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 
และกำรท ำงำนเป็นทีมอยำ่งมีประสิทธภิำพ 
ตลอดจนยังมีกำรสอดแทรกให้นิสิตตระหนักใน
เร่ืองคุณค่ำของระบบคุณธรรม จริยธรรม ควำม
เสียสละและควำมซ่ือสัตย์สจุริต 

- - - 

2. จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำภำวะ
ผู้น ำด้ำนวิทยำศำสตร์และวิศวกรรม 

นิสิตของสถำบัน 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2563 

นิสิตได้เรียนรู้รูปแบบภำวะผู้น ำ กำรบ่มเพำะ
นวัตกรรม กำรน ำเพื่อเปลี่ยนแปลง กำรวำงแผน
เชิงกลยุทธ์ กำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมกีำร  
บูรณำกำรในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม เฉพำะ
อย่ำงยิ่งควำมเขำ้ใจและซำบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 
และตระหนักในเรื่องคุณค่ำของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม ควำมเสียสละและควำมซ่ือสตัย์สุจริต 

- - - 

3. มีกำรบูรณำกำรในเร่ืองคุณธรรมและ
จริยธรรมในทุกรำยวิชำ 

นิสิตของสถำบัน ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

นิสิตได้เรียนรู้และได้รับกำรปลูกฝังในเร่ือง
คุณธรรม จรธรรมในกำรท ำวจิัย เช่น กำรเคำรพ
สิทธิและอำ้งอิงผลงำนวิชำกำรของผู้อื่นอย่ำง
ถูกต้อง รวมถึงกำรน ำเสนอผลงำนวิจยัของตนเอว
ที่มีควำมน่ำเช่ือถือ เคำรพในมติเสียงส่วนใหญ่
และให้ควำมส ำคัญกับควำมเห็นสว่นน้อย มีควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบตอ่ตนเองและ
สังคม 

- - - 

 
ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓



 

 

หลักสูตรอุดมศึกษา  
“วัยใส ใจสะอาด Youngster with Good Heart” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๙ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.1 คณะ
สังคมศาสตร์ 

1. เปิดสอนรำยวิชำ 
01456254 กำรปอ้งกัน
อำชญำกรรม (Crime 
Prevention) 

นิสิตในหลักสูตรและ
นิสิตผู้ที่สนใจ 

 

ภำคปลำย 2563 
( 7 ธ.ค. 63 – 
16 เม.ย. 64) 

นิสิตลงทะเบียนเรียน 
 56 คน 
 

สถำนกำรณ์โควิด-19 
กำรปรับตัวเรียนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 
 
 
 

- กำรปรับกำรสอนสู่
ระบบออนไลน ์
- เพิ่มกิจกรรมที่
หลำกหลำยในระบบ
ออนไลน์ 

กำรปรับปรุง
หลักสูตร/เน้ือหำ
ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง
อย่ำงพลิกผัน 2. เปิดสอนรำยวิชำ 

01459101 จิตวิทยำเพื่อชวีิต
สมัยใหม่ Psychology for 
Modern Life) 

นิสิตผู้ที่สนใจศึกษำ
รำยวิชำศึกษำทัว่ไป 

 

ภำคปลำย 2563 
ภำคต้น 2564 
( 28 มิ.ย. – 
8 พ.ย.64) 

นิสิตลงทะเบียนเรียน 
 ภำคต้น 1,208 
ภำคปลำย 918 คน 

3. เปิดสอนรำยวิชำ01459433 
จิตวิทยำสิ่งแวดล้อมเพื่อกำร
พัฒนำย่ำงยั่งยืน 
(Environmental Psychology 
in Community for 
Sustainable) 

นิสิตในหลักสูตรและ
นิสิตผู้ที่สนใจ 

ภำคต้น 2564 
( 28 มิ.ย. – 
8 พ.ย.64) 

นิสิตลงทะเบียนเรียน 
 65 คน 

1.2 วิทยาลัย 
บูรณาการศาสตร ์

1. ประชุมหำรือพิจำรณำจัดสร้ำง
หลักสูตร/รำยวิชำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป พร้อมทั้งพิจำรณำ 
คณำจำรย์ผู้พัฒนำรำยวิชำ 

อำจำรย ์
 

พ.ค. 64 

 

ด ำเนินกำรแล้ว 
 
 

- 
 

- - 

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำรำยวิชำ 

อำจำรย ์
 

มิ.ย. 64 ด ำเนินกำรแล้ว - - - 

3. พิจำรณำออกแบบเนื้อหำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำร
ประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของ
รำยวิชำ 

คณะกรรมกำร
พัฒนำรำยวิชำ และ
คณำจำรย์วิทยำลยั
บูรณำกำรศำสตร์ 

ก.ค.- ต.ค. 64 
 
 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 
 

 

บำงประเด็นกำรออกแบบยัง
ไม่ชัดเจน 

 

- - 

4. จัดท ำแบบเสนอขอเปิด
รำยวิชำใหม่ รำยวิชำ “วัยใส ใจ
สะอำด” 
 

คณะกรรมกำร
พัฒนำรำยวิชำ 

ก.ค.- ต.ค. 64 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร - - - 



 

 

๘๐ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

2. มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
(คณะแพทย์ศาสตร์) 

1. ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนใน
รูปของ Work placed based 
evaluation  โดยในรำยวิชำ
ทั้งหมด 22 รำยวิชำมกีำรก ำหนด
รูปแบบกำรให้คะแนนในรำยวิชำ  
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรให้
คะแนนเจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม  (คะแนนเต็ม 100 ใน
ทุกรำยวิชำ และเมื่อมีพฤตกิรรม
ไม่พึงประสงค์จะถูกตัดคะแนน 
หำกคะแนนไม่ถึง 65 คะแนน ให้
ถือว่ำตกในรำยวิชำนั้น ๆ 

นักศึกษำแพทย์ชั้นป ี
4-6 

ช่วงปีที่ 4-6 นักศึกษำแพทย์ในชั้นคลินิกมี
จริยธรรมที่เหมำะสมกับกำรเป็น
แพทย์ในอนำคต 
 

- ควรน ำวิธีดังกลำ่วมำปรับ
ใช้ในชั้นปรีคลินิกด้วย 

- 

2. รำยวิชำ MD 714101  
นิติเวชศำสตร์ 1 รำยวิชำดังกล่ำว
ได้มีกำร เรียนสอนที่ เกี่ ย วกับ
บทบำทของแพทย์ในทำงนิติเวช
ศำสตร์ กฎหมำยทั่วไป กฎหมำย
เกี่ ยวกับกำรแพทย์  ข้อบั ง คับ
แพทยสภำว่ ำ ด้ ว ยกำรรั กษ ำ
จริยธรรมแห่งวิชำชีพเวชกรรม  

นักศึกษำแพทย์ชั้นปี
ที่ 4 

ช่วงปีที่ 4 นักศึกษำเข้ำใจหลักกำรของจริยธรรม
และคุณธรรมที่เป็นที่ต้องกำรของ
สังคม 

ในรำยวิชำนีย้ังเป็นกำรเน้น
ทำงด้ำนทฤษฎีเป็นหลกัยัง
ขำดบริบทอื่นๆ 

ควรเพิ่มเติมกำรเรียนรู้ที่
เกี่ยวขอ้งในแนวทำงอื่น

ด้วย 

- 

3. อบรมกฎหมำยด้ำนลิขสิทธิ์
ส ำหรับนักศึกษำเวชนิทัศน ์

 นศ.เวชนิทัศน์ชั้นปี
ที่  1-4 

1 ต.ค.63  
ถึง  

31 ส.ค.64 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 จึงท ำ
ให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดโครงกำร
ได้ 

 

- - - 

4. เตรียมควำมพร้อมนกัศึกษำ
ก่อนฝึกปฏิบัติงำนและนิเทศ
นักศึกษำ 
สหกิจศึกษำ 

นักศึกษำเวชนิทัศน์
ชั้นปีที่ 4 

21 ธ.ค..63  
ถึง  

25 ธ.ค..63 

นักศึกษำได้ควำมรู้ จำกกำรบรรยำย
ของวิทยำกร ในกำรอบรมเตรียมควำม
พร้อมก่อนกำรฝึกปฏิบัติงำนสหกจิ
ศึกษำ และฝึกปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ
เสมือนพนักงำนชั่วครำว ณ สถำน
ประกอบกำรที่ให้ควำมรว่มมือ 

- - - 



 

 

๘๑ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

3. มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

1.กำรจัดกิจกรรมรณรงค์กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตในสถำนศึกษำ
และสังคมออนไลน์ 

- นักศึกษำทุกคณะ
ใน มช. 

- โลกออนไลน์ยุค 
Gen Z 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

- สถำนกำรณ์โควิดท ำให้ไม่
สำมำรถลงพื้นที่จัดกิจกรรม
ได้ทั้งหมด 

- - 

2.กำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับ
นักศึกษำ มช.ที่ลงทะเบียน
กระบวนวิชำ 140103 วิชำกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตในประเทศไทย 

นักศึกษำในวิชำ
140103 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

นักศึกษำมีจิตส ำนึกในกำรไม่ทุจริต 
เร่ิมตั้งแต่กำรสอบและ กำรใช้
ชีวิตประจ ำวัน ซ่ึงนักศึกษำไม่มีกำร
ทุจริตในกำรสอบเลย แม้จะสอบ
ออนไลน์ 

- - - 

4. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ 
0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจ
สะอำด โดยบรรจุเป็นรำยวิชำ
เลือก จ ำนวน 3 หนว่ยกิต ใน
หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป ระดับ
ปริญญำตรี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2563 เป็นต้นไป 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ปีกำรศึกษำ 
2563 - 2564 
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 

2560 จนถึง
ปัจจุบัน 

- มีจ ำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนใน
รำยวิชำ 0000185 พลังคนรุ่นใหม่
ใจสะอำด จ ำแนกตำมภำคเรียน ดังนี้  
- ภำคเรียนที่ 1/2563  
จ ำนวน  207 คน 
- ภำคเรียนที่ 2/2563  
จ ำนวน 587 คน 
- ภำคเรียนที่ 1/2564  
จ ำนวน 554 คน 
 

- - - 

5. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

จัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 
 2 รำยวิชำ ดังนี้ 
1.1 รำยวิชำ 202202 
 ควำมเป็นพลเมืองและพลเมือง 
โลก (Citizenship and Global  
Citizens) หน่วยกิต 3 (3-0-6)  
1.2 รำยวิชำ 202207 
 มนุษย์กบัเศรษฐกิจและ 
กำรพัฒนำ (Man, Economy  
and Development)               
หน่วยกิต 3 (3-0-6) 
 

นักศึกษำทุก
หลักสูตร              

ในมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

มีกำรก ำหนดเนื้อหำและค่ำนิยมของ 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในรำยวิชำ
ภำยใต้หวัข้อคุณลักษณะของพลเมือง 
3 แบบที่ขบัเคลื่อนระบบ
ประชำธิปไตย และหัวขอ้ อยู่กับ
คอร์รัปชั่น เรำจะพัฒนำกันได้อย่ำงไร 

- เนื่องจำกเป็นรำยวิชำที่มี
กำรเรียนกำรสอนใน
ห้องเรียนขนำดใหญ่ 
(1,500 ที่นั่ง) จึงท ำให้กำร
ร่วมอภิปรำยเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจของนักศึกษำเป็นไปได้
ค่อนข้ำงยำก 
 

– – 



 

 

๘๒ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

6. มหาวิทยาลัยบูรพา 1. กำรน ำเนื้อหำบำงส่วนของ
หลักสูตรอุดมศึกษำ (วัยใส ใจ
สะอำด) ไปบรรจุในรำยวิชำของ
หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีท่ีศึกษำ
รำยวิชำหมวดวิชำ

ศึกษำทั่วไป 

ตั้งแต่ภำคปลำยปี
กำรศึกษำ 2564 

อยู่ระหว่ำงกำรขอปรับปรุงเนื้อหำ
รำยวิชำ 

หมวดวิชำศึกษำทัว่ไปฉบับ
ใหม่เร่ิมบังคับใช้ในภำคต้นปี
กำรศึกษำ 2564 กำร
ปรับปรุงจึงจ ำเป็นต้องใช้
เวลำด ำเนินกำร 

- - 

2. กำรประชำสัมพันธ์ใหห้ลักสูตร
ของมหำวิทยำลยัน ำเนื้อหำหลัก 
สูตรอุดมศึกษำ (วยัใส ใจสะอำด) 
ไปปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

หลักสูตรต่ำงๆ
ภำยในมหำวิทยำลยั 

ไม่อำจก ำหนด
ระยะเวลำได้ 
ขึ้นอยู่กบักำร
พิจำรณำของ

หลักสูตร 

- หลักสูตรมีเน้ือหำวิชำ
เฉพำะที่ไม่สอดคล้องกับ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

- - 

7. มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

1. ด ำเนินกำรเปิดรำยวิชำเลือก 
เสรี รำยวิชำ SHSS 162  
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 Anti-corruption 3 (3-0-6) 
 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีทุก

สำขำวิชำ จ ำนวน 
60 คนต่อ Section 

ทุกภำคกำรศึกษำ 

 

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2 
Section สิ้นสุดกำรสอนเดือน พ.ค.
64 มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียน
ประมำณ 120 คน ได้เรียนรู้ในชั้น
เรียนประกอบกำรศึกษำดูงำนที่
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง ท ำให้นักศึกษำมี
ควำมตระหนักและรับรู้ควำมส ำคัญได้
ดีในระดับน่ำพอใจ 

- นักศึกษำเร่ิมสนใจมำกขึ้น 
แต่เนื่องจำกภำระงำนของ
อำจำรย์ที่รับผิดชอบมำกไป
ควำมสำมำรถในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนไม่เพียงพอ 
- นักศึกษำอำจมีผลกระทบ
จำกกำรเรียนกำรสอนในวิชำ
ของภำควิชำตัวเอง ท ำให้
กำรเข้ำร่วมในกจิกรรม
บำงครั้งไม่ครบถ้วน ขำดกำร
สนับสนุนทรัพยำกร
บำงอย่ำงในกำรจัดกิจกรรม
ที่เหมำะสมและสอดคล้อง
กับกำรเรียนรู้ ซึ่งต้อง
พิจำรณำในแต่ละภำค
กำรศึกษำ 
- กำรจัดกิจกรรมไปศึกษำดู
งำนเกี่ยวกบัพิพธิภัณฑ์ต้ำน
โกง มีควำมไม่สะดวกในช่วง
วิกฤต Covid-19 

ควรพิจำรณำปรับปรุง
กระบวนวิชำในช่วงเวลำ
กำรปรับปรุงหลักสูตร
ก ำหนดแลปรับเปลีย่น
เนื้อหำให้เหมำะสมกับยุค
สมัยและ Generation 
ของคนรุ่นใหม่  
*ขอเสนอให้มีกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินกำร
วิจัยเพือ่พัฒนำหลกัสูตร
และรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสม
กับกำรปลกูจิตส ำนกึและ
สร้ำงควำมตระหนักด้ำน
กำรสร้ำงสังคมสุจริตอย่ำง
ยั่งยืนและสร้ำงสังคมที่ไม่
ทนต่อกำรทุจริตให้กับ
มหำวิทยำลัยและประเทศ
ไทย 

- 



 

 

๘๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 2. จัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
รำยวิชำเลือกของหลกัสูตรรัฐ
ประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำนโยบำยสำธำรณะและ
กำรจัดกำรภำครัฐ รำยวิชำ สมนก 
549 3 (3-0-6) ในปีกำรศึกษำปี
ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 สิ้นสุด
ในเดือน กรกฎำคม 2564 มี
เนื้อหำสอนเกี่ยวกบัแนวคิด
เกี่ยวกบัจริยธรรมในภำครัฐ หลัก
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำร
องค์กำร สภำพและปัญหำกำร
ทุจริตในภำครัฐและเอกชน กำร
ขัดกันระหวำ่งผลประโยชน์สว่น
บุคคลและส่วนรวม ฯ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำโท 

สำขำวิชำนโยบำย
สำธำรณะและกำร
จัดกำรภำครัฐ ที่

สนใจลงทะเบียนเป็น
วิชำเลือกของ

หลักสูตร 

ทุกภำคกำรศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้
นักศึกษำระดับปริญญำโท ที่สนใจ
ลงทะเบียนเรียนเป็นวิชำเลือกเสรีของ
หลักสูตรสำขำวิชำนโยบำยสำธำรณะ
และกำรจัดกำรภำครัฐ สำมำรถ
อธิบำยสำระส ำคัญของจริยธรรมและ
หลักธรรมำภิบำล รวมถึงสำมำรถ
วิเครำะห์และวิจำรณ์กรณีศึกษำใน
ประเด็นกำรต่อต้ำนทุจริตในภำครัฐ 
และน ำยุทธศำสตร์ชำติวำ่ด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสู่
กำรปฏิบัต ิอย่ำงเหมำะสมและ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

จ ำนวนผู้เรียนไม่เป็นตำม
เป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
เนื่องจำกรำยวิชำเป็นวิชำ
เลือก 

- อำจต้องพิจำรณำ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่หลำกหลำย 
ยืดหยุ่น และมีควำมดึงดูด
ใจเป็นพิเศษให้สำมำรถ
เป็นทำงเลือกประกอบ
กำรศึกษำเพือ่กำรจบ
หลักสูตร ในขณะที่ทุก
รำยวิชำได้ก ำหนดไว้ใน
โครงสร้ำงอย่ำงครบถ้วน
แล้ว 

 
 
 

 

8. มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 1. จัดกำรเรียนกำรสอน ตำม
รำยละเอียดแผนกำรศึกษำใน
เอกสำร มคอ.3 ของรำยวิชำ  
รศ141 
 

นักศึกษำในระดับ 
ปริญญำตรีของ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ ้
 

ภำคเรียนที่ 
2/2563 

(22 พ.ย. 63 - 
28 มี.ค. 64) 

- นักศึกษำมีควำมรู ้ควำมหมำย 
รูปแบบ ผลกระทบ สำเหต ุปัจจยัที่
ก่อให้เกิดกำรทุจริต 
- นักศึกษำรับรู้หลักธรรมำภิบำลสำกล
ในกำรปฏิบัติงำน นโยบำยและ
แนวทำงในกำรบริหำรงำน กฎหมำยที่
เกี่ยวขอ้งกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับสำกล
ระดับประเทศ 
- นักศึกษำมีทัศนคติและควำม
ตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ำยแรง   
ของกำรทุจริต จิตส ำนึกควำมเป็น
พลเมืองดีในกำรป้องกันและต่อตำ้น
กำรทุจริต และแนวทำงในกำรพัฒนำ
ตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงกำรทุจริต 
 

เนื่องจำกปัญหำกำรระบำด
ของโรค Covid-19 ท ำให้
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร

สอนสลับไปมำระหวำ่ง
รูปแบบในชั้นเรียนปกติ กับ
กำรเรียนกำรสอน online 
โดยให้เป็นไปตำมประกำศ

ของมหำวิทยำลยัที่จะ
ประกำศตำมสถำนกำรณ์

ในช่วงนั้น 

– – 



 

 

๘๔ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 2. ด ำเนินกำรโครงกำรบรรยำย
พิเศษประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
“กำรทุจริตทำงกำรเมือง 
เรื่องเครือข่ำย”  เชิญวิทยำกร
พิเศษ คือ อำจำรย์มัชฌิมำ วชิระ
โพธิ์ ณ ห้องสิงพลิน ชั้น 3 
วิทยำลยับริหำรศำสตร์ 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีท่ี

ลงทะเบียนเรียน 
ในรำยวิชำ รศ 141 
และผู้สนใจภำยนอก 

ในวันที่ 8, 11, 
15 และ 18 

กุมภำพันธ์ 2564 

- โครงกำรฯ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ทั้งสิ้น 133 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้
เกี่ยวกบั “กำรทุจริตทำงกำรเมือง
เรื่องเครือข่ำย” ร้อยละ 92.00 
- โครงกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดร้อยละ 100 
- ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร  
แผนก ำหนดไว้ที ่4,800 บำท ผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนเงิน 4,800 
บำท 

– – – 

9. มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 
 

จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ 
1604311: Anti-Corruption 

นักศีกษำทุกชั้นป ี 2/2563 
25 มกรำคม - 
14 เมษำยน 

2564 

- - - - 

10. มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ์

1. น ำเอำเนื้อหำจำกหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ เขำ้ไปเป็นส่วน
หนึ่งของรำยวิชำศึกษำทัว่ไป 
รำยวิชำ GEN61-141, GEN64-
131 ควำมเป็นไทยและพลเมือง 

นักศึกษำชั้นปีที ่1 
มหำวิทยำลัยวลัย

ลักษณ ์

(2,000 คน) 

1 ปีกำรศึกษำ 

(ปีกำรศึกษำ 
2563) 

นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ประเด็นเร่ืองกำรต่อต้ำนทุจริต ปัญหำ
ผลกระทบกำรทุจริตมีผลต่อกำร
พัฒนำประเทศ 

ข้อจ ำกัดจ ำนวนรำยวิชำ  
ถ้ำมีกำรน ำเอำไปสอดแทรก
ในหลักสูตรอื่นๆ ของ
มหำวิทยำลัยท ำให้หลกัสูตร
ต้ำนต้ำนทุจริตศึกษำ ได้
เผยแพร่ออกไปในวงกว้ำง
เพิ่มมำกขึ้น  

- - 

2. น ำเอำเนื้อหำจำกหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ เขำ้ไปเป็นส่วน
หนึ่งของรำยวิชำศึกษำทัว่ไป 
รำยวิชำ GEN61-142, GEN64-
132 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวธิี
คิดแบบวิพำกษ์  

นักศึกษำชั้นปีที ่1 
มหำวิทยำลัยวลัย

ลักษณ ์

(2,000 คน) 

1 ปีกำรศึกษำ 

(ปีกำรศึกษำ 
2563) 

นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ประเด็นเร่ืองกำรต่อต้ำนทุจริต ปัญหำ
ผลกระทบกำรทุจริตมีผลต่อกำร
พัฒนำประเทศ 

ข้อจ ำกัดจ ำนวนรำยวิชำ ถ้ำ
มีกำรน ำเอำไปสอดแทรกใน
หลักสูตรอื่นๆ ของ
มหำวิทยำลัยท ำให้หลกัสูตร
ต้ำนต้ำนทุจริตศึกษำ ได้
เผยแพร่ออกไปในวงกว้ำง
เพิ่มมำกขึ้น 

- - 



 

 

๘๕ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

11. มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

1. จัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ มศว 
๑๕๑ กำรศึกษำทั่วไปเพือ่พัฒนำ
มนุษย ์
 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ทุกภำคกำรศึกษำ - นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมา
ใช้ในการพัฒนาคนอยา่งยั่งยืน และใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินชวีิตทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต 

- - - 

2. จัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ มศว 
๒๖๑ พลเมืองวิวัฒน ์

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ทุกภำคกำรศึกษำ - นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม 
มีการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน มีความพร้อมที่จะรว่มกัน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 

- - - 

3. จัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ มศว 
๓๕๓ กำรคิดอย่ำงมีเหตุผลและ
จริยธรรม 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ทุกภำคกำรศึกษำ นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน ซ่ึงท าให้
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่สังคม
ได้อย่างเหมาะสม มกีารเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน มีความ
พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 

- - - 

12. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

น ำเนื้อหำในหลักสูตร วัยใส ใจ
สะอำด ไปบรรจุในวิชำบังคับ
หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป รำยวิชำ 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ จ ำนวน  
3 หน่วยกิต  โดยมีเน้ือหำ
ค ำอธิบำยรำยวิชำดังนี้  
“ควำมเป็นพลเมือง กำรรู้เท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
สังคมโลก และสังคมออนไลน์ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม “กำร
ต่อต้ำนทุจริต กำรมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน และจิตสำธำรณะ” 
 
 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ทุกภำคกำรศึกษำ - - ต้องกำรรับกำรสนับสนุน
จำกทำงส ำนกังำน ป.ป.ช. 
ในกำรให้ค ำแนะน ำว่ำ 
สิ่งที่ทำงมหำวิทยำลัยได้
น ำไปจัดท ำนั้นถูกตอ้ง
ตำมที่ก ำหนด และตรงกับ
แนวทำงที่ทำงส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ต้องกำรหรือไม่
อย่ำงไร 

- 



 

 

๘๖ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
13.1 สาขาวิชารฐั
ประศาสนศาสตร ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

เปิดสอนรำยวิชำ 465–333  
ธรรมำภิบำลและกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตในภำคเรียนที่ 2/2564 

นักศึกษำชั้นปีที ่3 
และ 4 

1 ภำคกำรศึกษำ บรรจุอยู่ในวิชำเลือก  
กลุ่มวิชำกำรเมืองกำรปกครอง 

- - - 

13.2 คณะนิติศาสตร์ เปิดสอนรำยวิชำ 870–481  
หลักวิชำชพีนักกฎหมำย 

นักศึกษำปีที ่4 1 ภำคกำรศึกษำ บรรจุอยู่ในหมวดวิชำเฉพำะกลุ่มวิชำ
แกน  

- - - 

เปิดสอนรำยวิชำ 870-483 
กำรว่ำควำมและศำลจ ำลอง 

นักศึกษำชั้นปีที ่3 
และ 4 

1 ภำคกำรศึกษำ บรรจุอยู่ในหมวดวิชำเฉพำะกลุ่มวิชำ
เฉพำะทำงกฎหมำย 

- - - 

เปิดสอนรำยวิชำ 870-202 
กฎหมำยปกครอง 

นักศึกษำปีที ่4 1 ภำคกำรศึกษำ บรรจุอยู่ในหมวดวิชำเฉพำะกลุ่มวิชำ
แกน 

- - - 

13.3 ศูนย์นวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
คนทุกช่วงวัย  
คณะศิลปศาสตร ์

กำรน ำเสนอข้อมูลสอดแทรกใน
เนื้อหำในรำยวิชำ 895-001 
พลเมืองที่ดี ซึ่งเป็นรำยวิชำศึกษำ
ทั่วไป กลุ่มวิชำบังคับ สำระที ่2 
ควำมเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 

นักศึกษำชั้นปี
กำรศึกษำที ่1 และ 
2 ทุกสำขำ ทกุคณะ 
มี 5 ตอน จ ำนวน 

1,815 คน 

ประจ ำภำค
กำรศึกษำที ่
2/2563  
(30 พ.ย.63 – 
19 มี.ค. 64) 

เกิดกำรตระหนักรู้และเข้ำใจต่อควำม
เป็นพลเมืองดีในสังคมด้ำนต่ำงๆ 
โดยเฉพำะแนวคิดเกีย่วกับกำรสร้ำง
จิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองที่ดีใน
สังคม 

- กำรเข้ำถึงเนื้อหำของ
หลักสูตรมีรำยละเอยีด
ค่อนข้ำงมำก และต้องใช้
เวลำในกำรท ำควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำของหลักสูตร 
- อำจำรย์ผู้สอนต้องท ำควำม
เข้ำใจเพิ่มเติมนอกจำก
เนื้อหำกำรสอนวิชำหลัก 

- ควรจัดอบรมเนื้อหำเชิง
ปฏิบัติกำรในหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำเพื่อให้
อำจำรย์ผู้สอนได้เข้ำใจ
แบบรอบด้ำน จึงจะ
สำมำรถถ่ำยทอด/สื่อสำร
กับผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกที่สุด 

- 

13.4  คณะรัฐศาสตร ์
วิทยาเขตปัตตานี 

บรรจุในรำยวิชำ 1996-104 
บรรจุในสำระเลือกศึกษำทัว่ไป 
กลุ่มสำระควำมเป็นพลเมือง ใน
โครงสร้ำงรำยวิชำศึกษำทัว่ไปของ
วิทยำเขตปัตตำน ี

นักศึกษำคณะ
รัฐศำสตร์และ

นักศึกษำผู้สนใจ 

ปีกำรศึกษำ 
2563 – 2567 

- รำยวิชำยังไม่ได้รับควำม
สนใจในกำรลงทะเบียน จึง
ท ำผู้สอนต้องปิดกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในทุกภำค
เรียน 

- - 

13.5 คณะการบริการ
และการท่องเท่ียว  
วิทยาเขตภูเก็ต 

1. เปิดสอนรำยวิชำ 802-308 
Professional Ethics and Laws 
for the Hospitality and 
Tourism Industry 3 (3-0-6) 

นักศึกษำรหัส 61 
สำขำวิชำกำรจัดกำร

กำรท่องเท่ียว 

ภำคเรียนที่ 
1/2563 

นักศึกษำได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัจรรยำบรรณและหลัก
กฎหมำยที่ก ำกับดแูลอุตสำหกรรมกำร
บริกำรและกำรท่องเท่ียว หลักมูลฐำน
กฎหมำยว่ำด้วยสัญญำและละเมิด
จรรยำบรรณกำรท่องเท่ียวโลก 
 

- - - 
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 2. เปิดสอนรำยวิชำ 801-211 
Corporate Governance and 
Social Responsibility of 
Business 3 (3-0-6) 

นักศึกษำรหัส 62 
สำขำวิชำกำรจัดกำร

นวัตกรรมกำร
บริกำร 

ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2563 

นักศึกษำได้รับควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบ และควำมรับผิดชอบของ
องค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดว้ย
กำรให้ควำมเป็นธรรมและกำรมีส่วน
เสียผ่ำนกลไกกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

- - - 

13.6 วิทยาลัย 
การคอมพิวเตอร์  
วิทยาเขตภูเก็ต 

1. ฝ่ำยวิชำกำรของวิทยำลัยและ
ฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำติดต่อ
ประสำนกับอำจำรย์ผู้สอน ศึกษำ
เนื้อหำรำยวิชำวัยใส ใจสะอำด 
และเลือกหวัข้อที่เกีย่วขอ้ง
น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนภำคกำรศึกษำ 1/2563 
ได้แก่วิชำ 240-303, 977-
140, 976-394  
ภำคกำรศึกษำ 2/2563 
วิชำ 968-150, 140-493, 
976-394, 969-001  

นักศึกษำทุก
สำขำวิชำของ
วิทยำลยักำร

คอมพิวเตอร์ วิทยำ
เขตภูเก็ต 

ภำคกำรศึกษำที่ 
10 ส.ค.63 – 27 

พ.ย.63  
และ 

ภำคเรียนที่ 4 
ม.ค.-7 พ.ค.64 

มีกำรปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำดังกล่ำว และมกีำรให้ข้อมูล
กับนักศึกษำในกระบวนกำรจัดกำรขอ้
ร้องเรียน และกระบวนกำรสอบสวน
วินัยนักศึกษำกรณีทุจริตกำรวัดผล
กำรศึกษำ 

ผู้สอนจ ำเป็นต้องวำงแผน
เนื้อหำกำรสอนในรำยวิชำ 
 ซ่ึงอำจจะเลือกบำงหัวข้อที่
จ ำเป็นมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำม
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเช้ือโควิด-19 

ให้ผ่ำยกจิกำรนกัศึกษำ
ของวิทยำเขตและ
มหำวิทยำลัยเผยแพร่
หลักสูตรวัยใส ใจสะอำด
และให้นักศึกษำท ำ
สรุปผลกำรเรียนรู้ เพื่อ
นับเป็นกิจกรรมในชั่วโมง
กิจกรรมของมหำวิทยำลัย 

- 

2. รำยวิชำที่เกี่ยวข้องกบั
กฎหมำย จริยธรรม คอมพิวเตอร์ 
และองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของ
รำยวิชำศึกษำทัว่ไปที่เกี่ยวกับชวีิต 
สังคมและวัฒนธรรม 

13.7 สาขาวิชาการ
จัดการรัฐกิจ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ 

1. รำยวิชำจริยธรรบริหำร นักศึกษำหลกัสูตรรัฐ
ประศำสนศำสตร
บัณฑิต สำขำกำร

จัดกำรรัฐกิจ  
ชั้นปีที่ 4 

1 ภำคกำรศึกษำ บรรจุอยู่ในกลุ่มวิชำแกนของหลักสูตร - - - 

2. รำยวิชำควำมเป็นพลเมืองโลก นักศึกษำทุก
หลักสูตร 

1 ภำคกำรศึกษำ บรรจุอยู่ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป - - - 
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13.7 คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาการจัดการ 
วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี 

น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน โดยกำรน ำไปบูรณำกำรกับ
รำยวิชำในหมวดศึกษำทั่วไป คือ 
รำยวิชำ 935-003 ทักษะชวีิต
ส ำหรับควำมเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 

นักศึกษำ 
วิทยำเขต 

สุรำษฎร์ธำนีทกุ
หลักสูตร 

ตำมจ ำนวนปีที่ใช้
หลักสูตร (5 ปี) 
โดยจะสำมำรถ
จัดกำรเรียนกำร
สอนได้ตั้งแต่ 

ภำคกำรเรียนที ่
1/2564 

- - - - 

14. มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

มีกำรด ำเนินกำรขบัเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เข้ำสู่ปี
ที่ 4 โดยน ำเนื้อหำในหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำส ำหรับ
ระดับอุดมศึกษำมำปรับใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในเนื้อหำของรำยวิชำ
พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี

นักศึกษำทุกชั้นป ี ปีกำรศึกษำ 
2564 

จำกรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ใน
ภำพรวมนกัศึกษำมีควำมตระหนกัถึง
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยแสดงออก
ในรูปแบบของกำรน ำเสนอ วิเครำะห์ 
รำยงำนที่เกี่ยวข้องกับ กำรทุจริตและ
จริยธรรมในกำรสอบปลำยภำครวมถึง
ให้ควำมส ำคัญในกำรสอดส่องกำร
ทุจริตในกลุ่มเพื่อน 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
และพฤติกรรมต่อต้ำนกำร
ทุจริตเป็นทัศนคติ ค่ำนิยมที่
ต้องใช้ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำร ไม่สำมำรถท ำได้
เพียงแค่ในระหว่ำงที่มี
กำรศึกษำในรำยวิชำ 

อำจำรย์ผู้สอนในทุก
รำยวิชำควรเสริมสร้ำง
จิตส ำนึก คุณธรรม 
จริยธรรมในเรื่องกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตใหก้ับ
นักศึกษำตลอดระยะเวลำ
ของกำรศึกษำ 

- 

15. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

บรรจุลงในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

นักศึกษำทุกชั้นป ี 1 ป ี อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรยกร่ำง
หลักสูตร คำดว่ำจะแลว้เสร็จประมำณ
เดือนตุลำคม 2564 

- - - 

16. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

1. มีกำรก ำหนดนโยบำยในเรื่อง
กำรต้ำนทุจริต และมีกำรจัดท ำ
สื่อประชำสัมพันธ์  ทั้งบน 
Website และติดประชำสัมพันธ์ 
ในสถำนที่ต่ำงๆ ภำยใน มทร.
ธัญบุรี  เพือ่เป็นสิ่งเตือนใจ
บุคลำกร นักศึกษำ ให้รู้จกัที่จะ
หลีกเล่ียงจำกกำรทุจริต 
 
 

บุคลำกรและ
นักศึกษำทุกคน 

- - 1. บริบทของมหำวิทยำลัย
เป็นเน้นผลิตบัณฑิตวิชำชีพ  
กำรเรียนกำรสอนจึงเป็น 
กำรสอดแทรกในบำง
รำยวิชำ และกิจกรรมให้กับ
นักศึกษำ ยังมิได้ก ำหนดเป็น
รำยวิชำต้ำนทุจริตศึกษำ 
2. จ ำนวนหน่วยกิต รวมใน
หลักสูตรวิชำชีพมจี ำนวน
ค่อนข้ำงสูง  

1. ควรมีกำรสนับสนุน
งบประมำณในส่วนของ
กำรด ำเนินกำรขบัเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
2. หน่วยงำนกลำงใน
กำรจัดนิทรรศกำรให้
นักศึกษำทุก
มหำวิทยำลัยได้เข้ำร่วม 
หรือแชร์ประสบกำรณ์ 
ส่งบทควำม หรือส่งผล 
 

- 
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16. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

2. มีกำรมอบหมำยให้หน่วยงำน
ในมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรจัด
โครงกำรที่เกี่ยวขอ้งกับกำรต้ำน
ทุจริตหลำยโครงกำร เช่น 
1) โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริต 
2) โครงกำรSTRONG – จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต 
3) โครงกำรอบรมนักศึกษำ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
เพื่อเสริมสร้ำงบัณฑิตไทยโตไปไม่
โกง 
4. จัดกำรเรียนกำรสอนได้มีน ำ
เนื้อหำของหลักสูตรต้ำนทจุริต
ศึกษำน ำไปสอดแทรกกับรำยวิชำ 
ในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  
รำยวิชำหมวดศึกษำทั่วไป คือ 
รำยวิชำ 01-110-017  
คุณภำพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุค
ใหม่ รำยวิชำ 01-110-023 
พลเมืองดีตำมวิธีประชำธิปไตย 
รำยวิชำ 00-100-101 
อัตลักษณ์แห่งรำชมงคลธัญบุร ี

ผู้บริหำร/อำจำรย์/
เจ้ำหน้ำที่/
นักศึกษำ/

บุคคลภำยนอกที่
สนใจเข้ำร่วม

โครงกำร 
จ ำนวน 200 คน 

นักศึกษำ 
จ ำนวน 1,000 คน 

 

- - 3. ปัญหำสถำนกำรณ์โควิด 
ท ำให้ในปี 2564 ยังไม่
สำมำรถจัดกจิกรรมให้กับ
นักศึกษำแบบเข้ำร่วมฟัง
บรรยำยและร่วมกจิกรรมใน
มหำวิทยำลัยเป็นจ ำนวน
มำกได ้

งำนเข้ำประกวด  
เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำม 
ส ำคัญ สร้ำงสิ่งกระตุ้น 
หรือแรงบันดำลใน
กำรศึกษำหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ 
3. ควรสนับสนุนวิทยำกร
จำกหนว่ยงำนรับผิดชอบ 
เพื่อมำถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ กรณีศึกษำ 
ตัวอยำ่งเกี่ยวกับกำรต้ำน
ทุจริตศึกษำให้กับ
นักศึกษำของ
มหำวิทยำลัย เพื่อให้
เป็นไปตำมเป้ำประสงค์
ของโครงกำร 
4. ควรมีกำรฝึกอบรม
ให้กับบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเกี่ยวกับองค์
ควำมรู้ กรณีศึกษำ 
ตัวอยำ่งด้ำนกำรต้ำน
ทุจริตศึกษำ เพื่อน ำมำ
ถ่ำยทอดใหก้ับนักศึกษำ 
เพื่อให้เป็นไปตำม
เป้ำประสงค์ของโครงกำร 

- 

17. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

1. จัดท ำเป็นหนว่ยกำรเรียนรู้
รำยวิชำ กำรรักษำควำมปลอดภัย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

นักศึกษำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
สำขำวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ชั้นปี 
4 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 

นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในกำรกระท ำ
ทุจริตในลักษณะต่ำงๆ ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม 
 
 
 

- - - 
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 2. จัดเป็นหน่วยกำรเรียนรู้
รำยวิชำ โครงงำนวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

นักศึกษำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
สำขำวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ชัน้ปี 4 

ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2564 

นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในกำรกระท ำ
ทุจริตในลักษณะต่ำงๆ ในกำรท ำ
โครงงำน 

- - - 

3. จัดท ำเป็นหนว่ยกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

นักศึกษำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
สำขำวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ชัน้ปี 3 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 

นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในกำรกระท ำ
ทุจริตในลักษณะต่ำงๆ ผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ต 

- - - 

4. จัดท ำเป็นหนว่ยกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ ระบบฐำนข้อมูล 

นักศึกษำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
สำขำวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ชัน้ปี 3 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 

นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในกำรกระท ำ
ทุจริตในลักษณะต่ำงๆ ในระบบ
ฐำนข้อมูล 

- - - 

5. รำยวิชำจิตวิทยำส ำหรับครู 
หัวข้อกำรพัฒนำผู้เรียนตำม
ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงจรยิธรรม 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เร่ืองควำมเป็นพลเมืองดีในสังคม 

นักศึกษำหลกัสูตร
ครุศำสตร์

อุตสำหกรรมบัณฑิต 
(ค.อ.บ.) 

ภำคเรียนที่ 
1/2564 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร - - - 

6. รำยวิชำคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมเป็นครูวิชำชีพ หัวข้อ หน้ำที่
พลเมืองที่ดี และกำรมีจิต
สำธำรณะ เสริมสร้ำงแนวคิดต้ำน
ทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 

นักศึกษำหลกัสูตร
ครุศำสตร์

อุตสำหกรรมบัณฑิต 
(ค.อ.บ.) 

ภำคเรียนที่ 
1/2564 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร - - - 

18. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2563) ตำมรอบกำรปรับปรุง ซ่ึง
ได้บรรจุเนื้อหำเกี่ยวกับหลกัสูตร
ต้ำนทุจริตไว้ในรำยวิชำ 3 หน่วย
กิต หมวดสังคมศำสตร์ คือ วิชำ 
SOC 1021 “หน้ำทีพ่ลเมืองและ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีทุกคณะ
ปีที่ 1 - 2 และเสริม

ปีที่ 3 - 4 

เปิดสอนตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำที่ 

2/2563 

คือเริ่มใช้รำยวิชำใหม่ “หน้ำที่พลเมือง
และศีลธรรม” ในเทอมที่ 2/2563- 

เนื่องจำกเป็นกำรด ำเนินกำร
เรียนกำรสอนหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไปฉบับใหม่ใน
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ คือเริ่ม
ใช้รำยวิชำใหม่“หน้ำที่
พลเมืองฯ” ในเทอมที่ 
2/2563 จึงใช้จัดสอน 

จัดกำรประชุมผ่ำนสือ่
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ฝึกอบรม บรรยำย ให้
แนวคิดแนวปฏิบัติส ำหรับ
ผู้บริหำรและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย ระดับ 
อุดมศึกษำ เพือ่เสริม 

- 



 

 

๙๑ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ศีลธรรม (Civic Duty and 
Morality) หน่วยกิต 3(2-2-5)” 

   เฉพำะส ำหรับนักศึกษำบำง
กลุ่มจ ำนวนหนึ่ง อำจยังไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย
นักศึกษำทั้งมหำวิทยำลัย จึง
ต้องรอด ำเนินกำรเรียนกำร
สอนในเทอมถัดไป คือ 
1/2564 เพื่อให้เก็บข้อมูล
และประเมินผลได้มำกยิ่งขึ้น 

พฤติกรรมบุคคลภำยใน 
ที่เป็นตัวอย่ำงใหก้ับ
นักศึกษำ 

 

19. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

1. จัดท ำหลักสูตรหมวดวิชำ 
ศึกษำทั่วไป ระดบัปริญญำตรี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
และจัดรำยวิชำให้นกัศึกษำได้
ศึกษำจ ำนวน 2 วิชำ 
1.รำยวิชำบังคับ 
รหัสวิชำ GEBIN703 ศิลปะกำร
ใช้ชีวิต (Art of living) 
2.รำยวิชำเลือกเสรี 
รหัสวิชำ GEBSO509 มนุษยก์ับ
จริยธรรมในศตวรรษที่ 21 (Man 
and Ethics in 21st Century) 
 

นักศึกษำ 
ระดับปริญญำตร ี

 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

- - - - 

2. จัดท ำหลักสูตรหมวดวิชำ 
สมรรถนะแกนกลำง ระดบั
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
และจัดรำยวิชำให้นกัศึกษำได้
ศึกษำจ ำนวน 1 วิชำ คือ รำยวิชำ
บังคับ รหัสวิชำ GEDSO203  
วัยใสใจสะอำด (Youngster with 
Good Heart) 
 

นักศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง 

ของ มทร.ล้ำนนำ 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

- - - - 



 

 

๙๒ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

20. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

1. โครงกำรอบรมจริยธรรมและ
กลุ่มสัมพันธ์นักศึกษำใหม ่ใน
รูปแบบออนไลน ์

นักศึกษำใหม ่
คณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรม 

จ ำนวน 200 คน 

7 กรกฎำคม 
2564 

1. นักศึกษำมีควำมตระหนกัรู้ถึง
คุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน 
2. เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันระหวำ่ง
นักศึกษำกบัมหำวิทยำลัย 

กำรจัดอบรมออนไลน์ ท ำให้
กำรประเมินผลกำรรับรู้
เข้ำถึงนักศึกษำได้ยำก 

- ด ำเนินกำร
ร่วมกับวิทยำกร
ตัวคูณที่ผ่ำนกำร

อบรมจำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

2. โครงกำรอบรมจริยธรรมและ
ป้องกันปัญหำสขุภำพในวยัรุ่น ใน
รูปแบบออนไลน ์

นักศึกษำ 
คณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรม  

1 สิงหำคม 2563 นักศึกษำมีแนวทำงในกำรปฏิบัติตน
เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 

- - วิทยำเขต
ปรำจีนบุร ี

3. โครงกำรส่งเสริมให้นักศึกษำมี
คุณธรรม จริยธรรม และมจีิต
สำธำรณะ ผำ่นกำรเรียนรำยวิชำ
ควำมเป็นพลเมืองกับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม โดยน ำเสนอ
โครงงำนในชั้นเรียนรูปแบบ 
ออนไลน์ 

นักศึกษำที่
ลงทะเบียน 

จ ำนวน 81 คน 

มกรำคม – 
พฤษภำคม 2564 

นักศึกษำสำมำรถสร้ำงโครงกำรและ
สำมำรถน ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ได้ จ ำนวน 7 โครงกำร คือ 
1. โครงกำรไม่พูด (บูลลี่) ดีกว่ำ 
2. โครงกำร Stop Smoking Stop 
Disease 
3. โครงกำรแซงคิว = โกง 
4. โครงกำร Sexual Harassment 
5. โครงกำรอย่ำทิ้งขยะสุ่ม 4 สุ่ม 5 
6. โครงกำรรักษำกระดำนส่วนรวม 
7. โครงกำรลดปัญหำขยะด้วยหลกั7R 

- - - 

4. บูรณำกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนในรำยวิชำที่เกีย่วขอ้ง 
กับคุณธรรมและจริยธรรม เช่น 
- รำยวิชำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
- รำยวิชำจรรยำบรรณในกำร
ประกอบวิชำชีพ 
- รำยวิชำจรรยำบรรณวิชำชีพ 
- รำยวิชำจริยธรรมในกำรท ำงำน 
- รำยวิชำจริยธรรมทำงธุรกิจและ
อุตสำหกรรม 
- รำยวิชำควำมเป็นพลเมืองกับ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ตุลำคม 2563 
– 30 กันยำยน 

2564 

นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
น ำคุณธรรม จริยธรรมมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน โดยผ่ำนทำงกำร
บรรยำย/อภิปรำย กำรพูดคุยและ
ซักถำมกำรมอบหมำยงำนตลอดจน
กำรวิเครำะหก์รณีศึกษำ  

- - จัดกำรเรียน 
กำรสอนใน

รูปแบบออนไลน ์



 

 

๙๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

21. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎักาญจนบุร ี

1. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใน
รำยวิชำสังคมและวัฒนธรรม 

นักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 163 คน 

14 ธันวำคม 
2563 - 30 

เมษำยน 2564 

ได้จัดกำรเรียน กำรโดยมีเน้ือหำ 
ธรรมชำติของสังคมมนุษย์และ
กระบวนกำรทำงสังคม  แบบแผนทำง
วัฒนธรรม ภูมิหลังทำงสังคม 
วัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
กระแสโลกำภวิัตน์ที่มีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิต ควำมเป็นพลเมืองดี กำรมีส่วน
ร่วมแก้ไขปัญหำสังคม 
 

สื่อกำรเรียนกำรสอนยังไม่
เพียงพอ เช่น หนังสือ  
เป็นต้น 

ควรมีงบประมำณ
สนับสนุนมหำวิทยำลัย 
หรือสนับสนุนสื่อกำร
เรียนกำรสอนให้มหำลัย 

- 

2. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใน
รำยวิชำควำมเป็นพลเมืองกับ
ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

นักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 273 คน 

14 ธันวำคม 
2563 - 30 

เมษำยน 2564 

นักศึกษำมีจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง 
จิตอำสำและกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำชำต ิรักและศรัทธำในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์
เป็นประมุข ประยุกต์ใช้หลักกำรทรง
งำนหลักของปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงศำสตร์ พระรำชำและแนวคิด
กำรพัฒนำแบบยั่งยืนในชวีิตประจ ำวัน  
 

- 

22. มหาวิทยาลัย  
ราชภฏัก าแพงเพชร 

ได้ท ำกำรปรับปรุงหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป ระดบัปริญญำตรี 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2464) โดย
ก ำหนดผลลัพธก์ำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นหลักสูตรแบบบูรณำ
กำรศำสตร์ มีกำรออกแบบ
หลักสูตรหรือรำยวิชำที่ปรับให้
เหมำะกับควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน สำระควำมรู้ที่
ควำมก้ำวหนำ้และเช่ือมโยงกับ
กำรน ำไปใช้ได้ในจริง 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ปีกำรศึกษำ 
2564 เป็นต้นไป 

มีกำรปรับปรุงและพัฒนำรำยวิชำใน
กลุ่มวิชำควำมเป็นพลเมืองและพลโลก
ขึ้นมำใหม่จ ำนวน 2 รำยวิชำ ที่
สอดคล้องและผลักดันหลักสูตรวัยใส 
ใจสะอำด คือ รำยวิชำพลเมืองไทยใน
สังคมพลวัต และรำยวิชำมนุษย์กบั
กำรด ำเนินชีวิต 

เนื่องจำกเป็นกำรปรับปรุง
หลักสูตรที่เน้นกำรบูรณำ
กำร โดยกำรน ำเนื้อหำสำระ
จำกหลำยๆวิชำมำบูรณำกำร
ร่วมกันเป็นรำยวิชำใหม ่อำจ
ต้องใช้อำจำรย์ผู้สอนหลำย
ท่ำนใน 1 รำยวิชำ อำจจะ
เกิดปัญหำอุปสรรคในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวัดผล ประเมินผล ใน
ครั้งแรก 
 
 

จัดอบรม/กิจกรรมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือ 
Work shop โดยเชิญ
วิทยำกรผู้มีควำม
เช่ียวชำญในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนมำให้ควำมรู ้

- 
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23. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัจันทรเกษม 

อธิกำรบดีได้มอบหมำยไปยัง  
3 หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย 
ในกำรด ำเนินกำรน ำหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ ได้แก ่
 
1. ส านักงานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กองพัฒนานักศึกษา 
 
 

3. กองบริหารงานบุคคล 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ภำคกำรศึกษำ 
2564 

 
 
 
 
 
- น ำเนื้อหำหลักสูตรต้ำนทจุริตศึกษำ
ไปสอดแทรกในรำยวิชำศึกษำทัว่ไป 
ของภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และภำค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ในชื่อรำยวิชำ        
๑) รำยวิชำควำมเป็นพลเมืองในโลก
สมัยใหม่  ๒) รำยวิชำไทยในโลกที่
เปลี่ยนแปลง  ๓) รำยวิชำกฎหมำยใน
กำรด ำเนินชีวิต 4) รำยวิชำจริยธรรม
ทำงสังคมและกำรใช้เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 

- อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรน ำ
หลักสูตรฯ ไปปรับใช้ 
 
- อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรน ำ
หลักสูตรฯ ไปปรับใช้ 

1.เนื่องจำกเกิดกำรแพร่
ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ท ำให้
กำรจัดโครงกำรอบรมที่
ต่อเนื่องเป็นไปได้ยำก 
2.บุคลำกรยังขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก
ปัญหำกำรแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.เห็นควรพัฒนำให้เป็น 
application ที่ให้ผู้สอน
และผู้เรียนสำมำรถใช้งำน
ไปได้พร้อมกันจะสร้ำง
ควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น 
สำมำรถน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันทั่วไป ไม่ใช่
แค่เฉพำะในห้องเรียนวิชำ
ของหลักสูตรฯ เท่ำนั้น 
โดยเนื้อหำตอ้งมีควำม
ทันสมัยเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์อยู่ตลอดเวลำ 
2.มหำวิทยำลัยควรให้
ควำมส ำคัญ และให้
ควำมรู้กับบุคลำกรอยำ่ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลำกร
ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่
ของตนเองและเข้ำใจเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพรำะกำรแยกแยะไม่
ออกจะน ำไปสู่กำรทจุริต
ต่อหน้ำที ่
3.ในส่วนกำรอบรม
นักศึกษำส ำนกังำน 
ป.ป.ช. ควรจัดอบรมและ
ให้ควำมรู้กับคณำจำรย์ 
บุคลำกร เพื่อเป็นแม่ไก ่
และน ำไปอบรมให้กบั
นักศึกษำในรุ่นต่อไปได้
ถูกต้องตำมเน้ือหำ
หลักสูตร 

- 
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24. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎัเชียงราย 

มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ส ำนักวิชำ
สังคมศำสตร์จัดกำรเรียนกำรสอน
ในหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป คือ 
รำยวิชำพลเมืองดี จ ำนวน 3 
หน่วยกิต 1 รำยวิชำ ที่มีเนื้อหำ
เกี่ยวขอ้งกับกำรต้ำนทุจริต 

นักศึกษำ 
ระดับปริญญำตร ี

ทุกภำคกำรศึกษำ
ในปีกำรศึกษำ 

2563  

นักศึกษำได้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ
พลเมืองดี ปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 
ภำคเรียนที่ 1 = 1,252 คน 
ภำคเรียนที่ 2 = 821 คน 
ภำคเรียนที่ 3 = 94 คน 
รวมทั้งสิ้น 2,167 คน 

1. รูปแบบกำรสอนยังไม่ใช้
กำรใช้ Creative-based 
Learning: CBL แต่เป็นกำร
สอนตำมควำมเชี่ยวชำญของ
ผู้สอน 
2. เจตคติต่อรำยวิชำ
พลเมืองดีของผู้เรียนซ่ึงเป็น
รำยวิชำที่มีควำมเป็น
นำมธรรม อำจไม่ตรงตำมคติ
ควำมเชื่อที่นักศึกษำม ี

กำรก ำหนดผลกำรเรียน
เป็นระดับเกรด เกี่ยวกับ
รำยวิชำส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แต่ควรก ำหนด 
ให้ผ่ำนกำรกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมหรือหลกัสูตร  
ซ่ึงมหำวิทยำลยัได้
ด ำเนินกำรก ำหนดให ้
ผ่ำน หรือไม่ผ่ำน 

- 

25. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเชียงใหม ่

กำรสอนในรำยวิชำ  
GEN 1304 กำรปอ้งกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

นักศึกษำ 
ระดับปริญญำตร ี 

1 ภำคกำรศึกษำ  ด ำเนินกำรสอนนักศึกษำตำมแผนกำร
เรียนรู้ ประกอบไปดว้ยเนื้อหำตำม
หน่วยกำรเรียนรู้ ทั้ง 6 หน่วย โดยมี
วิธีกำรประเมิน ผลกำรเรียนรู้แบ่งเป็น
กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค ดว้ย
ข้อสอบอัตนยัและปรนยั และมกีำร
เก็บคะแนนจำกชิ้นงำน โดยให้
นักศึกษำเลือกท ำสื่อเกีย่วกบักำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตในรูปแบบต่ำง ๆ  

นักศึกษำบำงคนขำดควำม
ตั้งใจ และกำรกระตือรือร้น
ในกำรเรียน กำรท ำงำน ท ำ
ให้กำรท ำชิ้นงำนที่
มอบหมำยนั้นยังไม่ดี
เท่ำที่ควร 

- - 

26. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎัธนบุร ี

1. ไดม้ีกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำมำสอดแทรกและปรับใช้ใน
กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนใน
รำยวิชำต่ำงๆในรูปแบบกำร 
บูรณำกำร 

นักศึกษำ 
ระดับปริญญำตร ี 

1 ภำคกำรศึกษำ  - สอดแทรกและปรับใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำงๆใน
รูปแบบกำรบูรณำกำร  
1. รำยวิชำศึกษำทั่วไป เช่น รำยวิชำ
จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
รำยวิชำ เศรษฐกิจเพื่อชวีิต รำยวิชำ
จิตส ำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม  
เป็นต้น  
2.รำยวิชำในหลักสูตร เช่น รำยวิชำ
คณิตศำสตร์ รำยวิชำปฏิบัติงำน
วิชำชีพ/ สหกิจศกึษำ  
 

นักศึกษำยังไม่กล้ำแสดง
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
ต่อต้ำนทุจริตหรือปัญหำกำร
ทุจริตที่นักศึกษำได้พบเห็น
พบเจอ นกัศึกษำไม่กลำ้ที่จะ
พูดหรือแจ้งออกไป 
นักศึกษำยังไม่เปิดใจรับ
ข้อมูลที่หลำกหลำยยังยึดติด
กับแนวควำมคิดของตนเอง 
 
 
 

- - 
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 2. ให้มีกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำเข้ำไปสอดแทรก บูรณำกำร
รำยวิชำเฉพำะ 
 
 

- - - สอดแทรกใน 2 กลุ่มรำยวิชำ 1.รำย
วิชำชีพ 2.รำยวิชำเอก และมกีำร
ปลูกฝังในเรื่องของกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตในวิชำชีพครู เพื่อให้นกัศึกษำที่
จบกำรศึกษำมีควำมตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบต่อกำรทจุริต และหลกีเล่ียง
กำรทุจริต 

- - - 

3. ได้มีกำรจัดกิจกรรมกำร
ต่อต้ำนทุจริต 

- - จัดกิจกรรมกำรต่อต้ำนทุจริตในเร่ือง 
กำรกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ สร้ำง
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ประสบกำรณ์กำร
ทุจริตที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวันที่
สำมำรถพบเห็นได้ หรือเจอปัญหำ
อะไรที่สุ่มเส่ียงกับกำรทุจริต ให้
นักศึกษำได้คิดและค้นคว้ำถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและวธิีรับมือ
แก้ไขกับปัญหำที่จะเกิดขึ้น โดยจัดให้
มีกำรประเมินผลให้คะแนนหลังจำก
เสร็จกิจกรรมกำรต่อต้ำนทจุริต 

- - - 

27. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏันครปฐม 

1. จัดท ำรำยวิชำวัยใส ใจสะอำด 
บรรจุไว้ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) กลุ่ม
วิชำสังคมศึกษำศำสตร์ เลือก
เรียน 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ที่มี
ควำมสนใจเลือก

เรียน 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ยังไม่มีนักศึกษำเลือกเรียน หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2563 
เร่ิมใช้ในปีกำรศึกษำ 2563 
ตำมแผนกำรเรียน ยังไม่อยู่
ในช่วงเวลำที่นักศึกษำเลือก
เรียน 

- - 

2. ด ำเนินกำรปรับค ำอธิบำย
รำยวิชำในหมวดวิชำทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) รำยวิชำ
บังคับ โดยเพิ่มหนว่ยกำรเรียนรู้
ทั้ง 4 หน่วย ของรำยวิชำวยัใส ใจ
สะอำด ไว้ในรำยวิชำจิตวิญญำณ
รำชภัฏนครปฐม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีทุกคน 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

สภำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม อนุมัติ
กำรปรับค ำอธิบำยรำยวิชำในกำร
ประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่  
15 พฤษภำคม 2564 เร่ิมจัดกำร
เรียนกำรสอนรำยวิชำจิตวิญญำณรำช
ภัฏนครปฐม ในภำคเรียนที ่1  
ปีกำรศึกษำ เปิดภำคเรียนวันที่  
5 ก.ค. 2564 

- - - 
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28. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎันครศรธีรรมราช 

1. ปรับเนื้อหำในรำยวิชำที่
เหมำะสมโดยเพิ่มเติมรำยละเอียด
ทุจริตศึกษำในรำยวิชำพลเมืองกับ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Civics 
and Social Responsibility) 
ของหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป (GE) 
มหำวิทยำลัยรำช ป ี๒๕๖๕ 
2. บูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอน
ในรำยวิชำหมวดวิชำกำรศึกษำ
ทั่วไป (GE) เช่น 
- รำยวิชำชวีิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- รำยวิชำพฤติกรรมมนุษยก์ับกำร
พัฒนำตน 
- รำยวิชำพลวัตสังคมโลก 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ชั้นปีที่ 

1 และ 2 

๑ ภำคเรียน - นักศึกษำมีทักษะในกำรวิเครำะห์
ปัญหำกำรทุจริตในชุมชนหรือใน
สถำนศึกษำ รู้จักปัญหำและแนว
ทำงแก้ไขปัญหำ 
- นักศึกษำได้พัฒนำตนเองให้เป็น 
"พลเมือง" ในระบอบประชำธปิไตย
และให้มีควำมรับผิดชอบตอ่สังคม 
- นักศึกษำมีควำมเขำ้ใจถึง
ควำมส ำคัญ คุณค่ำ และประโยชน์
ของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงต่อ
สังคมไทยและสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
- นักศึกษำมีควำมตระหนักถึง
คุณธรรม แยกแยะประโยชน ์
ส่วนบุคคลและส่วนรวม 

- กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษำอำจ
ประเมินได้ในภำพรวม  
ไม่สำมำรถเจำะจงเป็น
รำยบุคคล 

- ให้มีกำรจัดกิจกรรมของ
รำยวิชำให้สำมำรถมกีำร
จัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ
ของกำรต้ำนทุจริตใน
รำยวิชำให้ปรำกฏชัดเจน
ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(มคอ.๓) 

- 

3. บูรณำกำรกบักำรจัดโครงกำร
หรือกิจกรรมในกำรพัฒนำ
นักศึกษำทุกชั้นปี ทั้งระดับ
หลักสูตรคณะ และมหำวิทยำลัย 

นักศึกษำทุกชั้นป ี ตลอดภำค
กำรศึกษำ 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรน ำ
จริยธรรมมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
-มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจถึงค่ำนิยม 
จรรยำบรรณ และธรรมำภิบำล ของ
สังคมปัจจุบัน และมีแนวทำงกำร
ปรับตัวเพื่อกำรด ำรงชีวิตโดยมีควำม
ส ำนึกผิดที่จะกระท ำกำรทุจริตใน
ชีวิตประจ ำวัน 
- มีควำมประพฤติดีงำม เพือ่ประโยชน์
สุขของตนและสังคม ควบคู่กับกำน
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
-มีควำมเข้ำใจกำรด ำเนินชีวิตอยำ่งมี
สติละอำยและเกรงกลัวต่อกำรกระท ำ
ที่เป็นกำรเบียดเบียนผู้อื่น 
 

๑.ระยะเวลำ และควำม
ต่อเนื่องในกำรท ำกิจกรรม
ด้วยผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ภำยนอก 
๒.กำรอบรมกลุ่มใหญ่ท ำให้
กำรลงมือปฏิบัติจริงอำจท ำ
ได้ยำก และประเมินผลกำร
เรียนรู้จำกนักศึกษำไม่
สมบูรณ์ 

๑.ควรจัดกิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง 
๒.น ำกรอบแนวคิดของ
หลักสูตรทุจริตไป
สอดแทรกในกระบวนกำร 
กำรพัฒนำนักศึกษำและมี
เครือ่งมือในกำรประเมิน 
ผลกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กันทั้งระบบ 

- 



 

 

๙๘ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

29. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ปลูกจิตส ำนึกแก่นักศึกษำชั้นปีที ่
1 เป็นกลไกระยะยำว ในกำร
ปลูกฝังวิธีคิดป้องกันกำรทุจริตแก่
นักศึกษำ 

นักศึกษำชั้นปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 
2564 

จัดกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำทั่วไป 
(1 หน่วยกิต) วิชำ ควำมเป็นพลเมือง
โดยน ำหลกัสูตรต้ำนทุจริตศึกษำมำ
ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

1. นักศึกษำมจี ำนวนมำกใน
แต่ละชั้นเรียน กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนรูปแบบ 
Active Learning จึงท ำได้
ยำก จึงใช้กำรบรรยำยและ
ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ 
2. นักศึกษำตอ้งเรียน
รูปแบบออนไลน์ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 
นักศึกษำอำจขำดสมำธ ิและ
ควำมตั้งใจลดลง 

ในเอกสำรประกอบฯ ควร
มีกรณีตัวอ่ำงทันสมัย 
และหลำกหลำย 

มหำวิทยำลัย
ก ำลังทบทวนและ
ปรับหลักสูตรของ
วิชำศึกษำทั่วไป
ให้เหมำะสมกับ
ปัจจุบัน  

30. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎับรุีรัมย ์

จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำ “ควำมเป็นพลเมืองดีกับ
กำรป้องกันกำรทุจริต”  

นักศึกษำชั้นปีที ่1 
ที่เข้ำศึกษำในปี

กำรศึกษำ 2564 

ปีกำรศึกษำ 
2564 เป็นต้นไป 

ให้นักศึกษำทกุคนเห็นถึงควำมส ำคัญ
และส่งเสริมให้ตระหนักถึงกำรป้องกัน
กำรทุจริตพร้อมแนวทำงป้องกัน
ปลูกฝังกำรใช้ชีวิตควำมเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ ำวันแบบพอเพยีงโดยกำร
ปฏิบัติจริง ซ่ึงครูผู้สอนจะได้รับกำร
ฝึกอบรมวธิีกำรสอนในรำยวิชำ
กำรศึกษำทัว่ไปตำมทฤษฎีกำรสอน 
Active Learning เพื่อใช้ในกำร
ออกแบบกำรเรียนกำรสอนแบบมีส่วน
ร่วมและปฏบิัติจริงให้เห็นภำพมำก
ที่สุด 

- - - 

31. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา 

มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชา 
๙๐๐๑๓๒๑ วัยใส ใจสะอาด ซ่ึง
เป็นหนึ่งในรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

เดือน ตุลำคม 
๒๕๖๓ ถึง 

กันยำยน ๒๕๖๔ 

จัดกำรเรียนกำรสอนในภำคกำรศึกษำ
ที่ ๑/๒๕๖๓ และ 
ภำคกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๖๓ 

- เนื้อหำในรำยวิชำ วัยใสใจ
สะอำด มีควำมซ้ำซ้อนกับ
รำยวิชำ พลเมืองเข็มแข็งที่
มหำวิทยำลัยจัดกำรเรียน
กำรสอน 
- หนังสือ ตำรำ ตวัอยำ่ง 
ค่อนข้ำงมีจำนวนจำกัด 

- เห็นควรบูรณำกำร
เนื้อหำรำยวิชำ รำยวิชำ 
วัยใสใจสะอำด เข้ำกับ
รำยวิชำ พลเมืองเข้มแข็ง 
เพื่อให้ได้นักศึกษำตำม
กลุ่มเป้ำหมำยและไม่
ซ้ ำซ้อน 

- 



 

 

๙๙ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

32. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัพระนคร 

ในปี พ.ศ. 2559 เดิมมีรำยวิชำ 
GE (General Education) ชื่อ
วิชำธรรมำภิบำลกับกำรคอร์รัป
ชัน และในปี พ.ศ. 2563 ได้มี
กำรน ำไปบูรณำกำรในรำยวิชำ 
GE เปลี่ยนชื่อเป็น รำยวิชำ
พลเมือง ธรรมำภิบำลกับกำร
ป้องกันคอร์รัปชัน 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ทุกปีกำรศึกษำ - 1. อำจำรย์ยังไม่สำมำรถ
ถ่ำยทอดเนื้อหำได้อยำ่ง
ชัดเจน 
2. อำจำรย์มีควำมสนใจน้อย  
3. ขำดงบประมำณในกำร
ขับเคลื่อน 
4. ต้องกำรควำมรว่มมือกับ
หน่วยงำนภำยนอกที่
เกี่ยวขอ้ง 

1. จัดท ำระบบกำรเรียนรู้
ฝึกอบรมเพื่อให้อำจำรย์
ได้พัฒนำ 
2. สร้ำงอำจำรย์ผู้สอนให้
มำกขึ้น 
3. ก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรของหลักสูตรที่
ชัดเจน 
4. มอบหมำยหน่วยงำน
รับผิดชอบที่ชัดเจน 

- 

33. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัพิบูลสงคราม 

1. เปิดสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป 
GESO114 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

นักศึกษำสำขำรัฐ
ประศำสนศำสตร์

(กำรจัดกำรภำครัฐ,
กำรปกครอง

ท้องถิ่น) สำขำวิชำ
สังคมสงเครำะห์, 

สำขำวิชำกำรพัฒนำ
ชุมชน 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
นี้นักศึกษำจ ำนวน 201 คน โดยใช้
หลักสูตร วยัใส ใจสะอำด ในกำรเรียน
กำรสอนและเนื้อหำที่เกีย่วขอ้งกับกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

- - ส ำนักงำน ป.ป.ช. ควรมี
สื่อที่รวบรวมเพื่อให้
อำจำรย์ผู้สอนไว้ใช้ในกำร
เรียนกำรสอน 
- กำรเรียนกำรสอนใน
มหำวิทยำลัยในรำยวิชำนี้
ควรมีกำรบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง 

- 

2. เปิดสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

นักศึกษำวิชำ
นิติศำสตร์ 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
นี้นักศึกษำจ ำนวน 237 คน โดยใช้
หลักสูตร วยัใส ใจสะอำด ในกำรเรียน
กำรสอนและเนื้อหำที่เกีย่วขอ้งกับกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนกำรณ์โควิดท ำให้กำร
ท ำกิจกรรมในรำยวิชำ
ค่อนข้ำงล ำบำก 

- 

34. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเพชรบูรณ์ 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำกฎหมำยใน
ชีวิตประจ ำวันและสังคม 

นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภฏั

เพชรบูรณ์ 

ปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ 

จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
กฎหมำยในชีวิตประจ ำวันและสังคม 
จ ำนวน ๑๑ หมู่เรียน จ ำนวน ๑๒๗ 
คน 

สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
เช้ือไวรัสโคโรนำ (โควิด 19) 
ส่งผลต่อกำรเรียนกำรสอน
และกำรประเมินผล 
 

พัฒนำเครื่องมือกำรวัด
และประเมินผลแบบ
ออนไลน์  

- 

2. จัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็ง 

นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภฏั

เพชรบูรณ์ 

ปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ 

จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
กฎหมำยในชีวิตประจ ำวันและสังคม 
จ ำนวน ๑๒ หมู่เรียน จ ำนวน ๒๙๖ 
คน 

- 



 

 

๑๐๐ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

35. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎัมหาสารคาม 

การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2563) โดยให้มีรายวิชาที่มีเนื้อหา
ของรายวิชาเกี่ยวข้องกับ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
นิสิตระดับปริญญาตรทีุกชั้นปี  
ทุกหลักสูตร ที่จะต้องเรียน
รายวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต 

นิสิตระดับ 
ปริญญาตร ี
ทุกหลักสูตร  

ทุกชั้นป ี

ปีการศึกษา 2563-
2566 

1.ส ำนักศึกษำทัว่ไป  
ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรหมวด
วิชำศึกษำทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
โดยมีกำรบรรจุเนื้อหำที่เกีย่วขอ้งกับ
หลักสูตรทุจริตศึกษำไว้ในรำยวิชำใน
กลุ่มวิชำ “พลเมืองเข้มแข็ง” จ ำนวน 
ทั้งสิ้น  4 รำยวิชำ  ได้แก ่
 1) รำยวิชำ  0044002  
 ผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง   
  2) รำยวิชำ  0044003  พลเมือง
เพื่อควำมอยู่ดีมีสุข 
  3) รำยวิชำ  0044004  กฎหมำย
และกำรใช้สิทธ ิ
  4) รำยวิชำ  0044005  กฎหมำย
ในกำรประกอบอำชพี 

จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) ในปัจจุบัน ท า
ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลน์ท าให้การวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องอาจไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว ้

1. ให้อำจำรย์ผู้สอน
ออกแบบกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน ให้
สอดคล้องกับรูปแบบกำร
เรียนกำรสอนออนไลน์
และสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน 
2.  ให้มีกำรจัดโครงกำร
อบรมอำจำรย์ผู้สอน
เกี่ยวกบัรูปแบบกิจกรรม
รูปแบบกำรวัดและ
ประเมินผล  กำรจัดท ำสื่อ
กำรสอนให้สอดคล้องกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบออนไลน์    

- 

36. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎัยะลา 

สอดแทรกเนื้อหำของหลักสูตร 
วัยไสใจสะอำด ไปในรำยวิชำ 
หมวดศึกษำทัว่ไป 5100129  
พหุวัฒนธรรมกบัสันติภำพ 

นักศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 
2564 

นักศึกษำตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นใน
กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต 

- - - 

37. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎัร้อยเอ็ด 

ยกร่ำงเป็นหนึ่งรำยวิชำในหมวด
วิชำศึกษำทั่วไป 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ปีกำรศึกษำ 
2564 

อยู่ในกระบวนกำรปรับปรุงหลักสูตร - - - 

38. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎัล าปาง 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
ครั้งที่ 9/63 วันที่ 24 พ.ย.64  
และครั้งที่ 16/63 วันที ่18 ธ.ค.
63 มติที่ประชุม เห็นชอบให้มี
กำรด ำเนินกำรขบัเคลื่อนหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ ของ 
มหำวิทยำลัยให้เกิดผลเป็น 
รูปธรรม โดยให้มกีำรด ำเนินกำร 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ปีกำรศึกษำ 
2564 

- - - - 



 

 

๑๐๑ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ดังนี้ 
1) บรรจุหลักสูตรฯ ในกลุ่มวิชำ
สังคมศำสตร์ รำยวิชำ 
9011309 วัยใส ใจสะอำด 3 
(3-0-6) 
2) ควรจัดท ำประกำศ เร่ือง 
นโยบำยกำรขับเคลื่อนหลักสูตรฯ 
โดยมีแนวนโยบำย 4 ประเด็น
หลัก คือ 
2.1 ให้อำจำรย์ผู้สอนหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไปที่สอนในรำยวิชำ 
9011301 กำรศึกษำเพือ่ควำม
เป็นพลเมือง น ำหน่วยเรียนรู้ของ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ที่
ปรับปรุงโดยสอดแทรกเป็น
เนื้อหำส่วนใดส่วนหนึ่งในรำยวิชำ 
และระบุรำยละเอียดเกีย่วกับ 
เนื้อหำและหนว่ยเรียนรู้ไว้ใน 
มคอ.3 มคอ.5 
2.2 ให้อำจำรย์ผู้สอนทกุท่ำนน ำ
เนื้อหำที่ก ำหนดไว้ในหน่วยกำร
เรียนรู้ หัวข้อใดหวัข้อหนึ่งของ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ไป
สอดแทรกหรือบูรณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอนในรำยวิชำที่
รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสม
และระบุรำยละเอียดเกีย่วกับ
เนื้อหำและหนว่ยเรียนรู้ไว้ใน 
มคอ.3  มคอ.5 
 
 

   
 
 
- บรรจุไว้ในหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) 
 
 
 
- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร 
 

   



 

 

๑๐๒ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 2.3 ให้คณะและหลักสูตรจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อกำร
พัฒนำนักศึกษำโดยประยุกต์ใช้
หัวข้อทีก่ ำหนดไว้ในหนว่ยกำร
เรียนรู้ของหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ บูรณำกำรกับกำรด ำเนิน
กิจกรรมตำมควำมเหมำะสม 
2.4 ให้คณะ ส่งเสริมให้มีกำร
ด ำเนินกำรตำม 2.1 – 2.3 และ
ก ำกับติดตำมเพือ่รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อมหำวิทยำลยั 
3) มอบผู้อ ำนวยกำรกองบริกำร
ศึกษำประสำนเสนอวำระเพื่อขอ
ควำมเห็นชอบ แนวทำงกำร
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั 

  - อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร 
 

   

39. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎัเลย 

1. เป็นหน่วยกำรเรียนรู้ใน
รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็งใน
หลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2562 

นักศึกษำ 
คณะครุศำสตร์ 

ชั้นปีที่ 1 

1 ภำคเรียน นักศึกษำคณะครุศำสตร์ชั้นปีที่ 1 มี
ควำมรู้และเข้ำใจในเรื่อง วัยใส ใจ
สะอำด Youngster with Good 
Heart 

- - - 

2. ส ำนักวิชำศึกษำทั่วไปพิจำรณำ
ถึงควำมเป็นไปได้ที่จะน ำหลักสูตร
วัยใสใจสะอำด “Youngster 
with Good Heart” และ
หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต เพื่อบรรจุเป็นรำยวิชำใหม ่
3 หน่วยกิต  
 

นักศึกษำ            
ชั้นปีที่ 1-3 

1 ภำคเรียน อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำถึงควำมเป็นไป
ได้ 
 

- - - 



 

 

๑๐๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

40. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎัสกลนคร 

มอบให้อำจำรย์ผู้สอนพิจำรณำใส่
เนื้อหำและกิจกรรมต้ำนทุจริต
วิชำพลเมืองศึกษำและวิชำ
จริยธรรมเพื่อกำรด ำเนินชีวิต 

อำจำรย์และ
นักศึกษำระดับ

ปริญญำตร ี

ปีกำรศึกษำ 
2563 

- นักศึกษำสะท้อนว่ำผู้บริหำร
ระดับชำติและท้องถิ่นยังขำดควำม
น่ำเช่ือถือองค์กรอิสระไม่มีควำมเป็น
กลำง 
- นักศึกษำตื่นตัวด ี

ไม่มีนักศึกษำพร้อมที่จะ
เรียนรู ้

ควรให้ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด มำ
ด ำเนินกำรร่วมกับ
มหำวิทยำลัย 

- 

41. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎัสงขลา 

1. ได้น ำรำยวิชำวยัใส ใจสะอำด 
บรรจุในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป 
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 

นักศึกษำ 
ชั้นปีที่ 1-2 

ปี 2563 ทำงเจ้ำหน้ำที ่ส ำนักงำน ป.ป.ช. .แจ้ง
ไว้นำนแล้วว่ำ จะมีกำรอบรมอำจำรย์
ผู้สอน แต่ปัจจบุันยังไม่มีเรื่องโครงกำร
อบรมส่งมำถึงมหำวิทยำลัยแต่อยำ่งใด 

ยังไม่ได้เปิดในนักศึกษำเลือก
รำยวิชำ เนื่องจำกอำจำรย์
ผู้สอนขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเนื้อหำของหลกัสูตร 

ควรมีกำรจัดอบรม
อำจำรย์ที่จะสอนใน
รำยวิชำนี้ให้เป็นรูปธรรม 

- 

2. น ำเนื้อหำบำงส่วนไปบรรจุไว้
ในวิชำ กำรใช้ชีวิตในสังคม
สมัยใหม่ 

นักศึกษำ 
ชั้นปีที่ 1-2 

ตั้งแต่ปี 2562 - 
ปัจจุบัน 

- - ควรมีกำรจัดอบรม
อำจำรย์ที่จะสอนใน
รำยวิชำนี้ให้เป็นรูปธรรม 

- 

42. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสวนสุนันทา 

ขั้นตอนที่ 1 
จัดอบรมให้ควำมรู้เพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักในกำรขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
และบุคลำกรของ

มหำวิทยำลัย 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

จัดท ำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เพื่อ
สร้ำงควำมตระหนักในกำรขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ                  

- ขอควำมอนุเครำะห์
วิทยำกรจำกหน่วยงำน 
ป.ป.ช. 

- 

ขั้นตอนที่ 2 
ปรับรำยวิชำหมวดวิชำกำรศึกษำ
ทั่วไปในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

นักศึกษำทุก
หลักสูตร ในทุก
คณะ/วิทยำลัย 

ระดับอุดมศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ปรับรำยวิชำหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป 
โดยเพิ่มรำยวิชำ “ทุจริตศึกษำ” โดยม ี                                   
เนื้อหำเกี่ยวกับ ปรับฐำนควำมคิดด้ำน
ทุจริตส่วนตนและส่วนรวม, สร้ำง
สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต, ยกระดับ
ดัชนี สร้ำงพลเมืองดีในสังคม, ปรำบ
ทุจริตด้วยจิตพอเพียง 

- - - 

ขั้นตอนที่ 3  
จัดมุมนิทรรศน์ควำมรู้ “ทุจริต
ศึกษำ” สู่กำรเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม (วัยใส ใจสะอำด) 

- นักเรียนโรงเรียน
สำธิต 

- นักศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ 

และระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

จัดมุมให้ควำมรู้ “ทุจริตศึกษำ” สูก่ำร
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
- จัดกจิกรรมด้วยสื่อกำรเรียนรู้ที่
เกี่ยวกบักำรปอ้งกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต เช่น  วีดีทัศน์ของส ำนักงำน 
ป.ป.ช. สถำนกำรณ์ปัจจุบัน  มี
กิจกรรมถำม-ตอบ Active Learning 
ในรูปแบบต่ำง ๆ 

- ขอรับค ำชี้แนะจำก
หน่วยงำน ป.ป.ช. 

- 



 

 

๑๐๔ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

43. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

1. สอดแทรกเนื้อหำที่เกี่ยวข้อง
ใน มคอ.3 ของรำยวิชำ 
GED3003 กฎหมำยกับสังคม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ปีกำรศึกษำ 
2563 

(ปีงบประมำณ 
2564) 

 

- - - - 

2. จัดท ำเป็นหนว่ยกำรเรียนรู้
เร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน
รำยวิชำศึกษำทัว่ไป ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ปีงบประมำณ 
2564 

อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำงหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

- - - 

44. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง 

ก ำหนดเป็นรำยวิชำกำรปอ้งกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ใน
หมวดสังคมศำสตร์ของหลักสูตร
หมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
กับ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 ของมหำวิทยำลัย              
รำชภัฏหมูบ่้ำนจอมบึง 

นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภฏั
หมู่บ้ำนจอมบึง 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

มีนักศึกษำ ศศ.บ.3 กำรพัฒนำชุมชน 
เลือกลงทะเบียนในรำยวิชำกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
GE58309 ในภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 (ส.ค.63-พ.ย.63) 

หลักสูตร/นักศึกษำไม่เลือก
ลงทะเบียนในรำยวิชำกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต เนื่องจำกหมวดวิชำ
กำรศึกษำทัว่ไปในหมวด
สังคมศำสตร์มหำวิทยำลัย
ก ำหนดให้เลือกลงทะเบยีน
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต คือไม่
เกิน 2 รำยวิชำ และใน
หมวดนี ้มีรำยวิชำให้
หลักสูตรหรือนักศึกษำเลือก
จ ำนวนมำก และชื่อรำยวิชำ
และค ำอธบิำยรำยวิชำไม่จูง
ใจให้นักศึกษำเลือก
ลงทะเบียน อีกทั้งรำยวิชำ
อื่น ๆ มกีำรสอดแทรกเร่ือง
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตไว้ด้วย เช่น รำยวิชำ
พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นต้น 

หลักสูตรหมวดวิชำ
กำรศึกษำทัว่ไปก ำลังจะมี
กำรปรับปรุงในปี
กำรศึกษำ 2565 จะมี
กำรเสนอให้มีกำร
ปรับปรุงชื่อและค ำอธบิำย
รำยวิชำให้เหมำะสม
พร้อมกับออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
น่ำสนใจมำกขึ้น 

- 



 

 

๑๐๕ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

45. มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัอุตรดิตถ ์

1. กำรเรียนกำรสอนออนไลน์
พร้อมกิจกรรมและอธบิำยเนื้อหำ
กำรส ำนึกรักชำติศำสนำ
พระมหำกษัตริย ์

นักศึกษำ 
จ ำนวน 1,200 คน 

สัปดำห์ที่ 1 
ของกำรเรียนกำร

สอน 

นักศึกษำสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
และวิเครำะห์เนื้อหำและสำมำรถ
แสดงออกถึงควำมรักและเคำรพใน
สถำบันต่ำง ๆ ได ้

กิจกรรมอำจมีควำมลำ่ช้ำ
เพรำะเป็นกำรเรียนกำรสอน
แบบออนไลน ์

- - 

2. กำรเรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน์กับกิจกรรมคุณธรรมและ
จริยธรรมส ำหรับพลเมืองและ
นักศึกษำในสังคมไทย 

นกัศึกษำ 
จ ำนวน 1,200 คน 

สัปดำห์ที่ 2 
ของกำรเรียน 

กำรสอน 

นักศึกษำสำมำรถบอกคุณลักษณะ
เกี่ยวกบัคุณธรรมและจริยธรรมได้และ
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในกำร
วิเครำะห์และบอกแนวทำงในกำร
ด ำเนินชีวิตเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมได้ 

กิจกรรมอำจจะไม่ทั่วถึง
เพรำะเป็นกำรสอนแบบ
ออนไลน์ไม่สำมำรถควบคุม
ได้ 

- - 

3. กำรเรียนกำรสอนออนไลน์กับ
กิจกรรมกำรท ำจิตอำสำของ
นักศึกษำ 

นักศึกษำ 
จ ำนวน 1,200 คน 

สัปดำห์ที่ 4 
ของกำรเรียนกำร

สอน 

นักศึกษำสำมำรถเขียนโครงกำรจิต
อำสำได้และสำมำรถน ำเสนอและ
ปฏิบัติโครงกำรจิตอำสำตำมที่ได้
น ำเสนอ 

จำกสถำนกำรณ์โควิดท ำให้
กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำไม่
สะดวก 

- - 

46. มหาวิทยาลัย 
ราชภฎัอุบลราชธานี 

1. จัดท ำเป็นรำยวิชำเลือกในกลุ่ม
วิชำศึกษำทั่วไป 1 รำยวิชำ คือ 
9032112 วัยใส ใจสะอำด 
(Youngster with Good Heart) 
หน่วยกิตเป็น  3(2-2-5) 

นักศึกษำที่เข้ำศึกษำ
ตั้งแต่ 
ปีกำรศึกษำ 2564 
เป็นต้นไป 

ทุกภำคกำรศึกษำ สภำมหำวิทยำลัยได้ให้ควำมเห็นชอบ
ให้เป็นรำยวิชำในกลุ่มสังคมศำสตร์
ของวิชำศึกษำทั่วไป 

- - - 

2. บรรจุเนื้อหำบูรณำกำรกับ
รำยวิชำศึกษำทัว่ไป ในทุก
รำยวิชำ 

นักศึกษำทุกคน ทุกภำคกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยได้มอบนโยบำยให้
อำจำรย์ผู้สอนวิชำศึกษำทัว่ไปได้
สอดแทรกเนื้อหำในกำรเรียนกำรสอน 

- - - 

3. บรรจุเนื้อหำบูรณำกำรกับ
รำยวิชำในสำขำวิชำทกุสำขำวิชำ
ของทุกคณะในมหำวิทยำลัย 
 

นักศึกษำทุกคน ทุกภำคกำรศึกษำ อำจำรย์ผู้สอนในสำขำวิชำตำ่ง ๆ ของ
แต่ละคณะได้บูรณำกำรเข้ำกับเนื้อหำ
วิชำกำรสอนในแต่ละสำขำวิชำ 

- - - 



 

 

๑๐๖ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

47. มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

ได้น ำเนื้อหำหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ มำสอดแทรกในกำรสอน
ของรำยวิชำศึกษำทัว่ไป 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ภำคกำรศึกษำ นักศึกษำได้รับควำมรู้เกีย่วกบั
ควำมหมำยและประเภทของกำร
ทุจริต รวมถึงกฎหมำย กฎระเบียบ
ทำงสังคมที่เกี่ยวกับกำรทุจริต ผ่ำนสื่อ
กำรเรียนรู้ประกอบกับได้รับกำร
สอดแทรกควำมมีคุณธรรมจริยธรรม
ผ่ำนกำรท ำกิจกรรมในชั้นเรียน 

- - - 

48. มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพสุวรรณภูม ิ

1. คณะรัฐศำสตร์ สำขำรัฐ
ประศำสนศำสตร์ จัดกำรสอนใน
รำยวิชำ BPA440  
หลักธรรมมำภิบำลในกำรบริหำร 

นักศึกษำ 
ชั้นปีที่ 4 

ธ.ค. 63 – ม.ค. 
64 

มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 17 คน 
ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์มำก 4.20 

1. ผู้เข้ำร่วมน้อย 
2. ระยะเวลำในกำรสั้น
เกินไป 

ควรขยำยกำรอบรมไปยัง
สำขำอื่นๆ และเพิ่มเวลำ
ในกำรอบรม 

- 

2. คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี สำขำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จัดกำรสอนใน
รำยวิชำ SIT231 มิติทำงสังคม
และจริยธรรมส ำหรับนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นักศึกษำ 
ชั้นปีที่ 3 

ธ.ค. 63 – ม.ค. 
64 

มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 38 คน 
ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์มำก 4.18 

1. ผู้เข้ำร่วมน้อย 
2. ระยะเวลำในกำรสั้น
เกินไป 

ควรขยำยกำรอบรมไปยัง
สำขำอื่นๆ และเพิ่มเวลำ
ในกำรอบรม 

- 

3. คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำร
ท่องเที่ยว จัดกำรสอนในรำยวิชำ 
THT317 จรรยำบรรณวิชำชีพ
และกฎหมำยส ำหรับกำร
ท่องเที่ยวและโรงแรม 

นักศึกษำ 
ชั้นปีที่ 3 

ธ.ค. 63 – ม.ค. 
64 

มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 39 คน 
ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์มำก 4.35 

1. ผู้เข้ำร่วมน้อย 
2. ระยะเวลำในกำรสั้น
เกินไป 

ควรขยำยกำรอบรมไปยัง
สำขำอื่นๆ และเพิ่มเวลำ
ในกำรอบรม 

- 

49. มหาวิทยาลัย 
เกษมบัณฑิต 

- สอดแทรกเนื้อหำเกีย่วกับกำร
ป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
- มอบหมำยให้นักศึกษำจัดท ำสื่อ
สร้ำงสรรค์หัวข้อ “คนดีที่ไทย
ต้องกำร” และให้เผยแพร่ผ่ำน
ช่องทำงสังคมออนไลน์ 
(facebook) GE.123 Laws for 
Daily Life 

นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียน 

วิชำ GE.123 และ 
GEN402 
ภำคเรียนที่ 
2/2563 

พ.ย. 63 
- 

มี.ค. 64 

- อำจำรย์ผู้สอนวิชำ GE.123 และ 
GEN402 กฎหมำยเพื่อกำรด ำรงชีวิต 
สอดแทรกเนื้อหำเกีย่วกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในหัวข้อกฎหมำย
รัฐธรรมนูญ 
- ได้มอบหมำยให้นักศึกษำที่
ลงทะเบียนวิชำ GE.123 และ 
GEN403 กฎหมำยเพื่อกำรด ำรงชีวิต
ได้จัดท ำสื่อสร้ำงสรรค์หัวข้อ “คนดีที่ 

- กำรกระตุ้นให้นักศึกษำ
เห็นควำมส ำคัญของกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
ตลอดจนผลกระทบที่จะ
ได้รับในกรณีที่มีกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นจะต้องใช้
ระยะเวลำพอสมควร 
- สภำพข้อเท็จเกีย่วกับกำร
ประเด็นกำรทุจริตของ 

- กำรที่นักศึกษำจะ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ดีที่สุด คือ 
กำรมีตัวอย่ำงที่ดี (Role 
Model) ให้เห็นถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
ซ่ึงจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่
ส ำคัญ 

- 



 

 

๑๐๗ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

    ไทยต้องกำร” ภำยใต้แนวคิดของ
นักศึกษำ และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงที่
ก ำหนด 

เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่
เกิดขึ้นและมีกำรเสนอ
ข้อเท็จจริงผ่ำนสื่อต่ำง ๆ นั้น 
ในบำงครั้งนักศึกษำมี
ควำมเห็นแย้งกบัค ำวินิจฉัย
ของหน่วยงำนที่เกีย่วข้องใน
ประเด็นดังกล่ำว และ/
หรือไม่เห็นบทลงโทษใน
กรณีที่มีกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
เกิดขึ้น นักศึกษำบำงส่วนจึง
มีลักษณะของกำรต่อตำ้น 

ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
อย่ำงแท้จริง 
- กำรสอดแทรกให้
นักศึกษำตระหนกัถึง
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
ประพฤติตนให้อยูภ่ำยใต้
สิทธิหน้ำที่ของตนอันพึงมี
พึงได้ จะเป็นพื้นฐำนอัน
ส ำคัญในกำรที่จะ
ประพฤติตน 

- 

50. มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา 

1. สอดแทรกเนื้อหำกำรปอ้งกัน
กำรทุจริตในรำยวิชำ PA304 : 
กำรบริหำรกำรเงินและกำรคลัง
สำธำรณะ และวิชำ PA303 
ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรและกำร
พัฒนำ 

นักศึกษำหลกัสูตร
ประศำสนศำสตร์ 
คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ผู้สอนก ำหนดเนื้อหำให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของรำยวิชำ และเพิ่มเติม
เนื้อหำส่วนที่เกีย่วกับกำรต้ำนทุจริตไว้
ใน มคอ.3 ทั้ง 2 รำยวิชำ รวมถึงกำร
ก ำหนดเนื้อหำและวิธกีำรสอนอย่ำง
ชัดเจน 
 

- - - 

2. นักศึกษำลงทะเบยีนเรียนวิชำ 
PA412 สหกิจศึกษำ ซ่ึงเป็นวิชำ
ที่นักศึกษำต้องมีประสบกำรณ์
ภำคสนำม ก ำหนดให้นกัศึกษำ
ออกปฏิบัติสหกจิ ณ ส ำนกังำน 
ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดนครสวรรค์ 
 

นักศึกษำหลกัสูตร
ประศำสนศำสตร์ 
คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ 

ก.ค.63 – 
เม.ย.64 

- - - - 

3. อำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรรัฐ
ประศำสนศำสตร์เข้ำร่วมอบรม
หลักสูตรอุดมศึกษำ ทีจ่ัดโดย 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ผำ่น Zoom 
 

อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรฯ 

6-31 ต.ค.63 ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรอุดมศึกษำ 
และได้น ำทักษะกระบวนกำรสอนและ
องค์ควำมรู้ไปขยำยผลสู่กำรสอน 

- - - 



 

 

๑๐๘ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

51. มหาวิทยาลัย 
ชินวัตร 

น ำเนื้อหำหลกัสูตร วยัใส ใจ
สะอำด “Youngster with 
Good Heart”  ผนวกเขำ้กับ
เนื้อหำในรำยวิชำ 1002205 
Thinking and Decision 
Making และ 
1002102 Economics in 
Everyday Life  

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีท่ี
ลงทะเบียนเรียน 
 

1 ภำคกำรศึกษำ นักศึกษำได้รับควำมรู้เกีย่วกบัแนวคิด
ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ได้เห็นถึง
ตัวอยำ่ง เหตุกำรณ์กำรทุจริต และผล
ที่ตำมมำ รวมถึงวิธกีำรแกป้ัญหำ และ
ป้องกันกำรทุจริตด้วยหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงกำรน ำหลกั 
ธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน 
 

- - - 

52. มหาวิทยาลัยธนบุรี 1. วำงแผนกำรบรรจุเพิ่มเน้ือหำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำส ำหรับ
หลักสูตรอุดมศึกษำ (Anti-
Corruption Education) 
เพิ่มเติม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ภำคกำรศึกษำ 
1/2564 

ส ำนักวิชำศึกษำทัว่ไป และส ำนัก
วิชำกำรได้ร่วมปรึกษำ 
หำรือ วำงแผนบรรจุวิชำหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ  

- - - 

2. เสนอต่อส ำนักวิชำกำรและ
สภำมหำวิทยำลัยเพือ่พิจำรณำ
และอนุมัต ิ

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

18 ก.ค. 2564 กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
3/2564 ได้เห็นชอบให้บรรจุรำยวิชำ
วันใส ใจสะอำด ลงในหลักสูตรหมวด
วิชำศึกษำทั่วไป พ.ศ. 2564 
 

- แก้ไขค ำอธบิำยรำยวิชำ
เพิ่มเติม 

- 

3. ด ำเนินกำรบรรจุรำยวิชำ “วัย
ใส ใจสะอำด” ในหลักสูตรหมวด
วิชำศึกษำทั่วไป พ.ศ 2564 
(ฉบับเพิ่มเติม) 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

20 ก.ค. 2564 ข้อสรุปกำรประชุมสภำมหำวิทยำลยั
เห็นว่ำให้ด ำเนินกำรบรรจุรำยวิชำโดย
มีรำยละเอียด ดังนี้ รหัสรำยวิชำ 00 
6018 ชื่อวิชำ วัยใส ใจสะอำด 
Youngster with Good Heart 
หน่วยกิต 3(3-0-6)  

- - - 

4. ประชุมผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 
รำยงำนข้อมูล ติดตำมกำร
ประเมินผลตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมทุจริต 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ตลอดภำคปี
กำรศึกษำ 2564 

ส ำนักวิชำศึกษำทัว่ไปและส ำนกั
วิชำกำร ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบใน
รำยวิชำ และให้มีแผนกำรสอนโดยใช้ 
Model จำกชุดหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ พ.ศ. 2561 ส ำนกังำน ป.ป.ช. 
 

- - - 



 

 

๑๐๙ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 5. ผู้รับผิดชอบ ศึกษำรำยวิชำ
เพิ่มเติม ควำมเป็นไปได้และเมื่อ
ด ำเนินกำรสอนแล้ว ให้รำยงำน
กำรด ำเนินงำน รำยงำนปัญหำ
และอุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้นใน
รำยวิชำ เพื่อปรับปรุงในอนำคต 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ตลอดภำคปี
กำรศึกษำ 2564 

ในภำคกำรศึกษำ 2564 อำจจัดให้มี
รำยวิชำ ด ำเนินกำรเรียนกำรสอนผำ่น
ออนไลน์ 

- - - 

53. มหาวิทยาลัย 
ธุรกจิบัณฑิตย ์

กำรบูรณำกำรเขำ้กับวิชำกำร
บริหำรและประเมินผลโครงกำร
ในหัวข้อ กำรพัฒนำควำมสุจริต
กับนักบริหำรโครงกำร: กำร
แยกแยะผลประโยชน์สว่นตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

นักศึกษำป ี4 1 ภำคกำรศึกษำ - นักศึกษำอธิบำยลักษณะ/ สำเหตุ
ของกำรทุจริตได ้
- นักศึกษำประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องกำร
แยกผลประโยชน์ส่วนตวัและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้จำกกำรเล่ำ
เร่ือง (Story telling) และแนวคิดกำร
คิดฐำน 10 และกำรคิดฐำน 2 ได ้

- - ควรเพิ่มเนื้อหำด้ำนกำร
ปลูกฝังควำมสุจริต 
เพื่อให้นักศึกษำเกิด
ค่ำนิยม ทัศนคติ มำกกวำ่
กำรพร่ ำสอนว่ำ กำร
ทุจริต คืออะไร มีกี่แบบ 
และจะต้องปฏิบัติตน
อย่ำงไรให้ไม่ประพฤติ
ทุจริต 
- เบญจศีล และเบญจ
ธรรม เป็นหลักกำรง่ำยๆ 
ไม่จ ำเป็นต้องมีหลักสูตร 
ซ่ึงบุคคลสำมำรถน ำไป
ปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้เป็นพลเมืองไทย
ที่ดีได้ 

- 

54. มหาวิทยาลัย 
นอร์ทกรุงเทพ 

น ำหลักสูตรและเนื้อหำรำยวิชำ 
วัยใส ใจสะอำด มำใช้สอนแบบ
บูรณำกำร ใช้ชื่อรำยวิชำกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต  
(Anti Corruption)  
หมวดศึกษำทัว่ไป 

นักศึกษำปริญญำตรี 
ส ำขำวิชำรัฐ

ประศำสนศำสตร์ 
ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 1 

จ ำนวน 95 คน 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2564 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเรียนกำรสอน 
หน่วยที ่2 สร้ำงสังคมที่ไม่ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของไวรัส COVID 19 ท ำให้
เกิดข้อจ ำกัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ควำมสัมพันธ์ของนักศึกษำ 
และรวมถึงกำรเรียนใน
ภำคปฏิบัต ิ

- จัดกจิกรรมกำรเรียน
กำรสอนเป็นลักษณะ 
Work Shop โดยกำร
สืบค้นจำก Internet และ
ท ำกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมรู้ใน
ห้องเรียน/ออนไลน์ 
- อำจจัดกจิกรรมโดยให้
ท ำบทบำทสมมติเกีย่วกบั 

- 



 

 

๑๑๐ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

      กำรต่อตำ้นกำรทจุริตและ
จัดท ำเป็นวีดีโอน ำเสนอ
ผลงำน 

 

55. มหาวิทยาลัย 
นอร์ท – เชียงใหม ่

เปิดสอนรำยวิชำธรรมำภิบำลชวีิต 
(Life Governance) 

นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนใน
รำยวิชำดังกล่ำว 

1 ภำคกำรศึกษำ - ผลงำนนักศึกษำที่ได้รับคัดเลือกเข้ำ
ประกวด ได้รับเงินรำงวัลชมเชยและ
เกียรติบัตรยกย่อง โครงกำร Strong 
จิตพอเพียงต้ำนทุจริตเชียงใหม ่
- ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำธรรมำภิบำลชวีิต 
ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำ 
กำรระดับชำติ (TCI2) 
 

- - - 

56. มหาวิทยาลัยพายัพ หมวดวิชำศึกษำทัว่ไปได้
ด ำเนินกำรสอน หลกัสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ วัยใสใจสะอำด  
ในรำยวิชำพลเมืองธรรมำภิบำล
กับสันติภำพ 3 หน่วยกิต   
โดยปรับรูปแบบกำรสอนให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
 

นักศึกษำชั้นปีที ่1 
และ 2 

ตลอดภำคปี
กำรศึกษำ 2564 

ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสอน เนื่องจำกกำรระบำดของโรค
โควิด-19 ส่งผลให้จ ำเป็น 
ต้องปรับรูปแบบเป็นกำร
เรียนกำรสอนแบบออนไลน์ 
ในบำงช่วงเวลำ 

- - 

57. มหาวิทยาลัย 
ฟาร์อีสเทอร์น 

1. บูรณำกำรในรำยวิชำ 
GEH101 คุณธรรม ปัญญำ คน
สมบูรณ์ เป็นรำยวิชำบังคับใน
หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป เน้นกำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกับคำว่ำทุจริตและ
คอร์รัปชันประเภทของกำรทุจริต 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือกำร
ขัดกันระหวำ่งประโยชน์สว่น
บุคคลกับประโยชน์สว่นร่วม 
(Conflict of Interests) 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

จ ำนวน 90 คน 

1 ภำคกำรศึกษำ นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ทุจริตและ 
คอร์รัปชั่นประเภทของกำรทุจริต 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรว่ม  
 

กำรวัดและประเมินผลเชิง
พฤติกรรมโดยเฉพำะ
พฤติกรรมด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม ต้องใช้ระยะเวลำ
ในกำรวัดและประเมินผล
และใช้เครื่องมือที่
หลำกหลำย 

- - 



 

 

๑๑๑ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 2. บูรณำกำรในรำยวิชำ 
GES102 เศรษฐกิจพอเพยีงและ
ภูมิปัญญำทอ้งถิ่นเป็นรำยวิชำ
เลือกในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป 
เน้นในควำมสำคัญของกำรปลูก
จิตสำนึกกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
กำรมองสังคมมองโลก 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

จ ำนวน 53 คน 

1 ภำคกำรศึกษำ นักศึกษำมีจิตสำนึกในกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือกับสังคมกำรบำเพ็ญประโยชน์
สุขแก่สังคม กำรมีส่วนรว่มช่วยเหลือ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกันตลอดจนยอมรับ
เคำรพหลักกำร กฎระเบยีบ กติกำ
และข้อบังคับทำงสังคม 

- กำรวัดและประเมินผลเชิง
พฤติกรรมโดยเฉพำะ
พฤติกรรมด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม ต้องใช้ระยะเวลำ
ในกำรวัดและประเมินผล
และใช้เครื่องมือที่
หลำกหลำย 

- สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำด Covid-19 ท ำให้กำร
จัดกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน มี
ข้อจ ำกัดและลงพื้นที่ได้ยำก 

- - 

3. บูรณำกำรในรำยวิชำ 
GEH205 ศิลปะกำรดำเนินชีวิต 
เป็นรำยวิชำเลือกในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป เน้นในควำมสำคัญ
กำรมีส่วนร่วมกำรขัดเกลำทำง
สังคม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

จ ำนวน 74 คน 

1 ภำคกำรศึกษำ 1. นักศึกษำลงพื้นที่ส ำรวจขอ้มูลเพื่อ
น ำมำท ำโครงงำน 
2. น ำเสนอข้อมูลที่ได้วิพำกษ์รว่มกัน
ในชั้นเรียน และร่วมกันสรุปประเด็น
ส ำคัญ 

- - 

4. บูรณำกำรในรำยวิชำ 
GEW102 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
สู่ควำมส ำเร็จ เน้นในเรื่องของ
จริยธรรม คุณสมบัติทำงควำม
ประพฤติที่สังคมมุ่งหวังภำยใต้
ขอบเขตของมโนธรรม อันเป็น
หน้ำที่ที่สมำชิกในสังคมพึงปฏิบัติ
ต่อตนเองและสังคมเพื่อก่อให้เกิด
ควำมเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

จ ำนวน 16 คน 

1 ภำคกำรศึกษำ บรรยำยประกอบ PowerPoint 
แบ่งกลุ่มให้นักศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกบั
คำที่มีควำมหมำยใกล้เคียงกับ
จริยธรรม ได้แก ่ค่ำนิยมจรรยำบรรณ
และธรรมำภบิำล น ำเสนอผลกำร
ค้นคว้ำและวพิำกษ์ ร่วมกันในรูปแบบ
ต่ำง ๆ เช่น โตว้ำที บำบำทสมมุติ 
สำธิตสื่อส่งเสริมค่ำนิยม ฯลฯ 

- - 

5. กำรบูรณำกำรในรำยวิชำ กำร
พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

จ ำนวน 45 คน 

1 ภำคกำรศึกษำ นักศึกษำวิเครำะห์ออกแบบและสร้ำง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและหนังสือเล่ม
เล็กที่บูรณำกำรกับวิถีชีวิตใน
สถำนศึกษำและชุมชนที่มีควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม (กำรลง
พื้นที่ กำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรขัด
เกลำทำงสังคม) 

- - 



 

 

๑๑๒ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

58. มหาวิทยาล้ย 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ได้ 
บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน 
รำยวิชำ ดังนี้ 
1. รำยวิชำสังคมศึกษำ 
2. รำยวิชำสังคมและวัฒนธรรม 
3. รำยวิชำพลวัตสังคมไทย 
4. รำยวิชำจริยธรรมส ำหรับนกั
บริหำร 
5. รำยวิชำกำรบริหำรพัฒนำ 
6. รำยวิชำสังคมวิทยำ 
7. รำยวิชำพลวัตสังคมไทย 
8. รำยวิชำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ 
9. รำยวิชำสังคมและวัฒนธรรม 
10. รำยวิชำจรยิธรรมส ำหรับนกั
บริหำร 
11. รำยวิชำกำรบริหำรกำร
พัฒนำ 
12. รำยวิชำระบบสังคม 
เศรษฐกิจ และกำรเมืองใน
ประเทศอำเซียน  
13. จัดสัมนำกำรเมืองกำร
ปกครองไทยกับกำรทจุริต
คอรัปชั่น 
 

 
 
 
น.ศ.ปี 1 = 77 คน 
น.ศ.ปี 1 = 18 คน 
น.ศ.ปี 3 = 12 คน 
น.ศ.ปี 4 = 21 คน 
 
น.ศ.ปี 4 = 26 คน 
น.ศ.ปี 1 = 5 คน 
น.ศ.ปี 3 = 14 คน 
น.ศ.ปี 3 = 17 คน 
 
น.ศ.ปี 1 = 115คน 
น.ศ.ปี 4 = 15 คน 
 
น.ศ.ปี 4 = 22 คน 
น.ศ.ปี 3-4 = 36
คน 
น.ศ. และบุคคล
ทั่วไป = 100 คน 

 
 
 
ภำคกำรศึกษำที่

1/2563 
 
 
 
 
ภำคกำรศึกษำที่ 

2/2563 
 
 
 

1. นักศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับควำม
ซ่ือสัตย์สุจริตและวิเครำะห์
เปรียบเทียบกับกำรทุจริต  
2. นักศึกษำเขำ้ใจแนวคิดเรื่องทุจริต
ศึกษำและเป็นส่วนส ำคัญที่จะ
ตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริต
ต่อชีวิตและสังคม 
3. นักศึกษำได้เรียนรู้ชีวิตควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต และมุมมองกำรทุจริต
จำกชวีิตผู้อื่น 

จำกกำรจัดกจิกรรมกำร
เรียนรู้แบบกลุ่มเรียน ผล
กำรประเมินผู้เรียนจ ำนวน
มำกอำจจะมีควำมบกพร่อง 
เพรำะไม่สำมำรถประเมิน
พฤติกรรมผู้เรียนอย่ำงทัว่ถึง 

ผู้สอนควรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้แนวใหม่ โดยกำร
จัดกำรศึกษำนอกหอ้ง 
เรียน หรือวิเครำะห์
วิธีกำรสอน แต่ละห้องใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ถึงจุดเด่นจุดด้อยของแต่
ละกิจกรรมแลว้น ำมำ
ประยุกต์ใช้ในรำยวิชำ 
อื่น ๆ ต่อไป หรือกจิกรรม
ต่อไป 

- 

59. มหาวิทยาลัย 
ราชพฤกษ ์

1. ฝ่ำยพัฒนำนิสิตจัดโครงกำร
รณรงค์ต่อต้ำนคอรัปชั่น โดยให้
นิสิตด ำเนินกำรออกแบบรูปแบบ
กำรจัดกิจกรรมด้วยตนเอง  

นิสิตมหำวิทยำลัย
รำชพฤกษ ์

พ.ย.๒๕๖๓ - นิสิตจัดท ำสื่อรณรงค์ เช่น ป้ำยไวนิล 
แผ่นพับ 
- นิสิตเดินรณรงค์ต่อต้ำนคอรัปชั่น
ภำยในมหำวิทยำลยั 
 
 

- - - 



 

 

๑๑๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 2. กำรบูรณำกำรน ำเนื้อหำใน
หน่วยกำรเรียนรู้ของหลักสูตรมำ
ปรับใช้ในรำยวิชำ 0๑10๐6 
หน้ำที่พลเมืองไทย ๑  

นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนใน
รำยวิชำ ๔๘ คน 

6 ชั่วโมง ก ำหนดใน มคอ. 3 วิชำหน้ำทีพ่ลเมือง 
สัปดำห์ที่ ๑๓ ๑๔  
เป็นกิจกรรมให้นิสิตเรียนรู้จำก
กำรศึกษำประเมินตนเอง น ำเสนอผล
และอภิปรำยร่วมกัน 
สำมำรถวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ 
ลักษณะปัญหำ และแก้ไขปัญหำได้
อย่ำงมีเหตุผล 

- - - 

3. บรรจุเนื้อหำหลกัสูตรไว้ใน
Google Classroom คลังสื่อกำร
เรียนรู้ หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป เพื่อ
เป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้สอน
นำไปปรับใช้บูรณำกำรในรำยวิชำ
ของตนเอง 

คณำจำรย์ในหมวด
วิชำศึกษำทั่วไป 
จ ำนวน 20 คน 

พ.ย.25๖๓ 
พ.ค. ๒๕๖๔ 

คณำจำรย์ในหมวดทกุคนได้รับรู้
เนื้อหำและเข้ำถึงข้อมูลหลักสูตร
ร่วมกัน 

- - - 

60. มหาวิทยาลัย 
ชวลิตกุล 

จัดเป็นหน่วยกำรเรียนรู้โดยน ำ
เนื้อหำในหน่วยกำรเรียนรู้ 
บูรณำกำรกับรำยวิชำศึกษำทั่วไป
ในกลุ่มวิชำมนุษย์ศำสตร์ และ
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ภำคกำรศึกษำ สำมำรถบูรณำกำรหน่วยกำรเรียนรู้กบั
รำยวิชำ (1) 100122 จริยธรรมกับ
ชีวิต (2) 100131 มนุษย์กบัสังคม 
(3) 100133 สังคมกับกำรปกครอง 
และ (4) 100134 สังคมและ
วัฒนธรรมไทย 
(ในปีกำรศึกษำ 2565 หมวดวิชำได้
จัดท ำเป็นรำยวิชำกำรต่อต้ำนทุจริต 
โดยก ำหนดให้เป็นวิชำบังคับส ำหรับ
นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกคณะ) 

- - - 

61. มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

1. บูรณำกำรในรำยวิชำศึกษำ
ทั่วไปน ำสื่อต่ำงๆ ไปใช้ในกำร
เรียนกำรสอน วิดิทัศน์เกี่ยวกับ
กำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำรมีส่วน
ร่วมในสังคม และวิดิทัศน์
ประกอบกำรเรียนรู้จัดกิจกรรม
แบบ Active Learning 

นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนใน
รำยวิชำศึกษำทัว่ไป

ทุกชั้นป ี

ตลอดปีกำรศึกษำ
2563 

นักศึกษำที่ลงทะเบียนในรำยวิชำ
ศึกษำทั่วไปหลำยกลุ่ม พึงพอใจและ
ชื่นชมในส่ือวิดิทัศน์ที่น ำมำเปิดในช่วง
กำรเรียนออนไลน ์

กำรสอนแบบออนไลน์จะมี
อุปสรรคเร่ืองสัญญำณ wi-fi 
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
เรียน ท ำให้สมรรถนะและ
คุณภำพของสื่ออำจไม่ถึง
ระดับดี ดีมำก 

เพิ่มสมรรถนะของสื่อและ
เอื้ออ ำนวยให้นักศึกษำมี
อุปกรณ์กำรเรียนที่รองรับ
มำกขึ้น 

- 



 

 

๑๑๔ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 2. เพิ่มกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ลงในวิชำศึกษำทั่วไปที่สำมำรถ
บูรณำกำรเนื้อหำกำรตำ้นทจุริต
ลงไปได้ 

นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนใน
รำยวิชำศึกษำทัว่ไป

ทุกชั้นป ี

ตลอดปีกำรศึกษำ
2563 

นักศึกษำที่ลงทะเบียนในรำยวิช ำ
ศึกษำทั่วไปหลำยกลุ่มมีควำมพึงพอใจ 

กำรสอนแบบออนไลน์จะมี
อุปสรรคเร่ืองสัญญำณ wi-fi 
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
เรียน 

กิจกรรมหลำยๆอย่ำง
ต้องกำรท ำในช่วงกำร
เรียนในสถำบันกำรศึกษำ
มำกกว่ำและเหมำะสม
กว่ำกำรเรียนออนไลน ์

- 

62. มหาวิทยาลัยสยาม สอดแทรกในรำยวิชำที่เกีย่วขอ้ง
กับกำรสร้ำงจิตส ำนกึต้ำนทุจริต
ในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป ได้แก่ 
ควำมเป็นพลเมืองในสังคมไทย 
และสังคมโลก ในกำรสอน
นักศึกษำ  

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ภำคกำรศึกษำ มีกำรสอดแทรกเนื้อหำกำรเรียนกำร
สอนของตัวหลักสูตรในวิชำเรียนของ
คณะแพทย์ศำสตร์ด้วย แต่ยังไม่เคย
น ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้
โดยตรง 

1. ขำดเครือข่ำยและงบ 
ประมำณสนับสนุนส ำหรับ
เชิญวิทยำกรที่เป็นผู้เชี่ยว 
ชำญด้ำนกำรต้ำนทุจริตและ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม
กำรต้ำนทุจริตของนักศึกษำ 
2. กำรเปิดกำรเรียนกำร
สอนในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไปนั้นท ำให้ได้กลุ่ม 
เป้ำหมำยไม่มำก เนื่องจำก
ทำงมหำวิทยำลัยมีนโยบำย
ให้นักศึกษำนั้นสำมำรถเลือก
วิชำเรียนเองได้ 

เสนอให้มีกำรสนับสนุน
และด ำเนินกำรอย่ำง
จริงจังในระดับ
มหำวิทยำลัย จะท ำให้
นักศึกษำเห็นคุณค่ำของ
กำรสร้ำงสังคมปลอด
ทุจริตและเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรต้ำนทุจริตใน
ระดับครอบครัว ชุมชน 
และระดับประเทศได้ 

- 

63. มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1. บรรจุเป็นรำยวิชำเลือกเสร ี
LA 1003 วัยใสใจสะอำด 
 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2563 

ยังไม่มีนักศึกษำเลือกเรียน - เสนอให้ปรับเป็นรำยวิชำ
เลือกกลุ่มสังคมศำสตร์ ใน
หลักสูตรหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไปของมหำวิทยำลัย 
เพื่ อ ให้ นั ก ศึกษำ เลื อ ก
เรียนมำกขึ้น 

- 

2. บรรจุเป็นรำยวิชำเลือก กลุ่ม
สังคมศำสตร์ GE 2213 วัยใสใจ
สะอำด 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2564 

สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติในกำรประชุม - - 

64. มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ 

1.กำรเพิ่มเติมเน้ือหำกำรทุจริตใน
รำยวิชำกฎหมำย 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ปีกำรศึกษำ 
2564 

เพิ่มเนื้อหำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ในรำยวิชำกฎหมำย 
 

เนื้อหำกำรทจุริตสำมำรถ
น ำเสนอได้บำงประเด็น 

- - 

2. โครงกำรนิติศำสตร์สัญจร นักศึกษำ/ประชำชน 3 วัน นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจถึงกำรทุจริต 
และสำมำรถอธิบำยให้ประชำชน
ทรำบได้ ควบคู่กับกำรให้ควำมรู้
ทำงด้ำนกฎหมำย 

- พื้นที่ในกำรจัดกิจกรร 
- ควำมรู้ในด้ำนกำรทุจริต 

- - 



 

 

๑๑๕ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

65. มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 

มีกำรปรับปรุงหลักสูตร โดย 
- ปรับเนื้อหำให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถำบัน 
- ปรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
เป็นรูปแบบกำรวิจัยเป็นฐำน 
(Research Based Learning) 
- ปรับเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์
จำกเดิม A 40: E60 เป็น A 60: 
E40 เพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำง Soft 
skills ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนแบบ
ใช้วิจัยเป็นฐำนใหก้ับผู้เรียน 

นักศึกษำชั้นปีที ่1-
4 ทั้งไทยและ
ต่ำงประเทศ 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ระหว่ำงรอ Accreditation - - - 

66. วิทยาลัยชุมชนน่าน 1. ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ พลเมืองและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

29 ส.ค.-3 ธ.ค.
64 

นักศึกษำมีควำมรู้จำกกำรศึกษำ สื่อที่
ใช้ประกอบชุดวิชำ 

- - - 

2. ใช้ในกำรฝกึอบรมโครงกำร
ทุจริต 

นักเรียนชั้น ม.4 
รร.นันทบุรีวิทยำฯ 

22 มี.ค.64 นักเรียนเข้ำใจเกี่ยวกับกำรทุจริต(ขำ่ว
เท็จ ,fake news) 

- - - 

67. วิทยาลัยชุมชน
พังงา 

จัดกิจกรรมหลักสูตรวัยใส ใจ
สะอำด “Youngster with 
Good Heart”แบบบูรณำกำร
เนื้อหำสำระของหลักสูตรกับ
รำยวิชำของสำขำวิชำกำรจัดกำร 

นักศึกษำ สำขำวิชำ
กำรจัดกำร 

ห้องเรียน เรือนจ ำ
จังหวัดพังงำ  

จ ำนวน 42 คน 

กรกฎำคม 2563 
– มิถุนำยน 2564 

นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำสำระหลกัสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ในระดับดี 

ปัญหำกำรเข้ำจัดกจิกรรม
ภำยในเรือนจ ำภำยใต้
สถำนกำรณ์โรคระบำดไวรัส
โคโรนำ 2019 ท ำให้เข้ำไป
จัดกิจกรรมได้บำงช่วง 
เนื่องจำกกรมรำชทัณฑ์มี
มำตรกำรห้ำมจัดกำรศึกษำ
ภำยในเรือนจ ำ 

- - 

68. วิทยาลัยชุมชน
ยะลา 

กิจกรรมอบรมหลกัสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ 

ผู้เกี่ยวข้องกบั
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ และอำจำรย์

ผู้สอน 

สิงหำคม 2564 – 
กันยำยน 2564 

เตรียมกำรด ำเนินกำรอบรมหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ 
  

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด – 19 ท ำให้
ต้องเลื่อนกำรจัดกิจกรรม 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
จัดกิจกรรมอบรมแบบ
ออนไลน์ 

- 

69. วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 

รำยวิชำพลเมืองตื่นรู้ หัวขอ้
ปัญหำคอรัปชั่น 

นักศึกษำพยำบำล 
ชั้นปีที่ 1 จ ำนวน 

68 คน 

1 ชั่วโมง สัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ - - - 



 

 

๑๑๖ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

70. วิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ 

บูรณำกำรในรำยวิชำ กำรศึกษำ
ทั่วไปเพื่อกำรพัฒนำมนุษย ์กับ
หลักสูตรวัยใสใจ สะอำด 
 

นักศึกษำพยำบำล
ทหำรอำกำศชั้นปีที่ 
1 จ ำนวน 64 คน 

ภำคเรียนที่ 1 
ส.ค.-ธ.ค. 63 

พบว่ำผู้เรียนมีผลลัพธ์กำรเรียนรู้ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ระดับมำกที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 
1) มีควำมรับผิดชอบต่อกำรกระท ำ
ของตนเอง 
2) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงกำรมีน้ ำใจ
ต่อผู้อื่น 
3) มีควำมซ่ือสัตย ์

กำรประเมินผลยังไม่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ วิชำ
วัยใส ใจสะอำด และผู้เรียน
ไม่ได้ประเมินตนเอง 

ปรับปรุงแบบประเมินให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ วิชำวัยใส ใจ
สะอำด และให้ม ี
กำรประเมินแบบ  
360 องศำ 

- 

71. วิทยาลัยการ
ชลประทาน 

ใส่เนื้อหำไว้ในรำยวิชำ
02999144 ทกัษะชวีิตกำรเป็น
นิสิตมหำวิทยำลัย 
ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 

นิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 23 และ 30 
กันยำยน 2564 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร          
แต่เพิ่มไว้ในแผนกำรสอนของรำยวิชำ            

- - - 

72. มหาวิทยาลัย 
การกฬีาแห่งชาติ 

1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำเพิ่มเติมกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำ และ
วัฒนะธรรม (สำระหน้ำที่
พลเมือง) 
1.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำเพิ่มเติมกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนะธรรม (โตไปไม่โกง) 

นักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษำ 
ปีที่ ๑-๖ 

และนักเรียน 
โรงเรียนกีฬำ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระดับชั้น 

ประถมศึกษำปีที ่
๔-๖ 

ตลอดปี 
กำรศึกษำ 

๑. นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีออกสู่
สังคมด้วยควำมภำคภูมิใจ 
๒. นักเรียนได้มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมในฐำนะสมำชิกที่ดีของสังคม 
๓. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชำติเพื่อป้องกัน 
กำรทุจริต 

๑. ครูผู้สอนและบุคลำกร
บำงคนยังขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับหลกัสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ  
๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
บำงตัวชี้วัดต้องใช้เวลำใน
กำรให้เสร็จตำมกระบวน 
กำรที่วำงแผนไวภ้ำยในเวลำ
ชั่วโมง จะท ำได้ยำกมำก 
๓ ตัวชี้วัดซ้ ำกันหลำยตัว 
จึงท ำให้เรียนเหมือนกัน 
ทุกระดับชั้น 

๑. ควรมีกำรจัดโครงกำร 
หรือกำรจัดอบรมให้กับ
ครูผู้สอนและบุคลำกรที่ 
รับผิดชอบในด้ำน 
กำรสอนหลักสูตรด้ำน
ทุจริตศึกษำ  
2. ควรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนแบบ 
บูรณำกำรกับรำยวิชำ
สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม (สำระหนำ้ที ่
พลเมือง) ท ำให้ง่ำยต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
๓. ควรจัดกิจกรรมกำร 
เรียนกำรสอนให้เป็น
รูปแบบที่ชัดเจนมำก
ยิ่งขึ้น 
๔.ควรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนให ้

- 

2. กำรจัดกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน  
(แนะแนว) 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำ 
ปีที่ ๑-๖ 

ตลอดปี 
กำรศึกษำ 

๑. นักเรียนมีกระบวนกำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. นักเรียนมีควำมละอำย  
และไม่ทนต่อกำรทุจริต 
๓. นักเรียนมีสภำวะจิตต้ำนกำรทุจริต 
๔. นักเรียนปฏบิัติตนเป็นพลเมืองดี  

- - 



 

 

๑๑๗ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

    มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  ครอบคลุมในทุกด้ำน ด้ำน
วิชำกำรด้ำนกีฬำ และ
ปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน 
๕. ควรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนเหมือนกบั 
วิชำลดเวลำเรียน เพิ่ม
เวลำรู้ เพื่อไม่เพิ่มภำระ
งำนให้ครูผู้สอนมำกขึ้น 
เพรำะครูผู้สอนบำงคนยัง
ไม่พร้อมที่จะสอนตำม
แผนกำรจัดกจิกรรม 
จึงเลือกสอนตำมเกณฑ ์
ประเมิน ๕ ข้อ แทน แต่
กำรประเมินเป็นไปตำม 
จุดประสงค์ที่ผู้เรียนควร 
ได้รับอยู่ 

- 
3. กำรจัดกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน 
(ชุมนุมซ้ือสบำยขำยซ้ือสัตย์) 

นักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษำ 
ปีที่ ๑-๖ 

ตลอดปี 
กำรศึกษำ 

๑. นักเรียนได้รับควำมรู้และปฏิบัติตน
เป็นสมำชิกที่ดี และสำมำรถน ำควำมรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได ้
๒. นักเรียนมีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต  
มีจิตสำธำรณะ มีควำมรับผิดชอบตอ่
ส่วนรวม มีควำมเป็นอยู่ทีพ่อเพียง 
และมีคุณธรรม จริยธรรม 

- - 

4.๑ จัดอบรมเกี่ยวกบัสิทธิหนำ้ที่
ต่อตนเองในกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง 
4.2 กำรจัดกิจกรรม  
(สภำนักเรียน) 

นักเรียน 
ระดับชั้น

มัธยมศึกษำ 
ปีที่ ๑-๖ 

เมือมีกำร 
เลือกตั้งสภำ 
นักเรียนของ 
โรงเรียนกีฬำ 

๑๓ โรง 

นักเรียนมีควำมตระหนกัในกำรปฏิบัติ
ตำมระเบียบของสภำนักเรียนได้เป็น
อย่ำงดี เข้ำใจและปฏิบัติตนเป็น
สมำชิกที่ดีของสังคมปฏิบัติตำม
บทบำทหน้ำทีข่องตนเองและ 
สำมำรถน ำควำมรู่ไปใช้ในชีวิต 
ประจ ำวันได้เป็น อย่ำงด ี

นักเรียนบำงส่วนติดภำรกิจ
ในกำรออกแข่งขันกีฬำ
ระดับชำติ และนำนำชำติ 

- 

5. กิจกรรมเด็กดีโรงเรียนกีฬำ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำ 

ปีที่ ๑-๖ และ
นักเรียนโรงเรียน

กีฬำจังหวัด 
สุพรรณบุรีระดับชั้น
ประถมศกึษำปีที่ ๔-๖ 

ตลอดปี 
กำรศึกษำ 

นักเรียนได้ปฏิบัติตนตำมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่ำนิยมอันดีงำมของสังคม 
ส่งเสริมและยกย่องผู้ที่มีควำมดี และ
ร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

- - 

6.กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทำ
ควำมดี 

นักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ 

ตลอดปี 
กำรศึกษำ 

นักเรียนได้ปฏิบัติตนตำมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่ำนิยมอันดีงำมของสังคม 
ส่งเสริมและยกย่องผู้ที่ทำควำมดี และ
ร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
ผู้บริหำร ครูผู้สอนวิชำสำมัญ 
ครูผู้สอนวิชำกีฬำและบุคลำกร
โรงเรียนกีฬำมีส่วนร่วมในกำรแสดง 

- - - 



 

 

๑๑๘ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

    เจตจ ำนงต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบ 

   

7. กิจกรรมประกำศเจตจำนงใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
วิชำสำมัญ ครูผู้สอน

วิชำกีฬำ และ
บุคลำกรโรงเรียน

กีฬำ 

ตลอดปี 
กำรศึกษำ 

นักเรียนได้ปฏิบัติตนตำมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่ำนิยมอันดีงำมของสังคม 
ส่งเสริมและยกย่องผู้ที่ท ำควำม 
ดี และร่วมกันตอ่ต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบผู้บริหำร ครูผู้สอนวิชำสำมัญ 
ครูผู้สอนวิชำกีฬำ และบุคลำกร
โรงเรียนกีฬำ มีส่วนร่วมในกำรแสดง
เจตจ ำนงต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบ ได้รับข่ำวสำรควำมรู้เกีย่วกับ
กำรทุจริต และ ควำมโปร่งใส สำมำรถ
แยกแยะผลประโยชน์สว่นตัวและ
ส่วนรวมได้ 
 

- - - 

73. สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ 

1. บูรณำกำรในรำยวิชำ กำร
จัดกำรธุรกจิศิลปะ  
 

นักศึกษำป ี2 
(ภำควิชำนำฏศิลป์) 
และนักศึกษำปี 3 

(ภำควิชำ 
ดุริยำงคศิลป์) 

 

1 สัปดำห ์ นักศึกษำได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยลิขสิทธิ ์

- - คณะศิลปะ 
นำฎริยำงค์ 

2. จัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำ คำมเป็นพลเมืองและ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษำป ี1 ภำคเรียนที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 

2564 

- นักศึกษำมีควำมรู้เกีย่วกับกำร
ป้องกันกำรทุจริตมำกยิ่งขึ้น 
- นักศึกษำมีควำมตระหนักในเรื่อง
ของคุณธรรม จริยธรรมในกำรด ำเนิน
ชีวิต 
- สร้ำงควำมตระหนักในกำรเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมำกกวำ่ประโยชน์
ส่วนตน 
 

ต้องจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบออนไลน ์

ควรมีกำรบูรณำกำร
ป้องกันกำรทุจริตในทุกๆ
รำยวิชำ 

วิทยำลยัช่ำงศิลป
สุพรรณบุรี 



 

 

๑๑๙ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 3. จัดอบรมวยัใส ใจสะอำด 
“โครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
ต่อต้ำนกำรทุจริต” โดยเชิญ 
ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดมำให้
ควำมรู้ในโครงกำร 

นักศึกษำป ี1 – 2 มี.ค. 64 ไม่ได้จัดโครงกำร กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

ควรจัดในช่วงที่มีกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019  
ลดน้อยลง เพรำะ
นักศึกษำจะเข้ำถึง
กิจกรรมมำกที่สุด 

วิทยำลยันำฎศิลป์
นครศรีธรรมรำช 

4. อำจำรย์ผู้สอนประยุกต์ใช้
เนื้อหำเกี่ยวกับกำรต้ำนทจุริตใน
รำยวิชำของตนเอง 

นักศึกษำปีที ่1 – 5 1 พ.ย. 63 –  
31 มี.ค. 64 

- นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับควำมหมำยและควำม
เสียหำยที่เกิดจำกกำรทุจริตทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต 

- - วิทยำลยันำฎศิลป์
นครรำชสีมำ 

5. สอดแทรกเรื่องกำรต้ำนทุจริต
ศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ เช่น รำย
วิชำชีพครู เกีย่วกับจริยธรรมทำง
วิชำกำร กำรทุจริตกำรสอบ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ตลอดปีกำรศึกษำ - นักศึกษำมีจริยธรรมทำงวิชำกำร 
โดยกำรอ้ำงอิงข้อมูลตำมหลกัวิชำกำร
ไม่มีกำรทุจริตกำรสอบ 

- จัดอบรมหรือจัดท ำคู่มือ
กำรอ้ำงอิงผลงำนทำง
วิชำกำร 

วิทยำลยันำฏศิลป์
สุโขทัย 

6. สอดแทรกในรำยวิชำ 
จริยศำสตร์เพื่อคุณภำพชีวิตใน
โลกยุคใหม่ 

นักศึกษำป ี2 ภำคเรียนที่ 2 - กำรปรับสภำพนักศึกษำให้เกิดภำวะ
ที่สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
กล่อมเกลำนักศึกษำให้มีควำมเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำธำรณะ เสียสละ
เพื่อส่วนรวม มพีฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ
และต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

กำรทุจริตคอรัปชั่นเป็น
ประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมำ
ตั้งแต่สมัยดั้งเดิม จน
นักศึกษำคิดวำ่เป็นเรื่องปกติ 

ควรปลูกฝังจิตส ำนึกของ
แต่ละบุคคลในตัว
นักศึกษำ 

วิทยำลยันำฏศิลป์
สุโขทัย 

7. สอดแทรกในรำยวิชำ ควำม
เป็นพลเมืองและปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษำป ี2 ภำคเรียนที่ 1 ประยุกต์หลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 
เสริมสร้ำงพลังกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณำกำรกับควำมเป็น
พลเมืองต่อต้ำนกำรทุจริต สำมำรถ
แยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม 

กำรปรับฐำนควำมคิดของ
นักศึกษำแต่ละบุคคลให้เกิด
ควำมยอมรับ 

ควรบูรณำกำรทุกภำค
ส่วน 

วิทยำลยันำฏศิลป์
สุโขทัย 



 

 

๑๒๐ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 8. สอดแทรกในรำยวิชำ ทักษะ
นำฏศิลป์ 2 

นักศึกษำป ี1 ภำคเรียนที่ 2 ได้แทรกในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
โดยให้นักศึกษำท ำกิจกรรมผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนภำยใต้กำรทจุริต 

- ควรจัดให้มีกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนต้ำนกำร
ทุจริตโดยจัดเป็นรำยวิชำ 

วิทยำลยันำฏศิลป์
สุโขทัย 

9. สอดแทรกในรำยวิชำ ควำม
เป็นพลเมืองเศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษำป ี1 ส.ค. 63 - นักศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละ 80 จำกแบบทดสอบวัดผล
กำรเรียนรู้  
- นักศึกษำน ำเสนอผลงำนกลุ่ม เร่ือง 
“ภัยของกำรทุจริตคอรัปชั่น” และ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

- - วิทยำลยันำฏศิลป์ 
กำฬสินธุ ์

10. บูรณำกำรในรำยวิชำ ควำม
เป็นพลเมืองและปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

8 สัปดำห ์ นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรทุจริต กลไกกำรป้องกันกำรทุจริต
และมีควำมตระหนกัถึงโทษของกำร
ทุจริต 

ระยะเวลำกำรด ำเนิน
กิจกรรม 

ควรน ำหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำไปเป็น
รำยวิชำหนึ่งในกลุ่มวิชำ
ศึกษำทั่วไป 

วิทยำลยันำฏศิลป์ 
สุพรรณบุรี 

11. บูรณำกำรในรำยวิชำ ควำม
เป็นพลเมืองและปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษำป ี2 ภำคเรียนที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 

2564 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019  

ส่งเสริมให้นักศึกษำได้เกิด
ควำมตระหนักในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตใน
ชีวิตประจ ำวัน 

วิทยำลยันำฏศิลป์ 
พัทลุง 

12. รำยวิชำ พฤติกรรมมนุษยก์ับ
กำรพัฒนำตน 

นักศึกษำป ี2 
 

พ.ค. 64 – 
ก.ย. 64 

นักศึกษำที่เข้ำรว่มเกิดควำมตระหนัก
และร่วมเป็นเครือข่ำยต่อตำ้นกำร
ทุจริต สำมำรถปฏิบัติตนให้เป็นคนดี
ของสังคมและประเทศชำติ ด้วยควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต และเกิดค่ำนยิมต่อต้ำน
กำรทุจริต 
 

- กำรขำดควำมมวีินัยของ
นักศึกษำ 
- กำรรู้จักหนำ้ที่ของตนเอง
ยังมีน้อย 

- ให้นักศึกษำมีส่วนรว่ม
ในกำรท ำกิจกรรมต่อ
องค์กรและชุมชนที่
เกี่ยวกบักำรเป็นตวัอยำ่ง
ที่ด ี

คณะศิลปศึกษำ 
สำขำนำฏศิลป์

ศึกษำ 

13. รำยวิชำ ควำมเป็นพลเมือง
และเศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษำป ี1 
คณะศิลปศึกษำ 

สำขำนำฏศิลป์ศึกษำ 

พ.ค. 64 – 
ก.ย. 64 

นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำและ
สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏบิัติงำน 
และด ำเนินชีวิต มีทัศนคติค่ำนิยม 
ซ่ือสัตย์ สุจริต และเจตคติที่ดีต่อ
องค์กร 
 

นักศึกษำยังขำดควำม
ตระหนักควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ของตนเอง 

- - 



 

 

๑๒๑ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
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ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

74. สถาบันพระบรม 
ราชชนก 

1. อบรมจิตอำสำพระรำชทำนเรำ
ท ำควำมดีเพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
และกำรต่อตำ้นคอรัปชั่น 

นักศึกษำทุกชั้นป ี
คณะอำจำรย ์
บุคลำกรและ

เจ้ำหน้ำที่ทุกคน 

23 พ.ย 64 ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู ้โดย
วิทยำกรจิตอำสำ 904 โดยกำร
บรรยำย เนื้อหำเกีย่วกับ หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือต้ำนทุจริตโดยใช้หลักกำร
ภูมิคุ้มกันด้ำนภูมธิรรม และกำร
ส่งเสริม เสริมสร้ำง จิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมให้ปฏบิัติงำนและด ำเนินชีวิต
โดยยึดหลกั ธรรมำภิบำลและต่อตำ้น
กำรทุจริตคอรับชั่น 

ไม่สำมำรถจัดเป็นหลักสูตร
รำยวิชำได้เนื่องจำกหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนได้ถูก
ก ำหนดเอำไวแ้ล้ว 

ควรจัดกิจกรรมในชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำ
เป็นโครงกำรต่อต้ำนกำร
คอรัปชั่น โดยวำงแผน
กิจกรรมเป็นระยะ ตลอด
ทั้งปี 

วิทยำลยัพยำบำล 
บรมรำชชนนี
นครรำชสีมำ 

2. แทรกเสริมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนวิชำจริยศำสตร์และ
กฎหมำยวิชำชีพกำรพยำบำล 
โดยให้นักศึกษำ วิเครำะห์
สถำนกำรณ์ที่ก ำหนด พรอ้มทั้ง
ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติที่
ถูกต้อง 

นักศึกษำพยำบำล 
ชั้นปีที่ 2 

20 กค. - 
8 พย. 2563 

- นักศึกษำส่วนใหญก่ ำหนดแนวทำง
ปฏิบัติที่ไม่เกิดภำวะทุจริตได้ถูกต้อง 
อภิปรำยแนวทำงกำรปอ้งกันอยำ่ง
เหมำะสมบอกผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก
กำรจำกกำรประพฤติทุจริตได้ 

สถำนกำรณ์บำงสถำนกำรณ์
มีควำมซับซ้อนในประเด็น
กำรทุจริต นักศึกษำบำงคน
ไม่เข้ำใจ จึงได้เลือก
สถำนกำรณ์ที่มีควำมซับซ้อน
น้อยลง ซ่ึงนักศึกษำ 
สำมำรถท ำได ้

- ควรมีหัวข้อกำรป้องกัน
กำรทุจริตในกำรเรียนกำร
สอนที่ชัดเจน 
- ควรมีกิจกรรมรณรงค์
เพื่อป้องกันกำรทุจริต 

วิทยำลยัพยำบำล 
บรมรำชชนนี 

ชลบุร ี

3. น ำเนื้อหำจำกหลักสูตร  
“วัยใส ใจสะอำด” บำงส่วนมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรสอน เร่ือง 
“กำรต้ำนทุจริต” อยู่ในรำยวิชำ
พลเมืองวิวัฒน ์

นักศึกษำพยำบำล 
ชั้นปีที่ 1 

6 ชม.  
(18 มีนำคม 64) 

นักศึกษำแบ่งกลุ่ม ร่วมกันอภปิรำย
และน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน ได้รับควำม
เข้ำใจและอธิบำยแนวคิดเกี่ยวกับกำร
ต้ำนทุจริตได ้

หลักสูตร “วัยใส ใจสะอำด” 
มีเน้ือหำมำกท ำให้ไม่
สำมำรถน ำเนื้อหำทั้งหมดไป
สอนในชั่วโมงเรียนที่มีเพียง 
6 ชั่วโมงได้ 

ให้แต่ละแห่งสำมำรถน ำ
เนื้อหำของหลักสูตร  
“วัยใส ใจสะอำด”ไปปรับ
ใช้ตำมบริบทของตนเอง
ได้ 

วิทยำลยัพยำบำล 
บรมรำชชนนี 

แพร ่

4.1 สร้ำงห้องออนไลน์ส ำหรับ
นักศึกษำกลุ่มเปำ้หมำย 
4.2 จัดท ำสื่อขอ้มูลสรุป
สำระส ำคัญของหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำในประเด็นต่ำงๆ 
4.3 จัดท ำแบบทดสอบวัด
ประเมินควำมรู้หลังศึกษำใน
รูปแบบออนไลน ์

นักศึกษำพยำบำล 
ชั้นปีที่ 2 

จ ำนวน 118 คน 
 

1-30 มิ.ย 64 นักศึกษำเกิดทักษะกำรคิด วิเครำะห ์
มีระเบียบวินยั ควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 
เข้ำใจในหลักพอเพยีงและมีจิต
สำธำรณะ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
โดยผลกำรสอบวัดประเมินควำมรูห้ลัง
ศึกษำ ร้อยละ 84.25 มีควำมเข้ำใจ
ในหลักสูตรด้ำนทุจริตศึกษำในระดับดี
มำก 
 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 
COVID-19 จึงจ ำเป็นต้อง
ปรับรู้แบบกำรเรียนกำรสอน
เป็นออนไลน ์

อยำกให้มีกำรปรับลด
ชั่วโมงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อลดภำระงำน
ให้กับอำจำรย์ในวิทยำลัย
ฯ 

วิทยำลยัพยำบำล 
บรมรำชชนนี 

รำชบุร ี



 

 

๑๒๒ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 5. บูรณำกำรกบักำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำในหลักสูตร 
1) วิชำสังคมศึกษำ เพื่อกำร
พัฒนำมนุษย ์หัวข้อ กำรสร้ำง
สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
2) วิชำกฎหมำยและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ หัวข้อ จริยธรรมน ำ
พลเมืองในสังคม 
3) โครงกำรวิทยำลัยคุณธรรม
ภำยใต้ค่ำนยิมร่วมและอัตลักษณ์
สถำบัน โดยวิทยำกรจำก 
ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข  

1.นักศึกษำชั้นปีที ่1 
จ ำนวน 117 คน 

2.นักศึกษำชั้นปีที ่2 
จ ำนวน 113 คน 

3.อำจำรย์และ
บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

จ ำนวน 98 คน 

2 พ.ย.63 - 21 
ก.พ.64 

16 ธ.ค. 63 - 28 
ก.พ. 64 

 
กิจกรรมที่ 1 วันที่ 
12 พ.ค 2564 

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 
1-10 มิ.ย 2564 

นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรทุจริตต่ำงๆกำรเรียนรู้หลกั
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงอำจำรยแ์ละ
บุคลำกรสำยสนับสนุนมีควำมเข้ำใจ
และตระหนักในเรื่องควำมโปร่งใสไม่
ทุจริต และน ำมำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 
COVID-19 จึงจ ำเป็นต้อง
ปรับรู้แบบกำรเรียนกำรสอน
เป็นออนไลน์ 

กำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำร
ทุจริตควรผ่ำนกำรท ำ
กิจกรรมและกำรศึกษำดู
งำน 

วิทยำลยัพยำบำล 
บรมรำชชนนี 

ชัยนำท 
 

6. กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
ให้มีศักยภำพด้ำนกำรต้ำนทุจริต 
(Anti-- corruption) 
 

 
1.นักศึกษำป ี1 
จ ำนวน 86 คน 
2.นักศึกษำป ี2 
จ ำนวน 106 คน 
3.นักศึกษำป ี3 
จ ำนวน 100 คน 

4.นักศึกษำป ี3 รุ่น 
จ ำนวน 77 คน 

(3 ชั่วโมง) 
วันที่ 23 ก.ย.64 

 
วันที่ 15 ก.ย.64 

 
วันที่ 8 ก.ย.64 

 
วันที่ 1 ก.ย.64 

ระหว่ำงวำงแผนด ำเนินกำร 
 
*หำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังไม่
คลี่คลำยจะด ำเนินกำรอบรมโดยผำ่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) 
 

สถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 

- วิทยำลยัพยำบำล 
บรมรำชชนนี 

ขอนแก่น 
 

7. บูรณำกำรกบัรำยวิชำกำร
บริหำรกำรพยำบำลโดยออกแบบ
กำรสอนเป็นกรณีศึกษำ วิเครำะห์
ประเด็นจริยธรรมและกำร
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมด้ำนกำร
บริหำร 4 สถำนกำรณ์ เพื่อ
ประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษำพยำบำล 
ชั้นปีที่ 4 

 

ก.ค.- ก.ย. ๖๔ ระหว่ำงด ำเนินกำร - - วิทยำลยัพยำบำล 
บรมรำชชนนี 

พะเยำ 
 



 

 

๑๒๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

75. มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธริาช 

จัดท ำเอกสำรกำรสอนฉบบั 
เพิ่มเติม (Supplement) 
ที่มีเนื้อหำด้ำนทุจริตศึกษำ 
ในชุดวิชำ 10131 
สังคมมนุษย์ 

- นักศึกษำที ่
ลงทะเบียนเรียน 
วิชำสังคมมนุษย ์
- นักศึกษำใน
โครงกำรควำม

ร่วมมือกับ
กระทรวงมหำดไทย 

เร่ิมใช้ภำคต้น 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

ด ำเนนิกำรเสร็จเรียบร้อย 
(10 มิถุนำยน 2563) 

- - - 

76. มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนใน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำวัยใสใจ
สะอำดโดยบูรณำกำรเข้ำกับวิชำ
ควำมรู้คู่คุณธรรม 

นักศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนและเข้ำรับ
กำรประเมินผลสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินผลได้มำกว่ำร้อยละ 95 

มีกำรเกิดกำรแพร่ระบำด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงท ำ
ให้กำรจ้ดกำรเรียนกำรสอน
ระดมควำมคิดอภิปรำยผล
ไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มที ่

ควรมีกำรจัดท ำ
กรณีศึกษำใหม่ๆ โดย
มอบหมำยส่วนงำนที่
รับผิดชอบ เช่น ป.ป.ช.
หรือจัดท ำโครงกำรสร้ำง
สือ่ตัวอยำ่งโดยทำงรัฐ
สนับสนุนงบประมำณใน
กำรด ำเนินกำรเพื่อเป็น
กำรกระตุ้นให้หนว่ยงำน
ต่ำงๆ ที่สนใจเข้ำร่วมและ
ถือเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตเพิ่มขึ้น
ด้วย 

- 

77. สถาบันเทคโนโลยี
ยานยนต์มหาชัย 

น ำรำยวิชำ “วัยใส ใจสะอำด” 
บรรจุในหลักสูตรทุกหลักสูตร 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

พ.ค. 64 เป็นต้น
ไป 

บรรจุในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป กลุ่ม
วิชำบูรณำกำร “IS 103 หลักสูตรวัย
ใส ใจสะอำด 3 (3-0-6)” 

- - - 

78. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

1. ในปีกำรศึกษำ 2563 สถำบัน
ฯ ได้มีกำรเปิดหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไปโดยมีกำรสอดแทรกเกี่ยวกับ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ
ในกำรประกอบอำชีพ  
ผ่ำนรำยวิชำ  
-เรำรัก สจล. 
-สมำธิเพื่อพัฒนำชีวิต 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ปีกำรศึกษำ 
2563 

นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำวิชำ ผ่ำนกำรประเมินตำม
แผนกำรประเมินที่ระบุในแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

- - - 



 

 

๑๒๔ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 -รู้เท่ำทันอบำยมุข  
-กฎหมำยส ำหรับคนรุ่นใหม่   
-กฎหมำยส ำหรับผู้ประกอบกำร   
-กำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมือง 
-พลวัตสังคมไทย 
-ดูละครแล้วย้อนดูตวั  
-กีฬำและนันทนำกำร 
-เส้นทำงสู่อำชีพ   

      

2. ในปีกำรศึกษำ 2564 จะมี
กำรเปิดรำยวิชำที่สอดแทรก
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยำบรรณในกำรประกอบ
อำชีพ ผำ่นรำยวิชำ  
-จริยธรรมและกฎหมำยวำ่ด้วย
ควำมเป็นมืออำชพีทำงกำรแพทย์ 
-จรรยำบรรณและกฎหมำย
วิศวกรรม 
-จริยธรรมและกฎหมำยแห่ง
วิชำชีพ 
-กำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมือง 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ปีกำรศึกษำ 
2564 

นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำวิชำ ผ่ำนกำรประเมินตำม
แผนกำรประเมินที่ระบุในแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

- - - 

79. สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำอำรยธรรมและโลก
ปัจจุบัน หัวขอ้ กำรทุจริต
คอรัปชั่น 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีท่ี

ลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำอำรยธรรม
และโลกปจัจุบัน 

๖ ชั่วโมง ได้จัดกำรเรียนกำรสอนเกีย่วกับกำร
ขัดกันระหวำ่งประโยชน์สว่นตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม กำรทุจริตใน
รูปแบบต่ำงๆ และทัศนศึกษำ
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง รวมระยะเวลำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ๒ ครั้ง หรือ ๖ 
ชั่วโมง ให้แก่นักศึกษำจ ำนวน ๑๒ คน 

จ ำนวนครั้งในกำรเรียนมี
จ ำกัด (ในสว่นของสำระโลก
ปัจจุบันประมำณ ๘ ครั้ง 
หรือ ๒๔ ชัว่โมง) ประกอบ
กับมีเนื้อหำอื่นๆในรำยวิชำ
ด้วย ท ำให้กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในเชิงลึกหรือกำร
ออกแบบกิจกรรมท ำได้ไม่
หลำกหลำย 

หำกต้องกำรให้กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนลงใน
เชิงลึกมำกขึ้นอำจ
ปรับปรุงหลักสูตรแยก
เป็นรำยวิชำตำ้นทุจริต
ศึกษำโดยเฉพำะ หรือ
แยกเป็นรำยวิชำโลกยุค
ปัจจุบันเพื่อให้มีเวลำใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพิ่มขึ้น 
 

- 



 

 

๑๒๕ 
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 2. เข้ำร่วมโครงกำรวจิัย
ประเมินผลพฤติกรรมเด็กและ
เยำวชนไทยที่ยึดมั่นควำมซ่ือสัตย์
สุจริต และ กำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในกำรใช้หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ 

นักศึกษำ 
คณะเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม = ๑๐ 
รำย (ชั้นป ี๑-๒ = ๕ 
คน และชั้นปี ๓-๔ 
= ๕ คน) / ผู้สอน
เนื้อหำกำรตำ้น

ทุจริตศึกษำพร้อม
ทั้งผอ.ส ำนักวิชำ
ศึกษำทั่วไปและ

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

๑ เดือน - ได้ใช้ระบบสุ่มเลือกนักศึกษำฯท ำ
กำรประเมินผลพฤติกรรมเด็กและ
เยำวชนไทยทีย่ึดมั่นควำมซ่ือสัตย์
สุจริตในระบบ Thai Youth Integrity  
- ผู้สอนเนื้อหำกำรต้ำนทจุริตศึกษำ
พรอ้มทั้งผอ.ส ำนักวิชำศึกษำทัว่ไปได้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรใช้หลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ และได้รับ
ประกำศนียบัตรจำก ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. และ ม.ขอนแก่น 

มีควำมสับสนในกำรใช้ระบบ 
Thai Youth Integrity บ้ำง
เล็กน้อย 

ปรับปรุงระบบ Thai 
Youth Integrity โดย
แยกเป็นระดับอุดมศึกษำ
และระดับต่ ำกว่ำระดับ 
อุดมศึกษำ 

- 

80. สถาบันเทคโนโลยี 
แห่งสุวรรณภมู ิ

1. สอดแทรกในรำยวิชำ PAD 
212 กำรจัดกำรภำครัฐและ
เอกชน 

นักศึกษำป ี4 คณะ
นิติรัฐประศำสน

ศำสตร์ 

ภำคเรียนที่ 1 นักศึกษำตระหนกัถึงควำมส ำคัญของ
กำรจัดกำรเชิงระบบธรรมำภิบำลและ
จริยธรรม 

- - - 

2. สอดแทรกในรำยวิชำ MED 
616 กำรวิจยัและพัฒนำกำร
บริหำรกำรศึกษำ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำโท คณะ
ศึกษำศำสตร์และ

ศิลปศำสตร์ 

ภำคเรียนที่ 1 นักศึกษำได้เรียนรู้กำรด ำเนินกำรที่
ถูกต้องและไม่เกิดกำรทุจริตในด้ำน
วิชำกำร กำรด ำเนินกำรตำมหลักกำร
ที่ถูกต้อง กำรป้องกันและ 
กำรตรวจสอบกำรทุจริต ท ำให้เกิด
ควำมรู้และควำมเขำ้ใจ ไม่ให้เกิดกำร
ทุจริตด้ำนกำรคัดลอกงำนวิชำกำร 

โปรแกรมที่ใช้ในกำร
ตรวจสอบได้ทั้งหมดและ
ครอบคลุมมีรำคำสูง 

กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ที่
ตรวจอบและเขำ้ถึง
ฐำนข้อมูลวิชำกำรได้เป็น
รำยบุคคลทั่วไป 
 

- 

 
3. สอดแทรกในรำยวิชำ LAW 
101 กฎหมำยธุรกจิ 

นักศึกษำป ี2  
คณะบริหำรธุรกิจ 

ภำคเรียนที่ 1 นักศึกษำได้รับรู้ผลร้ำยของกำรทุจริต 
คอร์รัปชั่น และเกิดควำมตระหนักใน
กำรร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตในฐำนะ
ประชำชนหรือผู้ประกอบกำร 

- - - 

 

4. สอดแทรกในรำยวิชำ STE 
406 โครงงำนรวบยอดวิศวกรรม
ควำมปลอดภยั 1 และ STE 
407 โครงงำนรวบยอดวิศวกรรม
ควำมปลอดภยั 2 

นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนใน
รำยวิชำ  STE 406 

และ  STE 407 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร - - คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 



 

 

๑๒๖ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

81. สถาบันวิทยสิริเมธ ี 1. จัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำกำรพัฒนำเชิงวิชำชีพ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2563 

(ม.ค. - ก.ค. 64) 

สอดแทรกให้ตระหนักในเรื่องคุณค่ำ
ของระบบคุณธรรมจริยธรรม ควำม
เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต มีวินยั มี
ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ส่วนรวม เคำรพกฎระเบียบต่ำง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 
 

เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด
ของ Covid-19 จ ำเป็นต้องมี
กำรปรับเปลี่ยนบริบทกำร
เรียนกำรสอนและ
วัตถุประสงค์ของกำรเรียน
กำรสอน โดยเน้นให้
นักศึกษำเรียนรู้ภำคทฤษฎี
มำกขึ้น และลดกิจกรรม
ภำคปฏิบัติลง  

- - 

2. บูรณำกำรในรำยวิชำภำวะผู้
นำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
วิศวกรรม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2563 

(ม.ค. - ก.ค. 64) 

มีกำรบูรณำกำรในเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำม
เข้ำใจและซำบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย 
และตระหนักในคุณค่ำของระบบ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยและมีควำม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- - - 

3. มีกำรบูรณำกำรในเร่ือง
คุณธรรมและจริยธรรม ในทุก
รำยวิชำ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ตลอดปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. 63 – 
ก.ค. 64) 

นักศึกษำได้เรียนรู้และได้รับกำร
ปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใน
กำรเรียนกำรสอนและกำรท ำงำนวจิัย
ในห้องปฏิบัติกำรวิจยั เช่น กำรตรงต่อ
เวลำ กำรเคำรพกฎระเบยีบ กำร
เคำรพสิทธิ และอำ้งอิงผลงำนวิชำกำร
ของผู้อื่นอย่ำงถกูต้อง และน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยของตนเองที่มีควำม
น่ำเช่ือถือ เคำรพในมติเสียงส่วนใหญ่
และให้ควำมส ำคัญกับควำมเห็นสว่น
น้อย มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีควำม
รับผิดชอบตนเองและสังคม 

เนื่องจำกในช่วงเวลำกำรที่
จัดกำรเรียนกำรสอนมี
ปัญหำเร่ืองกำรแพร่ระบำด
ของ Covid-19 ท ำให้
รูปแบบกำรเรียนกำรสอน
เป็นออนไลน์ทั้งหมด และ
กำรท ำงำนวจิัยใน
ห้องปฏิบัติกำรวิจยั
จ ำเป็นต้องมีกำรเพิ่ม
มำตรกำรในเร่ืองระยะห่ำง
ทำงสังคม (Social 
Distancing) 

- - 

82. สถาบันวิทยาการ
จัดการแห่งแปซิฟิก 

1. ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
2. แต่งต้ังคณะกรรมกำร 
3. คณะกรรมกำรประชุมเพื่อ 

นักศึกษำป ี1 ทกุคน ส.ค 64 
ส.ค 64 
ส.ค 64 

กำรอบรมกำรต่อต้ำนทุจริตต่ำง ๆ 
โดยกิจกรรมส่วนหนึ่งเผยแพร ่ทำงสื่อ
สถำนบันฯ เพื่อสร้ำงจิตส ำนกึและลด 

เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ยังมีกำรแพร่ระบำด 

ควรมีกำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมเพิ่มเติมที่
หลำกหลำย 

- 



 

 

๑๒๗ 

หน่วยงาน 
การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 วำงแผน 
4. ด ำเนินกำรท ำกิจกรรม 
5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
6. รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

นักศึกษำป ี1 ทกุคน  
ก.ย 64 
ก.ย 64 
ต.ค 64 

กำรทุจริตภำยในสถำนศึกษำ พร้อม
น ำไปสู่ กำรด ำเนินชวีิตในอนำคต
ต่อไป 

อย่ำงต่อเนี่อง จึงต้องเล่ือน
กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไป
ก่อน 

  

83. สถาบันอาศรมศลิป ์ - บูรณำกำรหลักสูตรฯ เข้ำไว้ใน
หมวดวิชำทั่วไป กลุ่มวิชำ
สังคมศำสตร์ รำยวิชำควำมรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

๑ ภำคเรียน - ผลกำรประเมิน ระดับดีเยี่ยม - - - 

2. - บูรณำกำรหลักสูตรฯ เขำ้ไว้
ในหมวดวิชำทัว่ไป กลุ่มวิชำ
มนุษยศำสตร์  ๑) วิชำมงคลชีวิต
และวิถีสุขภำวะแบบองค์รวม  
 ๒) วิชำจริยศิลป ์

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

๑ ภำคเรียน - ผลกำรประเมิน ระดับดีเยี่ยม - - - 

3. บูรณำกำรหลกัสูตรฯ เข้ำไว้ใน
หมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำแกน  
๑) วิชำศำสตร์พระรำชำและ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
๒) วิชำกำรพัฒนำแผนชุมชน
อย่ำงมีส่วนร่วม  
๓) วิชำควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กำรเป็นผู้ประกอบกำรสังคม  
๔) วิชำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
บริกำร และกำรตลำดเพื่อสังคม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

๑ ภำคเรียน - ผลกำรประเมิน ระดับดีเยี่ยม - - - 

4. บูรณำกำรหลกัสูตรฯเข้ำไว้ใน
หมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำเฉพำะ
ด้ำน ๑) วิชำกำรบริหำรจัดกำร
ฐำนทรัพยำกรชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
๒) วิชำเศรษฐกิจพอเพียงภำค 
ปฏิบัติส ำหรับชุมชน ๓) วิชำกำร
พัฒนำศักยภำพกำรเป็น
ผูป้ระกอบกำรสังคมเฉพำะด้ำน 1 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

๑ ภำคเรียน - ผลกำรประเมิน ระดับดีเยี่ยม - - - 



 

 

๑๒๘ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 5. บูรณำกำรหลกัสูตรฯ เข้ำไว้ใน
หมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำพื้นฐำน
วิชำชีพ ๑) วิชำปฏิบัติกำร
เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐำน 2) 
วิชำปฏิบัติกำรเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นก้ำวหน้ำ ๓) วิชำกำรบริหำร
กำรตลำดส ำหรับผู้ประกอบกำร
สังคม ๔) วิชำกำรบริหำรกำรเงิน
และกำรบัญชีเบือ้งต้นส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรสังคม ๕) วิชำกำร
พัฒนำศักยภำพกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรสังคมเฉพำะด้ำน ๒ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

๑ ภำคเรียน - ผลกำรประเมิน ระดับดี เยี่ยม / 
ก ำลังด ำเนินกำร 

- - - 

84. วิทยาลัยดุสิตธานี โครงกำร “วัฒนธรรมสมัยนยิม
กับกำรส่งเสริมแนวคิด
ประชำธิปไตยและต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

นักศึกษำชั้นปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 
2564 

นักศึกษำจัดกลุ่มน ำเสนอผลงำน ใน
ภำคเรียนที่ 1 และน ำเสนอผลงำน
แบบเดี่ยวในภำคกำรศึกษำที่ 2 

ช่วงสถำนกำรณ์โควิด ท ำให้
ติดปัญหำ เร่ืองกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและติดตำม
งำน 

หำตัวอย่ำงที่ดีในสังคม
ยำก เพรำะขำดควำม
น่ำเช่ือถือ 

- 

85. โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 

น ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำปรับ
เข้ำในวิชำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่น 

นักเรียนนำยร้อย
ต ำรวจ ชั้นปีที ่๔ 

๒๓ เม.ย. – 
๑๕ ก.ค.๖๔ 

นักเรียนนำยร้อยต ำรวจ มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจเพิ่มมำกขึ้นจำกกำรเรียน
กำรสอน ซ่ึงจะสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพและ
กำรด ำเนินชีวิตในอนำคตต่อไป 

ควรมีส่ือกำรเรียนหรือคลิป
วิดีโอกำรสอนเพิ่มเติม
มำกกว่ำนี้เพื่อให้มีควำมรู้
และควำมเข้ำใจเพิ่มมำก
ยิ่งขึ้น และสื่อหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำบำงอย่ำงไม่ตรง
กับหัวข้อกำรเรียนกำรสอน 

ให้มีสือ่กำรเรียนกำรสอน
เพิ่มเติมมำกยิ่งขึ้นและมี
กำรต่อยอดกำรเรียนกำร
สอนโดยกำรน ำเสนอ
รำยงำนเป็นผลงำนทำง
วิชำกำรเพื่อเป็นกำรต่อ
ยอดทำงวิชำกำรได้อกีทำง 

- 

86. วิทยาลัยนานาชาติ
เซนต์เทเรซา 

1. บรรจุเนื้อหำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ปีที่ ๑ 

๖๐๐ คนต่อป ี

๒ ภำคเรียน ระบุในผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Learning 
Outcome) เช่น กำรไม่คัดลอก
ผลงำนผู้อื่น (Plagiarism)  

- - - 

2. สอดแทรกเนื้อหำในกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำ ๑๔๖ ๑๐๖ 
Education Innovation and 
Information Technology 

นักศึกษำ
ประกำศนียบัตร
บัณฑิตวิชำชีพครู 
จ ำนวน ๑๕๐ คน 

๒ ภำคเรียน นักศึกษำเห็นควำมส ำคัญของกำรไม่
ทุจริต และต้ำนกำรทุจริตในทุก
กิจกรรมและทกุองค์กร 

- - - 



 

 

๑๒๙ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

87. วิทยาลัยแสงธรรม วิทยำลยัแสงธรรม เป็น
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนเฉพำะ
ทำง เพื่อจัดอบรมกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้ที่เตรียมเป็นศำสนบริกร
ของคริสต์สำสนำ  

นักศึกษำชั้นปีที ่4 
สำขำวิชำปรัชญำ

และศำสนำ 
สำขำวิชำเทววิทยำ 
สำขำวิชำคริสต- 

ศำสนศึกษำ 

1 ภำคเรียน/ปี
กำรศึกษำ 

วิทยำลยัแสงธรรม ได้สอดแทรก
เนื้อหำลงไปร่วมในรำยวิชำ กำรให้กำร
ปรึกษำเบื้องต้น และ รำยวิชำ กำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนจิตใจ ซ่ึงนักศึกษำ
สำมำรถเข้ำใจ และเรียนรู้ได้อย่ำงดี   

- - - 

88. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 1. จัดประชุมพิจำรณำกำร
ปรับปรุง และพัฒนำ เนื้อหำ
เกี่ยวกบักำรตำ้นทุจริต 

คณะกรรมกำร
วิชำกำรสถำบัน 

1 วัน 1. มีเน้ือหำเกีย่วกบักำรตำ้นทุจริต ใน
รำยวิชำจริยธรรมวิชำชีพ ของหมวด
ศึกษำทั่วไปที่นักศึกษำทุกคนจะได้
เรียนในปีกำรศึกษำ 2564 
2. กิจกรรมต้ำนทจุริตในปีกำรศึกษำ 
2564 

ไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอน กิจรรมในสถำบันได้ 
เนื่องจำกกำรระบำด ของ
ไวรัส COVID-19 

ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและ
กิจกรรมผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ในปีกำรศึกษำ 
2564  

1 มิ.ย. 2564 – 
31 พ.ค. 2565 

2. วำงแผนกจิกรรมต้ำนทุจริตท่ี
บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 
โดยให้นักศึกษำแข่งขัน จัดท ำ
Branner Poster กำรต้ำนทุจริต 

นักศึกษำ 1 สัปดำห ์ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน - - จัดท ำในปี
กำรศึกษำ 2564 

89. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
89.1 คณะ
กายภาพบ าบัด 

1. รำยวิชำ หลักวิชำชีพ 
นักกำยภำพบ ำบัด ปรับฐำน
ควำมคิดต้ำนทุจริตส่วนตนและ
ส่วนรวม โดยสอนสอดแทรกหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

นักศึกษำชั้นปีที ่3 ภำคปลำย/2563 นักศึกษำมวีินัย มีควำมรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ และสำมำรถ 
ปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัดตำม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ โดยมีกำรสะทอ้น
เนื้อหำด้วยสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำน
คลิปละครส้ัน คลิปกำร์ตูน 
animation ในประเด็นทำงจริยธรรม
ที่เกี่ยวกบักำรประกอบวิชำชพี
กำยภำพบ ำบัด 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
โควิด 19 ระลอกเดือน
เมษำยน 2564 ท ำให้เป็น
อุปสรรคในกำรด ำเนินกำร
เรียนและกำรสอน โดยตอ้ง
ปรับมำเป็นกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆบน platform online 

- - 

2. สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต โดยน ำเนื้อหำทกัษะกำร
ปรับกระบวนกำรคิด สอดแทรก
ในกิจกรรมพัฒนำอัตลักษณ์ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ปีกำรศึกษำ  
2563 

นักศึกษำมีคะแนนอัตลักษณ์นักศึกษำ
ระดับวิทยำลัย ตำมคุณธรรม 12 
ประกำร โดยคะแนนประเมินด้ำน 
MQ (Moral Quotient) ควำมฉลำด 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
โควิด 19 ระลอกเดือน
เมษำยน 2564 ท ำให้เป็น
อุปสรรคในกำร 

- - 



 

 

๑๓๐ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 นักศึกษำทั้งในและนอกชั้นเรียน
ระดับคณะวิชำ และระดับ
วิทยำลยั 

  ทำงศีลธรรม จริยธรรม คะแนนเฉลีย่ 
4.05 เต็ม 5 คะแนน และผลกำร
ประเมินอัตลักษณ์นักศึกษำระดับคณะ
วิชำ ภำยใต้กรอบกำรพัฒนำ“คนดี 
คนเก่ง คนกล้ำ” ตัวชี้วัด คุณธรรม
ด้ำน “กำรท้วงติงในส่ิงที่ผิด” คะแนน
เฉลี่ย 4.05 เต็ม 5 คะแนน 

ด ำเนินกำรเรียนและกำร
สอน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำที่ได้ก ำหนดไว้ ซ่ึง
ด ำเนินกิจกรรมผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 

  

3. บูรณำกำรกบัรำยวิชำ 
เวชศำสตร์ชุมชนส ำหรับ 
นักกำยภำพบ ำบัด โดยอำจำรย์
พิเศษบรรยำยภำคทฤษฎี 
ประยุกต์ใช้เพื่อต่อตำ้นกำรทจุริต
และฝึกปฏบิัติภำคสนำมลงพื้นที่
ชุมชนเพื่อท ำโครงกำรในชุมชน 

นักศึกษำชั้นปีที ่4 ภำคต้น/2563 นักศึกษำได้เรียนเน้ือหำจำกกำร
บรรยำยโดยอำจำรย์พิเศษ ร่วมกับ
กำรไปทัศนศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในกำรประกอบ
อำชีพและด ำเนินชีวิตของเกษตรกรที่
เป็นผู้น ำในชุมชนโคกพระ อ ำเภอ
หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบุรี ท ำให้
นักศึกษำได้เห็นถึงภำพของกำรใช้
หลักกำรด ำเนินชวิิตตำมหลักเศรษกจิ
พอเพียง 

- - - 

4. ยกระดับดัชน ีสร้ำงพลเมืองดี
ในสังคมโดยให้นักศึกษำเข้ำร่วม
โครงกำรอบรมจริยธรรมกำรวิจยั
ในมนุษย์ โดยคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจยัในมนุษย์ 
วิทยำลยัเซนต์หลุยส์ ในรำยวิชำ 
ระเบียบวธิีวิจยัทำง
กำยภำพบ ำบัด 

นักศึกษำชั้นปีที ่3 ภำคปลำย/2563 นักศึกษำ ได้เข้ำรว่มกำรอบรม
จริยธรรมกำรวิจยัในมนุษย์ เพือ่
ปลูกฝังให้นักศึกษำมีจิตส ำนึก มีควำม
ประพฤติปฏบิัติที่เหมำะสมที่กอ่ให้เกิด
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 
โดยยึดหลกัของควำมเคำรพในบุคคล 
หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตรำย และ
หลักควำมยุติธรรมและน ำควำมรู้ที่ได้
จำกกำรอบรมจรยิธรรมกำรวิจยัใน
มนุษย์ มำจัดท ำแบบเสนอพิจำรณำ
กำรขอจรยิธรรมงำนวจิัยในมนุษย์ 
ก่อนที่จะเริ่มท ำงำนวิจัย 

นักศึกษำยังมีประสบกำรณ์
ในด้ำนกำรเขียนขอ
จริยธรรมงำนวิจยัในมนุษย์
น้อย จึงมีประเด็นที่ต้อง
ได้รับกำรแก้ไข 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
รำยวิชำและอำจำรย์ที่
ปรึกษำงำนวจิัยในแต่ละ
กลุ่มให้ค ำปรึกษำและ
ค ำอธิบำย สอดแทรก
จริยธรรมงำนวิจยัให้
นักศึกษำเข้ำใจมำกขึ้น 

- 

89.2 คณะจิตวิทยา น ำเนือ้หำไปสอดแทรกเพิ่มเติมใน
รำยวิชำ 202301 จริยศำสตร์ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ปีกำรศึกษำ 
2563 

คะแนนเกิน 3.5 จำกคะแนน 5 
คะแนน บรรลุตำมเป้ำหมำย 

- - - 



 

 

๑๓๑ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 จรรยำบรรณและกฎหมำยส ำหรับ
วิชำชีพจิตวิทยำ 202433 กำร
พัฒนำองค์กำรและจรยิธรรมทำง
ธุรกิจ 202327 แรงงำนสัมพันธุ์
และกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
ตลอดจนกำรสอดแทรกใน
กิจกรรมกำรพัฒนำศึกษำ  

      

89.3 คณะ 
พยาบาลศาสตร์ 

1. วิชำกฎหมำยจริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

นักศึกษำชั้นปีที ่3 ปีกำรศึกษำ 
2560-2565 

บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของรำยวิชำ - - - 

2. อบรมจริยธรรม นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ปีกำรศึกษำ 
2560-2565 

นักศึกษำได้รับกำรอบรมและผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินผล 

- - - 

89.4  
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

ด ำเนินโครงกำรวิจัย เร่ือง โมเดล
ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุพฤตกิรรม
ควำมไม่ทนและควำมละอำยต่อ
กำรกระท ำกำรทุจริตของ
นักศึกษำวิทยำลยัเซนต์หลุยส์ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2564 

นักศึกษำวิทยำลยั
เซนต์หลุยส์ 

พ.ศ. 2561 – 
2564 

บทควำมวจิัย ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 
2564 

- ควรมีกำรจัดสรร
งบประมำณในกำร
ด ำเนินกำร 

- 

90. วิทยาลัย 
อินเตอร์เทคล าปาง 

1. บรรจุรำยวิชำกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ในหลักสูตรหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป 

นักศึกษำ 1 ภำคเรียน อำจำรย์ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ
นักศึกษำรำยวิชำกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริต กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในระดับประเทศและระดับ
สำกล และกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
ตลอดถึงแนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง
เพือ่หลีกเลี่ยงกำรทุจริต 

- - หลักสูตรหมวด
วิชำศึกษำทั่วไป 

2. ปลูกฝังและสรำ้งจิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมกำรต่อตำ้นและไม่ทน 
ต่อกำรทุจริต 
- จัดกจิกรรมกำรปลกูฝังและ
สรำ้งจิตส ำนึกและค่ ำนยิมกำร
ต่อต้ำนทุจริตโดยรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
 

บุคลำกรและ
นักศึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ บุคลำกร และนกัศึกษำเขำ้ร่วมอบรม
กำรมีส่วนร่วมกำรปลูกจิตส ำนึกและ
ค่ ำนิยมกำรต่อตำ้นกำรทจุริต 

- - - 



 

 

๑๓๒ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 3. ประชำสัมพันธ์ และ จัดท ำ
ป้ำยจัดท ำป้ำยปฏญิญำเขตสุจริต 
ไม่คิดคอรัปชั่น 

บุคลำกรและ
นักศึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ นักศึกษำจัดท ำบอร์ดป้ำยปฏิญญำเขต
สุจริต ไม่คิดคอรัปชั่น ในวิทยำลัย 

- - - 

91. วิทยาลัยสันตพล โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ
ผู้น ำนักศึกษำ 

นักศึกษำและ
อำจำรย์  

จ ำนวน 44 คน 

จ ำนวน 8 ชั่วโมง ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจบทบำทของกำรเป็นผู้น ำ
นักศึกษำ รวมทั้ง มีควำมรู้ในบทบำท
ของนักศึกษำกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ได้รับประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนร่วมกันเป็นทีม มีควำมเข้ำใจ
นโยบำย ขั้นตอน กำรจัดกจิกรรมเพื่อ
พัฒนำนักศึกษำและสำมำรถเป็นผู้น ำ
นักศึกษำในกำรน ำไปปฏบิัติ 

- - - 

92. มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 

1. รำยวิชำ 63321 กำรต่อต้ำน
กำรทุจริต 

นักศึกษำป ี2-3 
และนักศึกษำภำค

สมทบ 

4 เดือน 
1 ภำคกำรศึกษำ 

นักศึกษำได้เรียนรู้ถึง ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจำกกำรทุจริตในสังคมไทย 

กำรยก case ต้องมีควำม
รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ให้กบั
นักศึกษำ 

ควรมีกำรกระตุ้นและ
ส่งเสริมในเร่ืองดังกล่ำว
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อ
สังคมไทยให้มำกกว่ำนี ้

- 

2. จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่
ชุมชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่น 

นักศึกษำชั้นปีที ่3
และ 4 ชุมชนแย้ม

ผกำสำมัคคี 

1 วัน - นักศึกษำได้ศึกษำเรียนรู้เรื่ององค์กร
ต่ำง ๆ ที่มีหน้ำที่ตอ่ต้ำนกำรทุจริตใน
สังคมไทย 
- นักศึกษำชุมชนเกิดกำรตื่นตัวและ
เกิดกำรเข้ำใจถึงผลกระทบกำรทุจริต
ที่ส่งผลต่อคนในชุมชนและสังคม 

กำรสร้ำงเร่ืองทุจริตให้
ชำวบ้ำนตระหนักถึง
อุปสรรคที่ส่งผลต่อ
สังคมไทย 

- - 

93. มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

1. รำยวิชำ 001232 กฎหมำย
พื้นฐำนเพื่อคุณภำพชวีิต 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี 

1 ปีกำรศึกษำ นิสิตเรียนแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอยู่ในระดับด ี

ไม่ผ่ำนเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 
4.52 และออกกลำงคันคิด

เป็นร้อยละ1 

- วิชำศึกษำทั่วไป 
พื้นฐำน

มหำวิทยำลัย 
2. รำยวิชำ 551418 กฎหมำย
สำธำรณสุขและจริยธรรม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ภำคกำรศึกษำ นิสิตเรียนแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอยู่ในระดับดีมำก 

- -  
วิชำเอกคณะ
สำธำรณสุข

ศำสตร์ 
3. รำยวิชำ 557393 
วิทยำนพินธ์ระดับปริญญำตรี 1 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ภำคกำรศึกษำ นิสิตเรียนแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอยู่ในระดับเกณฑ์ผ่ำน 

- - 

4. รำยวิชำ 557351 สุขศำสตร์
อุตสำหกรรม 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ภำคกำรศึกษำ นิสิตเรียนแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอยู่ในระดับดีมำก 

- - 



 

 

๑๓๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 5. รำยวิชำ 554313 เทคโนโลยี
กำรบ ำบัดและกำรจัดกำรน้ ำเสีย 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ภำคกำรศึกษำ นิสิตเรียนแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอยู่ในระดับพอใช ้

- - วิชำเอกคณะ
สำธำรณสุข

ศำสตร์ 6. รำยวิชำ 554321 กำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภำพ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ภำคกำรศึกษำ นิสิตเรียนแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอยู่ในระดับพอใช ้

- - 

7. รำยวิชำ 552354 เวชกรรม
ไทย 4 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ภำคกำรศึกษำ นิสิตเรียนแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอยู่ในระดับดีมำก 

- - 

8. รำยวิชำ 652491 กำร
บริหำรงำนวิชำชพี 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ปีกำรศึกษำ นิสิตเรียนแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอยู่ในระดับดีมำก 

- - วิชำเอกคณะ 
สหเวชศำสตร์ 

9.รำยวิชำ 652492 จริยศำสตร์
วิชำชีพ 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

1 ภำคกำรศึกษำ นิสิตเรียนแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอยู่ในระดับดีมำก 

- - 

94. สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์

โครงกำรกำรเรียนวิชำพื้นฐำน
ส ำหรับบัณฑิตศึกษำ 
ประจ ำภำค 2  
ปีกำรศึกษำ 2563 

นักศึกษำ 
ภำคปกติระดับ

ปริญญำโท 

2 สัปดำห ์
(ระหว่ำงวันที ่ 

14 - 24 ธันวำคม 
2563) 

มีจ ำนวนนกัศึกษำเขำ้เรียน 119 คน 
ไดผ้ลกำรศึกษำ  
ผ่ำน จ ำนวน 114 คน  
ไม่ผ่ำน จ ำนวน 3 คน  
ผลกำรศึกษำไม่สมบูรณ์ 1 คน 
เพิกถอน 1 คน 

- - - 

95. มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์ 

ได้มีกำรจัดไว้ในรำยวิชำกฎหมำย
ในชีวิตประจำวัน จำนวน ๒ 
หน่วยกิต 

๑.นักศึกษำคณะ
ศิลปศำสตร์ 

๒.นักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์และ

นวัตกรรมกำรศึกษำ 

๑ ปีกำรศึกษำ นักศึกษำได้มีควำมรู้ และควำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกบักำรปอ้งกัน และปรำบปรำม
กำรทุจริต โดยสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ และบูรณำกำร ใช้
กฎหมำยให้ได้เป็นจริง 

นักศึกษำขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในด้ำนกฎหมำย 
เนื่องจำกเป็นนักศึกษำ
สำขำวิชำอื่น 

๑.ควรจัดให้มีกำรปู
พื้นฐำนทำงด้ำนกฎหมำย
เบื้องต้นก่อน 
๒.ควรให้มีกำรจัดแยก
เป็นรำยวิชำ เกี่ยวกบักำร
ป้องกันกำรทุจริต 

คณะศิลปศำสตร์ 
สำขำวิชำ
นิติศำสตร์ 

96. มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ทักษะกำรคิด หน่วยที่ 3 กำรคิด
แยกแยะระหวำ่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

นักศึกษำคณะ
พยำบำลศำสตร์ 
จ ำนวน 100 คน 

1 หน่วยกำรเรียน 
( 4 ชั่วโมง)  

วันที่ 20 ก.ค. 64 

นักศึกษำสำมำรถวิเครำะหแ์ละแยะ
แยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จำกกรณีศึกษำ 
โดยสำมำรถระบุได้ว่ำอยู่ในรูปแบบใด
จำกทั้ง 9 รูปแบบ 

เนื่องจำกเป็นกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนออนไลน์ ซึ่ง
สัญญำณอินเตอร์เน็ตของ
นักศึกษำมีปัญหำเป็นระยะๆ 
ส่งผลให้กำรน ำเสนอผลกำร
วิเครำะห์และแยกแยะของ
นักศึกษำติดขัด 
 

ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์ครั้งต่อไป 
ควรให้นักศึกษำน ำเสนอ
เป็นคลิปวิดิโอ 

- 



 

 

๑๓๔ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

97. ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

1. บูรณำกำรรำยวิชำชีวิตกบั
สังคมไทย รหัสวิชำ 3000-
1501 

นักศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง 

ปีกำรศึกษำ 
2563-2567 

ผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งภำครัฐและ
เอกชนทุกคน ได้เรียนหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำผ่ำนกำรบูรณำกำร
รำยวิชำชีวิตกบัสังคมไทย 
 

- ควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อบูรณำ
กำรหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำให้สอดคล้อง 

- 

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รำยวิชำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม รหัสวิชำ 30000-
2005  

นักศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง 

ปีกำรศึกษำ 
2563-2567 

สถำนศึกษำภำครัฐและเอกชนบำง
แห่งที่เลือกลงกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เนื่องจำกเป็นกิจกรำรมเสริม
หลักสูตร จึงขึ้นอยูก่ับ
สถำนศึกษำเป็นผู้เลือกลง
รำยวิชำ 

- - 

98. โรงเรียนนายร้อย
พระจลุจอมเกล้า 

ได้บรรจุหัวข้อไว้ใน วิชากฎหมาย
ทหารและกฎหมายที่จ าเป็นใน
การรับราชการทหาร 

นักเรียนนายร้อย 
ชั้นปีที่ ๔ 

๑ ก.ย. ๖๓ –  
๑๘ ธ.ค. ๖๓ 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระดับดี
มาก 

- - - 

99. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1. ก ำหนดมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป โดย
ทุกรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไปต้องจัดกำรเรียนกำรสอน 
วัดและประเมินผลนักศึกษำ ดังนี ้
- ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 
มีศีลธรรม คุณธรรม มีควำมกล้ำ
หำญทำงจริยธรรม ยึดมั่นในควำม
ถูกต้อง มีระเบียบวินัย มีควำม
ซ่ือสัตย์และมีจิตสำนกึ 
- ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหวำ่ง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 
เป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็ง 

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ทุกปีกำรศึกษำ ๑. มีกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมที่ได้
ระบุไว้ใน รำยละเอยีดของรำยวิชำ 
มคอ.๓ 
2. มีกำรรำยงำนในรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรรำยวิชำ  มคอ.๕ 

- - - 

2. จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไปที่มี 
กำรสอดแทรกเนื้อหำเกี่ยวกบั
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ดังนี้ 
วิชำศึกษำทั่วไปบังคับ 
 ๑) รำยวิชำ ๑๐๑๓ ๐๐๑  

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

ทุกปีกำรศึกษำ ๑. มีกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมที่ได้
ระบุไว้ใน รำยละเอยีดของรำยวิชำ 
มคอ.๓ 
2. มีกำรรำยงำนในรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรรำยวิชำ  มคอ.๕ 

- - - 



 

 

๑๓๕ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและ
กระบวนกำรยุตธิรรมไทย ๓ 
หน่วยกิต 
๒) รำยวิชำ ๒๓๐๐ ๑๑๕  
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งอยำ่งสันติ
ในฐำนะพลเมือง ๓ หนว่ยกิต 
๓) รำยวิชำ ๑๗๐๓ ๑๑๐ ทักษะ
กำรเงินในชีวิตประจ ำวัน ๓ 
หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 
๑) รายวิชา ๒๑๐๐ ๑๐๑ 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
๓ หน่วยกิต 
๒) รายวิชา ๑๗๐๘ ๒๐๐ 
เศรษฐกิจพอเพียง ๓ หน่วยกิต 

      

3. ตำมที่ มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ีได้ประชุมร่วมกบั 
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.) ในวันที ่ 
๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ผ่ำนระบบ 
Online Platform เพื่อหำรือ 
กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริต 
ศึกษำ หลกัสูตรอุดมศึกษำ (วยัใส 
ใจสะอำด “Youngster with 
Good Heart”) และพัฒนำ
เนื้อหำหลักสูตรรำยวิชำหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไปร่วมกับ ป.ป.ช. 
เพื่อให้ได้สมรรถนะตำมที่ ป.ป.ช. 
ก ำหนด มหำวิทยำลยัมีแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรดังนี ้

นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีทุกคน 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๕ 

๑. อยู่ระหว่ำงประสำนงำนจัดประชุม 
ร่วมกับ ป.ป.ช. เพือ่หำรอืแนวทำงกำร
ดำเนินกำร สมรรถนะผู้เรียน 
๒. อยู่ระหว่ำงกำรปรับรำยวิชำหมวด
วิชำศึกษำทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

- - - 



 

 

๑๓๖ 

 

ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 

๑. จัดประชุมร่วมกบั ป.ป.ช. เพือ่
หำรือแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
สมรรถนะผู้เรียนของหลักสูตร 
วัยใส ใจสะอำด 
๒. ปรับรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กลุ่มสังคมศำสตร์ โดยพัฒนำและ
แทรกเนื้อหา ๔ หนว่ยการเรียนรู้
ของหลักสูตรวัยใส ใจสะอาด ดังนี้ 
๒.๑ รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 
กลุ่มสังคมศาสตร์ พัฒนารายวิชา
และแทรกเนื้อหา ดังนี ้
หน่วยที ่๑ ปรับฐานความคิดต้าน
ทุจริต ส่วนตนและสว่นรวม 
หน่วยที ่๓ ยกระดับดัชน ีสร้าง
พลเมืองดีในสังคม 
๒.๒ รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ พัฒนารายวิชา
และแทรกเนื้อหา คือ 
หน่วยที ่๒ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 
๒.๓ รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 
เทคโนโลยีและการจัดการ พัฒนา
รายวิชาและแทรกเนื้อหา คือ 
หน่วยที ่๔ ปราบทุจริตด้วยจิต
พอเพียง 
๓. จัดท าเป็นรายวิชาศึกษาทัว่ไป
เลือก 
๔.จัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู ้

      



 

๑๓๗ 

 

๓. หลักสตูรกลุม่ทหารและต ารวจ 

 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อหลักสูตร “ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ” 
๒. กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้  
 ๑. กระทรวงกลำโหม 

 1.1 กระทรวงกลำโหม โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม 
 1.2 สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ กองบัญชำกำรกองทัพไทย 
 1.3 กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษำทหำรบก 
 1.4 กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษำทหำรเรือ 
 1.5 กองทัพอำกำศ โดยกรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

 2. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ โดยกองบัญชำกำรศึกษำ 

๓. แนวทางการน าไปใช้  
 ทหาร : 
  หลักสูตรตำมแนวทำงกำรรับรำชกำรและหลักสูตรเพิ่มพูนควำมรู้ (๓ ระยะ) 
  - ระยะสั้น ๒ - ๔ เดือน ให้มีกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำ ๓ - ๔ ชั่วโมง 
  - ระยะกลำง ๔ – ๖  เดือน ให้มีกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำ ๖ – ๘ ชั่วโมง 
  - ระยะยำว ๖ – ๑๒ เดือน ให้มีกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำ ๙ – ๑๒ ชั่วโมง 
       ส ำหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลำกำรอบรมน้อยกว่ำ ๒ เดือน ให้ใช้รูปแบบกำรบรรยำยพิเศษหรือใช้
สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน 
 ต ารวจ : 
  - หลักสูตรกำรฝึกอบรมที่เลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้น ให้มีกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำ ๓ ชั่วโมง  
  - หลักสูตรนักเรียนนำยสิบต ำรวจ ให้มีกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำ ๑๖ ชั่วโมง 
       ส ำหรับหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวมำ ให้ใช้รูปแบบกำรบรรยำยพิเศษหรือใช้สื่อประกอบ 
กำรเรียนกำรสอน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 

“ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓๘ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๑. ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
(กองบัญชาการศกึษา) 

๑. หลักสูตรกำรบริหำรกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยของสังคมภำครัฐ
ร่วมเอกชน (บรอ.) 
- บรรจุวิชำกำรป้องกันปรำบปรำม
ทุจริต (อภิปรำย 3 ชม., จัดท ำ
บทสรุปผู้บริหำร 3 ชม.)  
- ก ำหนดขอบเขตรำยวิชำได้แก่ กำร
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวม, ควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต,  
จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต  
- น ำร่ำงหลกัสูตรเสนอ ก.ตร.ให้ควำม
เห็นชอบและใช้เป็นหลักสูตรกำร
ฝึกอบรม 

บุคลำกรจำกภำครัฐ
และตัวแทนจำก
ภำคเอกชน ที่มี
คุณสมบัติตำมที่
หลักสูตรก ำหนด และ
ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำ
รับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรบริหำร
กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยของสังคม 
(บรอ.) 
 

288 ชม. - - - - 

๒. หลักสูตรผู้ก ำกับกำร (ผกก.) 
- บรรจุวิชำ ภำวะผู้น ำ คุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหำรระดับผูก้ ำกับ
กำร 6 ชม. (บรรยำย 3 ชม., ปฏิบัติ 3 ชม.)  
- ก ำหนดขอบเขตรำยวิชำ คือ  
จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต 
- น ำร่ำงหลกัสูตรเสนอ ก.ตร.ให้ควำม
เห็นชอบและใช้เป็นหลักสูตรกำร
ฝึกอบรม 

1. ข้ำรำชกำรต ำรวจ
ชั้นสัญญำบัตรยศพัน
ต ำรวจโทและด ำรง
ต ำแหน่ง รอง ผกก.
หรือเทียบเท่ำมำแล้ว
ไม่น้อยกวำ่ 2 ป ี
2. ข้ำรำชกำรทหำรที่มี
ยศ พันโท นำวำโท 
นำวำอำกำศโท หรอื
ต ำแหน่งเทียบเท่ำ
ข้ำรำชกำรต ำรวจ หรือ 
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ประเภทวิชำกำร 
ระดับช ำนำญกำรหรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป แต่ไม่
ต่ ำกวำ่ระดับช ำนำญ
กำรพิเศษหรือ
เทียบเท่ำ 
 

16 สัปดำห์ - - - - 



 

 

๑๓๙ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๑. ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
(กองบัญชาการศกึษา) 
(ต่อ) 

๓. หลักสูตรฝ่ำยอ ำนวยกำรต ำรวจ 
(ฝอ.ตร.) 
- หมวดวิชำกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจ 
มีวินัยและกำรปอ้งกันมิให้ข้ำรำชกำร
ต ำรวจกระท ำผิดวินยั จรยิธรรมและ
จรรยำบรรณต ำรวจ  
หลักธรรมำภิบำล  
- ก ำหนดขอบเขตรำยวิชำ ได้แก่ จิต
อำสำ ศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้บรรจุหัวขอ้จิต
พอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต 
- น ำร่ำงหลกัสูตรเสนอ ก.ตร.ให้ควำม
เห็นชอบและใช้เป็นหลักสูตรกำร
ฝึกอบรม 

ข้ำรำชกำรต ำรวจชั้น
สัญญำบัตร ยศ ร้อย
ต ำรวจเอก ถึง พัน
ต ำรวจโท ด ำรง
ต ำแหน่ง รองสำรวัตร 
หรือเทียบเท่ำ ถึง  
รองผู้ก ำกับกำร หรือ
เทียบเท่ำ  
ที่ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือกเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ำย
อ ำนวยกำรต ำรวจ 
(ฝอ.ตร.) 

25 สัปดำห ์ - - - - 

๒. กองทัพอากาศ ๑. กำรบรรยำยพิเศษ เร่ือง "กำรสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรปอ้งกันกำรทุจริต" 

ข้ำรำชกำร ทอ. 
ที่เข้ำรับกำรศึกษำ
หลักสูตรกำรป้องกัน
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี 
และกำรเผชิญเหตุจำก
อำวุธท ำลำยล้ำงสูง 

๒ ชม. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมรู้และ
เป็นกำรปลูกจิตส ำนกึที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน 

ขำดสื่อประกอบกำรสอน ควรมีส่ือประกอบกำรสอน - 

๒. หลักสูตรนำยทหำรสื่อสำร
อิเล็กทรอนิกส์ชั้นเรืออำกำศ  
รุ่นที ่๔๖       

ข้ำรำชกำร สังกัด 
นขต.ทอ. 

 ธ.ค.๖๑   ถึง   
มี.ค.๖๒ 

จัดกำรสอนเสร็จสิ้นเรียบร้อย - ควรจัดให้มีกำรอบรม
วิทยำกรผู้สอนเพื่อเป็นกำร
เพิ่มพูนควำมรู้และน ำ
ควำมรู้มำถ่ำยทอดต่อไป 

- 
 
 

๓. หลักสูตรเจ้ำหนำ้ที่สื่อสำรประจ ำ
อำกำศยำน รุ่นที ่๒๖ โดยจัดกำรสอน
ในวิชำคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้ำรำชกำร สังกัด 
นขต.ทอ. 

 ธ.ค.๖๑   ถึง   
มี.ค.๖๒ 

จัดกำรสอนเสร็จสิ้นเรียบร้อย - ควรจัดให้มีกำรอบรม
วิทยำกรผู้สอนเพื่อเป็นกำร
เพิ่มพูนควำมรู้และน ำ
ควำมรู้มำถ่ำยทอดต่อไป 

- 

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

ครู/นักเรียน มิ.ย. อยู่ระหว่ำงสรุปผล - - - 



 

 

๑๔๐ 

 
ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 ๕. โครงกำรปฏิบัตธิรรมของ รร.ดย.
ทอ.ดย.ทอ.อย. 

ครู/นักเรียน ก.ค. อยู่ระหว่ำงสรุปผล - - - 

๖. กิจกรรมดมตรี Happy Hour  
ณ รพ.สีกันฯ 

ครู/นักเรียน/ผู้ป่วย/
ข้ำรำชกำร รพ.สีกัน 

ทุกสิ้นเดือน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร - - - 

๗. จัดกำรบรรยำยพิเศษ เร่ือง  
“กำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนกึ 
ในกำรป้องกันกำรทุจริต” 

บุคลำกร พอ. 
ทุกชั้นยศ พนกังำน
รำชกำร ลูกจ้ำง และ 
นพอ.ทุกชั้นป ี

๑ วัน วพอ.พอ.จะด ำเนินกำรจัดกำรใน
วันที่ ๘ ต.ต.๖๒ 

ขำดสื่อประกอบกำรสอน ควรมีส่ือประกอบกำรสอน - 



 

 

หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 

“ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔๑ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๑. กระทรวงกลาโหม  
1.1 โรงเรียนเหล่า
ทหารพระธรรมนูญ 
กรมพระธรรมนูญ 

จัดกำรศึกษำอบรมหลักสูตรนำยทหำร
สัญญำบัตรชั้นต้น รุ่นที่ ๔๓ (๒๖ 
สัปดำห์) และหลักสูตรนำยทหำร
สัญญำบัตรชั้นสูง รุ่นที่ ๒๕ (๒๗ 
สัปดำห์) ด ำเนินกำรจัดกำรอบรมใน
วิชำกำรคิดแยกแยะระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและมีกำรวัดผล
กำรรับรู้และกำรท ำควำมเขำ้ใจของ
ผู้รับกำรอบรมจำกกำรบรรยำย 

นำยทหำรสัญญำบัตร
เหล่ำพระธรรมนูญ 
ของหน่วยขึ้นตรง

ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง

กลำโหม 
กองบัญชำกำรกองทัพ

ไทย และเหล่ำทพั 

จัดบรรยำย
พิเศษรวมทั้ง 2 
หลักสูตรพร้อม
กันเป็นเวลำ 4 

ชั่วโมง 

สำมำรถปรับฐำนควำมคิดของ
นำยทหำรนักเรียนให้สำมำรถ
แยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์สว่นรวมได ้

- - - 

1.2 กรมการเงิน
กลาโหม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

จัดอบรมหลักสูตรนำยทหำรกำรเงินชั้น
นำยสิบอำวุโส รุ่นที่ 3 ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกลำโหม ด ำเนินกำร
จัดกำรอบรมในวิชำกำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนรวมและมี
กำรวัดผลกำรรับรู้และกำรท ำควำม
เข้ำใจของผู้รับกำรอบรมจำกกำร
บรรยำยดังกล่ำว 

นำยทหำรประทวน
เหล่ำกำรเงิน ของ

หน่วยขึ้นตรง
ส ำนักงำน

ปลัดกระทรวง
กลำโหม 

2 ชั่วโมง ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำร
ปลูกฝังจิตส ำนึกและค่ำนยิมที่ดี
สำมำรถปฏบิัติงำนภำยใต้แนวคิด
ป้องกันกำรทุจริตด้วยกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมเข้ำใจใน
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ วธิีกำร และค ำสั่งที่
เกี่ยวขอ้ง 

- - - 

2. กองทัพเรือ 
(โรงเรียนพลาธิการ 
กรมพลาธิการ
ทหารเรือ) 

- บรรยำยหวัข้อ “สังคมไทยมีวินัยและ
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมทุกภำค
ส่วน ร่วมปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต” 

- บรรยำยหวัข้อ “กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต” 

 
 
 
 
 
 

- ข้ำรำชกำร ลูกจำ้ง  
และพนักงำนรำชกำร 
- หลักสูตรนำยทหำร
พลำธิกำรชั้นนำยเรือ 
ประจ ำป ีงป.๖๓ 
- หลักสูตรอำชีพเพื่อ
เลื่อนฐำนะชั้น พ.จ.อ. 
ประจ ำป ีงป.๖๓ 
- หลักสูตรอำชีพเพื่อ
เล่ือนฐำนะชั้น จ.อ. 
ประจ ำป ีงป.๖๓ 
- หลักสูตรกำรบริกำร 
และหลักสูตรกำรสห
โภชน ์

๒๔ มี.ค.๖๓ 
 

๒๔ มี.ค.๖๓ 
 
 

๑๒ ธ.ค.๖๓ 
 
 

๒๔ มี.ค.๖๓ 
 
 

๕ มิ.ย.๖๓ 

ผู้เข้ำรับฟังบรรยำยได้รับควำมรู้
และมีจิตส ำนึกในกำรป้องกันกำร
ทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

- - - 



 

 

๑๔๒ 

 

ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

3. กองทัพอากาศ 
(กรมกจิการพลเรือน
ทหารอากาศ) 

- หลักสูตรนำยทหำรกิจกำรพลเรือน
และประชำสัมพันธ ์

- หลักสูตรเจ้ำหน้ำที่กจิกำรพลเรือน
และประชำสัมพันธ ์

- ข้ำรำชกำรชั้นยศ 
ร.ต.-น.ต. 
- ข้ำรำชกำรชั้นยศ 
จ.ต.-พ.อ.อ. 

6 สัปดำห ์
 

6 สัปดำห ์

ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมคิด
แยกแยะระหวำ่งผลประโยชน์
ของตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
รวมทั้งมีควำมละอำยต่อกำร
ทุจริต และมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

-  เพื่อเติมสื่อกำรเรียนกำรสอน - 

4. วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ 

1. ปรับโครงกำรและหลกัสูตร วปอ. 
โดยเพิ่มขอบเขตวิชำ 6 - 8 คุณธรรม
และจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำร ให้มีกำร
เรียนรู้ในกำรป้องกันกำรทจุริต 4 ด้ำน 
คือ  
1) กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  

2) ควำมอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต 
3) จิตพอเพยีงต้ำนทุจริต และ  
4) พลเมืองและควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

นศ.วปอ. รุ่นที่ 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรจุวิชำ 6 – 8 ในโครงกำร
และหลักสูตร วปอ. ประจ ำป ี62 
– 63 โดยมีเวลำ 3 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จัดเพิ่มเวลำในหัวขอ้กำร
อภิปรำยมำกขึ้น และมีกำร
ยกตัวอย่ำง กรณีศึกษำ
แบบร่วมสมัยมำกกว่ำนี ้
- ให้มีกำรสรุปบทเรียน
ป้องกันกำรทุจริตที่เกิดขึ้น 

- 
 
 

2. กำรเชิญวิทยำกรมำอภปิรำยในวิชำ 
6 – 8 ในวันที่ 8 ต.ค. 62 
1) ดร.มำนะ นิมิตมงคล             
เลขำฯ องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน  

2) ดร.ชั่งทอง โอภำสศิรวิทย์       
 ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด 
3) พลเอกบุณยวัจน ์เครือหงส์         
กรรมกำร ป.ป.ช. 

ข้ำรำชกำร และ 
นศ.วปอ. รุ่นที่ 62 
 

3 ชั่วโมง 
 

นศ.ฯ มีควำมพึงพอใจในกำร
อภิปรำยระดับมำกและเห็นว่ำ
หัวข้อนี้มีควำมเหมำะสมใน
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์และ
ได้รับควำมรู้ 
 
 
 

- - - 



 

 

หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 

“ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

๑๔๓ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

1. วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ 

กำรบรรยำยและอภิปรำย เร่ือง 
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมำภิบำล 
ส ำหรับผู้บริหำรเพื่อสังคมแห่ง
ควำมสุข Ethical, Moral and 
Good Governance for 
Happiness Social 

นศ.วปอ.รุ่นที่ 63 3 ชั่วโมง นศ.วปอ. รุ่นที่ 63 สำมำรถ
วิเครำะห์ปัญหำคุณธรรม 
จริยธรรม กำรทุจริตคอรัปชั่นใน
รูปแบบต่ำง ๆ โดยใช้หลกั            
ธรรมำภิบำล ทั้งในสังคมโลก
และสังคมไทย 

- - - 

2. โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 

หลักสูตรกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำร
ต ำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมำ
เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นสัญญำบัตร 
(กอส.) 

๓๕๐ คน ๓ เดือน จัดสอน/น ำเสนอรำยงำน - หำกมีสื่อกำรสอนที่ใหม่ๆ 
กรุณำแจ้งให้ทรำบ 

- 

3. กรมยุทธศึกษา
ทหารบก กองทัพบก 

1. บรรยำยจริยธรรม คุณธรรม
ศีลธรรมและต้ำนทุจริต 

นักเรียนดุริยำงค์
ทหำรบก 

80 ชั่วโมง ด ำเนินกำรเรียบร้อย ผู้เรียนให้
ควำมสนใจในระดับดีมำก 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
โรคติดเชื้อโควิด -19 ต้อง
ปรับเป็นเรียนออนไลน์ 
 

- - 

2. สอน และเปิดวิดีทัศน์ในหัวข้อ 
- กำรคิดแยกแยะผลประโยชน์สว่น
ตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 
- จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต 
- ควำมละอำยไม่ทนต่อกำรทุจริต 
- พลเมืองกับควำมรับผิดชอบทำง
สังคม 

นักเรียนนำยสิบ
ทหำรบก 

28 ก.ย. 63 
– 7 พ.ย. 63 

ด ำเนินกำรเรียบร้อย ผู้เรียนให้
ควำมสนใจในระดับดีมำก 

- - - 

3. สอนวิชำกฎหมำยทหำรและ
กฎหมำยที่จ ำเป็นในกำร 

นักเรียนนำยร้อย 
ชั้นปีที่ 4 

1 ก.ย. 63 – 
18 ธ.ค. 63 

ด ำเนินกำรเรียบร้อย ผู้เรียนให้
ควำมสนใจในระดับดีมำก 

- - - 

4. บรรยำยตำ้นทุจริต เร่ือง “ กำร
บริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
อบรม/สร้ำงจิตส ำนึกในหลักสูตรตำม
แนวทำงกำรรับรำชกำร 

นำยทหำร นักเรียน 
และนำยสิบนกัเรียน
ทุกโรงเรียนเหล่ำของ

กองทัพบก 

2-7 ชั่วโมง ด ำเนินกำรเรียบร้อย ผู้เรียนให้
ควำมสนใจในระดับดีมำก 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
โรคติดเชื้อโควิด -19 ต้อง
ปรับเป็นเรียนออนไลน์ 

 

ควรออกแบบให้มีคลิป/
กิจกรรม ฯลฯ ออนไลน์ใน
รูปแบบที่ดึงดูดและ
น่ำสนใจ 

- 



 

 

๑๔๔ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

4. กองทัพอากาศ 
4.1 กรมสารบรรณ
ทหารอากาศ 

1. หลักสูตรนำยทหำรสำรบรรณ  
รุ่นที่ 26  

ข้ำรำชกำร ชั้นยศ 
ร.ท. – น.ท.  

จ ำนวน 30 คน 

10 สัปดำห์ คำดว่ำ น.สัญญำบัตรจะได้รับ
ควำมรู้และน ำไปปฏิบัติได้ 

- ไม่มีผู้บรรยำยเฉพำะ 
- ไม่มีกำรทดสอบ
ประเมินผลท ำให้ไม่สำมำรถ
ชี้วัดได้ 

- - 

2. หลักสูตรนำยทหำรสำรบรรณ  
รุ่นที่ 23  

น.สัญญำบัตรที่ผ่ำน
กำรอบรมหลักสูตร 

นม.แล้ว  
จ ำนวน 28 คน 

4 สัปดำห ์ คำดว่ำ น.สัญญำบัตรจะได้รับ
ควำมรู้และน ำไปปฏิบัติได้ 

- ไม่มีผู้บรรยำยเฉพำะ 
- ไม่มีกำรทดสอบ
ประเมินผลท ำให้ไม่สำมำรถ
ชี้วัดได้ 

- - 

3. หลักสูตรเจ้ำหนำ้ที่สำรบรรณ  
รุ่นที่ 23 

น.ประทวนที่ผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตร นป.
แล้ว จ ำนวน 40 คน 

5 สัปดำห ์ คำดว่ำ น.ประทวนจะได้รับ
ควำมรู้และน ำไปปฏิบัติได้ 

- ไม่มีผู้บรรยำยเฉพำะ 
- ไม่มีกำรทดสอบ
ประเมินผลท ำให้ไม่สำมำรถ
ชี้วัดได้ 

- - 

4.2 กรมก าลังพล
ทหารอากาศ 

1. หลักสูตรนำยทหำรก ำลังพล รุ่นที่ 
23 (ออนไลน์) 

ข้ำรำชกำรชั้นยศ 
ร.ต. – น.ต. 

จ ำนวน 30 คน 

10 สัปดำห์ - อบรมในช่วงกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
- บรรยำยในห้องเรียน 2 ชั่วโมง  
- จัดให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำ
น ำเสนอในชั้นเรียน 

คำดว่ำผู้เข้ำศึกษำจะได้รับ
ควำมรู้และน ำไปปฏิบัติได้ 

- - 

2. หลักสูตรเจ้ำหนำ้ที่ก ำลังพล รุ่นที ่
32 (ออนไลน์) 

ข้ำรำชกำรชั้นยศ 
จ.ต. – พ.อ.อ. 
จ ำนวน 35 คน 

8 สัปดำห ์ - บรรยำยพิเศษ 2 ชั่วโมง 
- จัดให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำ
น ำเสนอในชั้นเรียน 

คำดว่ำผู้เข้ำศึกษำจะได้รับ
ควำมรู้และน ำไปปฏิบัติได้ 

- - 

4.3 กรมกิจการพล
เรือนทหารอากาศ 

1. มอบหมำยงำนให้นำยทหำร
นักเรียนหลักสูตรนำยทหำรกจิกำร
พลเรือนและประชำสัมพันธ์ 
ท ำกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนควำมรู้
เกี่ยวกบักำรตำ้นทุจริตระหวำ่งกัน 

ข้ำรำชกำรชั้นยศ 
ร.ต. – น.ต. 

3 ชั่วโมง 
(หลักสูตร 6 

สัปดำห์) 

ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมคิด
แยกแยะระหวำ่งผลประโยชน์
ของตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมทั้งมีควำมละอำย
ต่อกำรทุจริต 

- เพื่อเติมสื่อกำรเรียน 
กำรสอน 

- 

2. บรรจุรำยวิชำต้ำนทจุริตศึกษำใน
หมวดกิจกรรมและวิชำเสริม
หลักสูตรในหลักสูตรนำยทหำร
กิจกำรพลเรือนและประชำสัมพันธ ์ 

ข้ำรำชกำรชั้นยศ 
ร.ต. – น.ต. 

3 ชั่วโมง หลักสูตรนำยทหำรกิจกำรพล
เรือนและประชำสัมพันธ์ (ฉบับ
ปรับปรุงปี 64) อยู่ระหว่ำง 

- - - 



 

 

๑๔๕ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 (ฉบับปรับปรุง ปี 64)   คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัต ิ    

4.4 กรมการเงิน
ทหารอากาศ 

จัดเป็นชั่วโมงบรรยำยพิเศษใน
หลักสูตรนำยทหำรกำรเงินชั้นเรือ
อำกำศ รุ่นที่ 8 

ผู้เข้ำรับกำรศึกษำ 
หลักสูตรฯ  

ชั้นเรืออำกำศ ชั้นยศ 
ร.ต. – ร.อ. 

4 ชั่วโมง ผู้เข้ำรับกำรศึกษำ ได้รับควำมรู้
เกี่ยวกบัควำมหมำยของกำร
ทุจริต เรียนรู้กำรป้องกันกำร
ทุจริต 

- - - 

4.5 กรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
การสื่อสารทหาร
อากาศ 

1. บรรจุวิชำ “ต้ำนทุจริตศึกษำ” ใน
กำรปรับปรุงหลักสูตรเจ้ำหนำ้ที่
สำรสนเทศและสงครำม
อิเล็กทรอนิกส ์

ข้ำรำชกำร  
 

-ชั้นยศ จ.ต. – พ.อ.อ. 
 
 

-ชั้นยศ ร.ต.- น.ท. 
 
 
-ชั้นยศ จ.ท. – ร.อ. 
 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

อนุมัติหลักสูตรเรียบร้อยแลว้ 
 
- บรรจุในหมวดวิชำที ่6 
กิจกรรมและวิชำเสริมหลักสูตร 
ข้อ 6.2.5 
- บรรจุในหมวดวิชำที ่8
กิจกรรมและวิชำเสริมหลักสูตร 
ข้อ 8.2.6 
- บรรจุในหมวดวิชำที ่7 
กิจกรรมและวิชำเสริมหลักสูตร 

 
 
- ยังไม่ได้เปิดหลักสูตร 
 
 
- ยังไม่ได้เปิดหลักสูตร 
 
 
-อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ยังไม่ได้เปิดหลักสูตร 

- - 

2. บรรจุวิชำ “ต้ำนทุจริตศึกษำ” ใน
กำรปรับปรุงหลักสูตรกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยระบบ
สำรสนเทศ 

 
-ชั้นยศ จ.ต. – น.ท. 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

อนุมัติหลักสูตรเรียบร้อยแลว้ 
- บรรจุในหมวดวิชำที ่6 
กิจกรรมและวิชำเสริมหลักสูตร 
ข้อ 6.2.5 

 
- ยังไม่ได้เปิดหลักสูตร 

- - 

3. บรรจุวิชำ “ต้ำนทุจริตศึกษำ” ใน
กำรพัฒนำหลกัสูตรปฏิบัติกำรทำงไซ
เบอร์กองทัพอำกำศ 

-ชั้นยศ จ.ต. – น.ท. ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
- บรรจุในหมวดวิชำที ่7 
กิจกรรมและวิชำเสริมหลักสูตร 

- ยังไม่ได้เปิดหลักสูตร - - 

4.6 กรมขนส่ง 
ทหารอากาศ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรสำยวิทยำกำร
ขนส่ง โดยเพิ่มรำยวิชำตำ้นทุจริต
ศึกษำ  

นำยทหำรประทวน 
ชั้นยศ จ.ต.-พ.อ.อ. 

ต.ค.62 – 
ม.ค. 63 

หลักสูตรในสำยวิทยำกำรขนส่ง
มีแนวทำงและเปำ้หมำยที่
ชัดเจนในกำรส่งเสริมให้ก ำลังพล 
ทอ.มีควำมเข้ำใจและตระหนักรู้
ถึงผลกระทบที่เกิดจำกกำร
ทุจริต 

- - - 

2. ขอรับกำรสนับสนุนผู้บรรยำยวิชำ
ต้ำนทุจิตศึกษำจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ในหลักสูตรพลขับรถ รุ่นที่ 92  

นำยทหำรประทวน 
ชั้นยศ จ.ต.- จ.อ. 

พ.ย. 63 - 
ม.ค. 64 

ผู้เข้ำรับกำรศึกษำมอีงค์ควำมรู้
และตระหนักถึงควำมส ำคัญใน
กำรต้ำนทุจริตศึกษำ 

- - - 



 

 

๑๔๖ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

4.7  กองวิทยาการ 
กรมควบคุม 
การปฏิบัติการ 
ทางอากาศ 

1.หลักสูตร จนท.ควบคุมจำรจรทำง
อำกำศเข้ำ-ออก สนำมบิน รุ่นที่ 31 

ข้ำรำชกำรชั้นยศ 
จ.ท. – พ.อ.อ. 

4 ชั่วโมง ด ำเนินกำรเรียบร้อย - - - 

2.หลักสูตร จนท.ควบคุมจำรจรทำง
อำกำศดว้ยเรดำร์ รุ่นที ่22 

ข้ำรำชกำรชั้นยศ 
จ.อ. – พ.อ.อ. 

4 ชั่วโมง ด ำเนินกำรเรียบร้อย - - - 

3.หลักสูตร น.ถ่ำยรูปทำงอำกำศ
ประจ ำอำกำศยำน รุ่นที ่7 

ข้ำรำชกำรชั้นยศ 
ร.ต. – พ.อ.อ. 

4 ชั่วโมง ด ำเนินกำรเรียบร้อย - - - 

4.8 โรงเรียนการบิน หลักสูตรภำควิชำกำร ศบ.ของ ทอ. ศบ. รุ่น น.145-62-
2 (ชั้นมัธยมก่อนจบ) 

2 วัน จัดกำรสอนเสร็จเรียบร้อย - - - 

หลักสูตรภำควิชำกำร ครูกำรบิน 
เพื่อฝึกศิษย์กำรบิน รุ่นที่ 50 

ข้ำรำชกำรที่เข้ำรับ
กำรศึกษำหลักสูตรฯ 

1 วัน จัดกำรสอนเสร็จเรียบร้อย - - - 

4.9 กองวิทยาการ 
กรมช่างโยธา 
ทหารอากาศ 

เพิ่มเติมรำยวิชำต้ำนทจุริตศึกษำ ชั้นยศ ร.ต. – ร.อ.  
จ ำนวน 30 คน 

27 พ.ค. – 
11 ส.ค. 64 

ก ำลังด ำเนินกำร เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเช้ือไวรัส 
โคโรนำ 2019 

ปรับกำรเรียนกำรสอนเป็น
แบบกำรเรียนผำ่นระบบ 
online 

- 

4.10 กรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ 

หลักสูตรนำยทหำรสวัสดิกำรทหำร
อำกำศ รุ่นที่ 22 ได้เพิ่มเติมวิชำต้ำน
ทุจริตศึกษำในกำรเรียนกำรสอน 

ข้ำรำชกำรสัญญำบัตร 
ทอ. ชั้นยศ ร.ต.- น.ท. 

11 พ.ค. 64 
( 3 ชั่วโมง) 

ด ำเนินกำรเรียบร้อย ผู้บรรยำยได้รับกำรสนับสนุน
จำกบุคคลภำยนอก 

ผู้บรรยำยควำมได้มำจำก
ข้ำรำชกำร ทอ. 

หลักสูตรฯ ปี 61 
ยังไม่ได้รับกำร
อนุมัติวิชำนี ้

4.11 กรมสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทหาร
อากาศ 

จัดกำรสอนโดยให้มีกำรเรียน 
กำรสอนในหลักสูตรนำยทหำร
สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นเรืออำกำศ 
รุ่นที่ 48 

ข้ำรำชกำร 
สังกัด นขต.ทอ. 

ธ.ค.63 – 
ก.พ.64 

จัดกำรเรียนกำรสอนเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 

- ควรจัดให้มีกำรอบรม
วิทยำกรผู้สอนเพื่อเป็นกำร
เพิ่มพูนควำมรู้และน ำ
ควำมรู้มำถ่ำยทอดต่อไป 

- 

4.12 กรมพลาธิการ
ทหารอากาศ 

เพิ่มวิชำ ตำ้นทุจริตศึกษำในหลกัสูตร
นำยทหำรพัสดุ 

ข้ำรำชกำรชั้นยศ 
ร.ต. – ร.อ. 

ปี 62 – 64 อยู่ ยศ.ทอ. รอประชุม คณก.ฯ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรมำก - - 

4.13 ส านักบริหาร
การศึกษา กอง 
บัญชาการ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ 

บรรจุหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
ยศ.ทอ. มีจ ำนวน 8 สถำนศึกษำ 
ดังนี้  
1.1 รร.หลักขั้นต้น 
จ ำนวน 4 หลักสูตร 
- หลักสูตรโรงเรียนจ่ำอำกำศ 
 
 

นำยทหำรนักเรียน ตั้งแต่ พ.ย. 
63 ถึง ก.ย.

64 

 
 
 
 
- บรรจุหลักสูตรต้ำนทจุริต
ศึกษำในหมวดวิชำเสริม
หลักสูตรและได้จัดกำรเรียนกำร
สอนแบบบรรยำย โดยขอรับกำร 

- - - 



 

 

๑๔๗ 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
- หลักสูตรนำยทหำรชั้นประทวน 
- หลักสูตรนำยทหำรประทวนชั้น 
พันจ่ำอำกำศ 
 
 
 
- หลักสูตรนำยทหำรชั้นผู้บังคับ
หมวด 

  สนับสนุนผู้บรรยำย จำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
- อยู่ระหวำ่งกำรปรับปรุง
หลักสูตร โดยจะเพิ่มวิชำต้ำน
ทุจริตศึกษำไว้ในหมวดวิชำเสริม
หลักสูตรจัดเป็นวิชำบรรยำย
และขอกำรสนับสนุนผู้บรรยำย 
จำกส ำนกังำน ป.ป.ช. 
- บรรจุหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำในหมวดวิชำเสริม
หลักสูตรและได้จัดกำรเรียนกำร
สอนแบบบรรยำย โดยขอรับกำร
สนับสนุนผู้บรรยำย จำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

   

2.2 รร.หลักขั้นปลำย 
จ ำนวน 4 หลักสูตร 
- หลักสูตรนำยทหำรชั้นผู้บังคับฝูง 
- หลักสูตรนำยทหำรอำกำศอำวุโส 
- หลักสูตรเสนำธิกำรทหำรอำกำศ 
- หลักสูตรกองทัพอำกำศ 

  บรรจุหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ในหมวดวิชำเสริมหลักสูตรและ
ได้จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
บรรยำย โดยขอรับกำร
สนับสนุนผู้บรรยำย จำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

- - - 

2.3 หลักสูตรสำยวิทยำกำร
กำรศึกษำและกำรฝึก 
จ ำนวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรนำยทหำรกำรศึกษำและ
กำรฝึก 
- หลักสูตรเจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำและ
กำรฝึก 

  อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง
หลักสูตร โดยจะเพิ่มวิชำต้ำน
ทุจริตศึกษำไว้ในหวดวิชำเสริม
หลักสูตรจัดเป็นวิชำบรรยำย
และขอกำรสนับสนุนผู้บรรยำย 
จำกส ำนกังำน ป.ป.ช. 

- - - 

2.4 บรรจุหลักสูตรวิชำต้ำนทุจริต
ศึกษำในหมวดวิชำกจิกรรมและวิชำ
เสริมหลักสูตร จ ำนวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรครูทหำรชั้นสัญญำบัตร 

นำยทหำรนักเรียน ตั้งแต่ พ.ย.63 
ถึง ก.ค.64 

ชั่วโมงบรรยำย 
(3 ชั่วโมง) 

บรรจุหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ในหมวดวิชำเสริมหลักสูตรและ
ได้จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
บรรยำย โดยขอรับกำร 

- - - 



 

 

๑๔๘ 

 
ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖4 

หน่วยงาน การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 - หลักสูตรครูทหำรชั้นประทวน   
 

สนับสนุนผู้บรรยำย จำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

   

2.5 ภำษำอังกฤษส ำหรับเสมียน 
สน.ผชท.ทหำรไทย/ต่ำงประเทศ 

นำยทหำรนักเรียน ตั้งแต่ พ.ย.63 
ถึง ก.ค.64 

อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง
หลักสูตร โดยจะเพิ่มวิชำต้ำน
ทุจริตศึกษำไว้ในหวดวิชำเสริม
หลักสูตรจัดเป็นวิชำบรรยำย
และขอกำรสนับสนุนผู้บรรยำย 
จำกส ำนกังำน ป.ป.ช. 

- - - 

4.14 ส านักงาน 
ผู้บังคับทหารอากาศ
ดอนเมือง 

1.โครงกำรฝึกอบรมฝึกอบรมทหำร
สำรวัตร ส ำหรับนำยทหำรสัญญำ
บัตรชั้นต้น รุ่นที่ 1 

น.สัญญำบัตรที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำก 

รร.นนก.และน.สัญญำ
บัตรที่ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตร นม.แล้ว 
จ ำนวน 30 คน 

อบรมในช่วง
เวลำปฐมนิเทศ 
ปัจฉิมนิเทศ 
และบรรยำย

พิเศษ 

คำดว่ำ น.สัญญำบัตรจะได้รับ
ควำมรู้และน ำไปปฏิบัติได ้

- ไม่มีผู้บรรยำยเฉพำะ 
- ไม่มีกำรทดสอบ
ประเมินผลท ำให้ไม่สำมำรถ
ชี้วัดได้ 

- - 

2. หลักสูตรทหำรสำรวัตร ส ำหรับ
นำยทหำรประทวนส ำหรับกำรเรียนรู้
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์รุ่นที่ 37 

น.ประทวนที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำก รร.จอ.

ยศ.ทอ.และน.
ประทวนที่ผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตร นป.
แล้ว จ ำนวน 30 คน 

คำดว่ำ น.ประทวนจะได้รับ
ควำมรู้และน ำไปปฏิบัติได้ 

- - 

3. โครงกำรทหำรสำรวัตร  
น.ประทวน (จ.ต.ก ำลังพลพิเศษ) รุ่น
ที่ 5 

น.ประทวนที่ได้รับ
กำรบรรจุใหม่ จ ำนวน 

36 คน 

คำดว่ำ น.ประทวนจะได้รับ
ควำมรู้และน ำไปปฏิบัติได้ 

- - 

4. โครงกำรทหำรสำรวัตร  
น.ประทวน (จ.ต.ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
จำก รร.จอ.ยศ.ทอ.) รุ่นที่ 5 

น.ประทวนที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำก รร.จอ.
ยศ.ทอ.จ ำนวน 36 

คน 

คำดว่ำ น.ประทวนจะได้รับ
ควำมรู้และน ำไปปฏิบัติได้ 

- - 



  

๑๔๙ 

 

4. หลักสตูรสร้างวิทยากร ป.ป.ช./ บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑. ชื่อหลักสูตร “สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

๒. กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้ :  
 1) หน่วยงำนภำครัฐ ระดับกระทรวง/กรม 20 กระทรวง 
 2) หน่วยงำนภำครัฐวิสำหกิจ 54 หน่วยงำน 
 3) หน่วยงำนอ่ืน ๆ 13 หน่วยงำน 

๓. แนวทางการน าไปใช้ : 
 ประกอบด้วย ๓ แนวทำง  
 ๑) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 ๒) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
 ๓) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลำกรภำครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

หลักสูตรสร้างวิทยากร ป.ป.ช./ 
บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

“สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 
 
 



  

 

 

๑๕๐ 

 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 

หน่วยงานภาครัฐ 
 

๑. ส านักนายกรัฐมนตรี 
๑.๑ ส านักปลัด
ส านักนายก 
รัฐมนตรี 

๑. นักบริหำร
ระดับกลำง
ส ำนักงำนปลัด
ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 
รุ่นที่ ๕ 

มีกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ดังนี้ 
- กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- คุณธรรมจริยธรรม และกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต 
- พระรำชบัญญัติวธิีปฏบิัติ
รำชกำรทำงปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ข้ำรำชกำร  
๒๓ คน 
๑. ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร 
ระดับช ำนำญ
กำรพิเศษ 
๒.ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร 
ระดับช ำนำญ
กำรมำแลว้ไม่
น้อยกว่ำ ๔ ป ี
๓. ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภททั่วไป 
ระดับอำวโุส 

๗ พ.ย.๖๑ – 
๔ ม.ค. ๖๒ 

 

จัดเป็นประจ ำทุกป ีได้แก่ 
- อบรมขำ้รำชกำรที่อยู่ระหวำ่ง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
- หลักสูตรนักบริหำรระดับต้น  
- หลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง 
 
(สอดแทรกควำมรู้เกีย่วกบักำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกำร
ป้องกันกำรทุจริตไว้ทกุหลักสูตร ๆ  
ละ ๓ - ๖ ชัว่โมง ซ่ึงเป็นไปตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ทีก่ ำหนด
ไว้แล้ว) 

- - - - 

๒. โครงกำร
ฝึกอบรมกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรที่
อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร หลกัสูตร 
“กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี”  
รุ่นที่ ๑๔ 

มีกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ดังนี้ 
- คุณธรรมและจริยธรรม
ส ำหรับข้ำรำชกำร 
- กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีตำม
รอยพระยุคลบำท 
- ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั
ระเบียบส ำนักนำยกฯว่ำดว้ย
งำนสำรบรรณฯ 
- ศิลปะในกำรเขียนหนังสือ
รำชกำรและกำรเขียนรำยงำน
กำรประชุม 

ข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่ในสังกัด
ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี  
๖๕ คน ได้แก ่
๑.ส ำนักงำนปลัด
ส ำนักนำยกฯ 
จ ำนวน ๑๒ คน 
๒. กรมประชำ 

สัมพันธ ์
จ ำนวน ๒๙ คน 
๓. ส ำนักงำน 

๑๗ – ๒๔ ม.ค. 
๖๒ 
 

- - - - - 



  

 

 

๑๕๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  - กฎหมำยเกี่ยวกบัวธิีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครองฯ 
- ยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ 
ฯลฯ 
 

คณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 
จ ำนวน ๑๔ คน 
๔. ส ำนัก
เลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี 
จ ำนวน ๔ คน  
๕. ส ำนักงำน
สภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ จ ำนวน 
๓ คน 
๖. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำร
ลงทุน จ ำนวน  
๓ คน 

      

๓. โครงกำร
ฝึกอบรมกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรที่
อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร หลกัสูตร 
“กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี”  
รุ่นที่ ๑๕ 
 
 
 
 
 

มีกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ดังนี้ 
- กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี : จิต
อำสำ กับกำรท ำงำนเพื่อ
แผ่นดิน 
- คุณธรรมและจริยธรรม
ส ำหรับข้ำรำชกำร 
- ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั
ระเบียบส ำนักนำยกฯ วำ่ด้วย
งำนสำรบรรณฯ 
- กำรมีจิตบริกำรและกำร
สื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ 
- ข้ำรำชกำรยุคดิจิทัลและ
เส้นทำงกำรพัฒนำตนเอง 

ข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่ในสังกัด
ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 
จ ำนวน ๔๗ คน
ได้แก่  
๑. ส ำนักงำน
ปลัดส ำนักนำยก
ฯ จ ำนวน ๗ คน  
๒. กรม
ประชำสัมพันธ ์
จ ำนวน ๒๒ คน  
๓. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร 

๔ – ๑๒ ก.ค. 
๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 



  

 

 

๑๕๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  - สิทธิประโยชนแ์ละ
ควำมก้ำวหนำ้ในสำยอำชีพ 
ฯลฯ 

คุ้มครองผู้บรโิภค 
จ ำนวน ๑ คน  
๔. ส ำนักงำน
สภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ จ ำนวน 
๒ คน  
๕. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำร
ลงทุน จ ำนวน 
๑๕ คน 

      

๑.๒ ส านักงาน
ก.พ.ร. 

โครงกำรอบรม
สัมมนำร่วมกัน 
“หลักสูตรกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี” 

กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน 
“หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่
ดี” ให้แก่ขำ้รำชกำรส ำนักงำน 
ก.พ.ร. ที่ได้รับกำรบรรจุใหม่
และอยู่ระหวำ่งทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร เพื่อปลกูฝัง
ปรัชญำกำรเป็นขำ้รำชกำรที่ดี 
เสริมสร้ำงสมรรถนะและทักษะ
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏบิัติงำน
รำชกำร รวมทั้งส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และสรำ้ง
สำยสัมพันธ์ที่ดีในกำรท ำงำน 
ให้แก่ข้ำรำชกำร 

ข้ำรำชกำรที่
บรรจุใหม่

ปีงบประมำณ 
๒๕62 

ระหวำ่งวันที ่
26 – 29 ส.ค.

62 

ผลที่ได้รับจำกกำรจัดโครงกำร
อบรมสัมมนำร่วมกัน “หลักสูตร
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” ขำ้รำชกำร
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่ได้รับกำรบรรจุ
ใหม่และอยู่ระหวำ่งทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่ ได้ควำมรู้ และตระหนกัถึง
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีจรรยำบัน
ของข้ำรำชกำรที่ดี มีควำมรู้หลกั
คุณธรรม รวมถึงทรำบถึงโทษของ
กำรทุจริจ กำรกระท ำที่มิชอบตอ่
ประชำชน และประเทศชำติ  

- ด ำเนินกำร บรรยำยหัวข้อ 
จิตส ำนึกในกำรมีวินัย และวินัย
ข้ำรำชกำร โดย วิทยำกร จำก
ส ำนักงำน ก.พ. 
- บรรยำยหัวข้อ หลักคุณธรรม 
อุดมกำรณ์ และจรรยำส ำหรับ
ข้ำรำชกำรที่ดี ในกำรท ำงำน
ภำครัฐโดย วิทยำกร จำก
ส ำนักงำน ก.พ. 
- บรรยำยหัวข้อ  
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องโดย ผู้อ ำนวยกำรกอง
กฎหมำยและระเบียบรำชกำร
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
- ศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์ 
ต้ำนโกง ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
- ศึกษำดูงำน และท ำกิจกรรม 
CSR ปลูกป่ำในโครงกำรอัน

- - - 



  

 

 

๑๕๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
- ท ำกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศำสน
สถำน CSR (บ ำรุงวัด บ ำรุงใจ) 

๑.๓ กรม
ประชาสัมพันธ ์

หลักสูตรกำร
ด ำเนินกำรทำงวินยั
และเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม 

อบรมให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ด้ำนวินัย ทุจริตและจรยิธรรม 

ข้ำรำชกำร กปส. 
ส่วนกลำง และ
ส่วนภูมิภำค 

3 วัน ด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกป ี
(ด ำเนินกำรมำแลว้ 5 รุ่นในปีงบ 
ประมำณ พ.ศ.2562 เป็นรุ่น 
ที่ 6) 

ผู้ผ่ำนกำรอบรมสำมำรถเป็น
เครือข่ำยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
เครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ  
ในหน่วยงำน 

- ควรเชิญวิทยำกร
จำก ส ำนักงำน

ป.ป.ช. มำ
บรรยำยดว้ย 

- 

๒. กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา    
(ศูนย์ปฏิบัติ 
การต่อต้านการ
ทุจริต) 

โครงกำรสืบสำน
ปณิธำนสุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จัดกำรฝึกอบรมค่ำยกำรเรียนรู้
เพื่อปลูกฝังให้ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เข้ำใจและ
น้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิต โดยสอดแทรก
กำรบรรยำยหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ เร่ืองกำรคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม และจิตพอเพยีงต้ำน
ทุจริต ในโครงกำรฯ 
 

ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรของ
กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและ
กีฬำ  
(๗ หนว่ยงำน)
จ ำนวน ๕๖คน  

ระยะเวลำ
โครงกำร  

๓ วัน ๒ คืน 
โดยจัดกำร
บรรยำย

หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ 
๑.๕ ชั่วโมง 

ขยำยเครือข่ำยของ ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต และเพิ่มจ ำนวน
วิทยำกรตัวคูณในหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำของกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ 

ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของ
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
ได้รับรู้หลักกำรและตัวอยำ่ง
กรณีกำรขัดกันแห่งประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
และหลักกำรทรงงำน 
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลที่ ๙ ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันเหตุแห่ง
ปัญหำกำรทุจริต 

- - - 

๓. กระทรวง
คมนาคม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหนว่ยงำน  
เพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรรับ
ฟังกำรบรรยำยให้ควำมรู้และ
แบ่งกลุ่มท ำกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น มี
เนื้อหำ ใน ๔ ชุดวิชำ ได้แก ่ 
(๑) กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
(๒) ควำมอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต 

100 คน 1 วัน - บุคลำกรเจำ้หน้ำที ่ผู้แทน
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
คมนำคม มีควำมเข้ำใจใน 
หลักสูตรฯ มำกขึ้น  
- เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมอืใน 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในกระทรวง
คมนำคม 
- เตรียมจะจัดโครงกำรอบรมกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้หลักสูตรฯ นี ้ 
(กำรโค้ช) Coaching ให้กับผู้แทน 

1. ควำมร่วมมือระหวำ่ง
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
คมนำคม เพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตร 
2. ประชำสัมพันธ์หนังสือชุด
วิชำป้องกันกำรทุจริต 
กระทรวงคมนำคม เพื่อน ำ
หลักสูตรไปปรับใช้ในโครงกำร
หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกร 
ของหน่วยงำนในสังกัด 

ข้อจ ำกัดในเร่ือง
เวลำด ำเนินกำร
และสถำนที ่

- - 



  

 

 

๑๕๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  (๓) STRONG :  
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต  
(๔) พลเมืองและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม   

  เจ้ำหน้ำที่หนว่ยงำนในสังกัด
กระทรวงคมนำคม ใน
ปีงบประมำณ 2563 

กระทรวงคมนำคม 
3. ได้ข้อเสนอแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำของกระทรวงคมนำคม 

   

๓.๑ กรมการ
ขนส่งทางบก 

๑. หลักสูตรกำร
บริหำรส ำหรับ
ผู้บังคับบัญชำ
ระดับต้น รุ่นที่ 26 
ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2562  

ก ำหนดเนื้อหำหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมหัวข้อวิชำ กำรบริหำร
ด้วยหลักคุณธรรม จ ำนวน 6 
ชั่วโมง ประกอบด้วยหวัข้อวิชำ
ย่อย 2 วิชำ คือ กำรขัดกัน 
ระหวำ่งประโยชน์สว่นบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม และ
กำรศึกษำดูงำนตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลำกรประเภท
ทั่วไประดับอำวุโส/
ช ำนำญงำน และ
ประเภทวิชำกำร
ระดับช ำนำญกำร/
ช ำนำญกำร
พิเศษ รวม
จ ำนวน 60 คน 

6 – 14 
มีนำคม 
2562 

 
 
 
 
 

 

มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำแบบ
กลุ่ม และติดตำมผลหลังกำร
ฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว  
3 เดือน จำกแบบประเมินผล
ออนไลน์ 
 

 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีผล
คะแนนกำรทดสอบหลังกำร
ฝึกอบรมไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 60 
โดยมีควำมรู้ ทกัษะ สมรรถนะ
ของกำรเป็นนักบริหำร ยดึถือ
หลักคุณธรรมและจรยิธรรม 
สำมำรถปฏบิัติงำนตำมภำรกิจ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

๒. หลักสูตรกำร
บริหำรส ำหรับ 
ผู้บังคับบัญชำ
ระดับกลำง รุ่นที่ 
13 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2562 

ก ำหนดเนื้อหำหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมหัวข้อวิชำ  
1) กำรบริหำรงำนแนวใหมโ่ดย
มีหัวข้อวิชำย่อยเร่ือง กำร 
บริหำรจัดกำรที่ดีตำม
หลักธรรมมำภิบำล  
2). กำรบริหำรด้วยหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม  
ซ่ึงมีหัวข้อย่อย เร่ือง กำร
บริหำรคุณธรรม จริยธรรม 
และควำมโปร่งใส 

บุคลำกรประเภท
ทั่วไประดับ
อำวุโส และ
ประเภทวิชำ 
กำรระดับ
ช ำนำญกำร
พิเศษ หรือระดับ
ช ำนำญกำรที่เคย
ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับ 7 รวม
จ ำนวน 60 คน 

12 – 23 
ก.ค. ๖๒  

 
 

มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำแบบ
กลุ่ม และติดตำมผลหลังกำร
ฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 3 เดือน โดย
ใช้แบบประเมินติดตำมผล 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีผล
คะแนนกำรทดสอบหลังกำร
ฝึกอบรมไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 60 
โดยมีควำมรู้ ทกัษะ สมรรถนะ
ของกำรเป็นนักบริหำร ยึดถอื
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
สำมำรถปฏบิัติงำนตำมภำรกิจ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- - - 

๓. หลักสูตร  
นักบริหำรงำน
ขนส่งระดับต้น 
(นบต.) รุ่นที่ 1 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 

ก ำหนดเนื้อหำหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมหัวข้อวิชำ 
ธรรมมำภิบำลกับกำรบริหำร
ภำครัฐแนวใหม่ และหวัข้อวิชำ 
แนวทำง กำรปอ้งกันขอ้ผิดพลำด 
และปัญหำกำรทุจริตด้ำน 

ข้ำรำชกำรที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วนในกำร
เข้ำรับพิจำรณำ
แต่งต้ังให้ด ำรง
ต ำแหน่งประเภท 

26 ส.ค.  – 
6 ก.ย. 62 

 

มีกำรจัดท ำแบบประเมินผลผู้เข้ำ
อบรมหลังจบกำรบรรยำยในแต่ละ
หัวข้อวิชำ และจะได้จัดท ำ
แบบสอบถำมไปยังผู้บังคับบัญชำ
ของผู้เข้ำอบรมเพื่อติดตำม
ประเมินผลภำยหลัง กำรอบรม 3 -  

อยู่ระหว่ำงกำรเกบ็ข้อมูลเพื่อ
น ำมำจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำร
ฝึกอบรมน ำเสนอผู้บริหำร
กรมกำรขนส่งทำงบกต่อไป 

- - - 



  

 

 

๑๕๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  กำรเงินและบัญช ี อ ำนวยกำรระดับ
ต้น รวมจ ำนวน 
65 คน 

 6 เดือน     

๔. โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
พัฒนำบุคลำกร
กรมกำรขนส่ง 
ทำงบก 

1. กำรอบรมออนไลน์ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำน 
ก.พ. ในหมวดพัฒนำสมรรถนะ
หลักของข้ำรำชกำรพลเรือน 
(Core Competency 
Development) กลุ่มหัวขอ้
วิชำกำรยึดมั่นในควำมถกูต้อง
ชอบธรรมและจรยิธรรม  
2. กำรสัมมนำ “มุ่งสู่ ควำม
ปลอดภัยทำงถนน ทุกดำ้น  
ทุกพื้นที่ อย่ำงมีส่วนรว่ม  
ด้วยระบบ IT”ผู้บริหำรได้มอบ
นโยบำยและแสดงเจตนำรณ์
ต่อต้ำนคอร์รัปชันร่วมกับ
ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ โดยมกีำร
เผยแพร่หนังสือชุดหลักสูตร
วิชำต่อต้ำนทจุริตศึกษำ และ
สื่อสร้ำงสรรค์ต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้แก่ผู้เข้ำร่วม กำรสัมมนำได้
น ำไปศึกษำเพื่อถำ่ยทอด และ
ส่งเสริมพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชำต่อไป 

บุคลำกรในสังกัด 
ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
อธิบด,ี รอง
อธิบด,ี ผู้ตรวจ
รำชกำร, 
ผู้เชี่ยวชำญ,  
ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก/กอง/ศูนย์
, ขนส่งจังหวัด, 
หัวหน้ำสำขำ, 
หัวหน้ำกลุ่ม/ 
ส่วน/ฝ่ำย/งำน 
ทั่วประเทศ 

มกรำคม – 
กันยำยน 
2562 

 
 
 
 
 

10 สิงหำคม 
2562 

มีกำรทดสอบประเมินระดับควำมรู้
ควำมเข้ำใจของขำ้รำชกำร ประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน 
และประเภทวิชำกำรระดับ
ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ผำ่นระบบ 
ออนไลน์ เร่ือง 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. วินัยและกำรรักษำวินัย 
3. กำรคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์สว่นรวม 
4. ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 
5. หลักปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพยีง 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเกบ็
ข้อมูลกำรทดสอบประเมิน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยดว้ย
ระบบออนไลน์ (ด ำเนินกำรถึง
สิ้นเดือนกันยำยน 2562 ) 

- - - 

๔. กระทรวง
สาธารณสขุ 

๑. หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ  
(Anti-Corruption 
Education) 
กระทรวง 

บรรจุหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
(Anti-Corruption Education) 
กระทรวงสำธำรณสุข ในกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด /
โรงพยำบำล
ศูนย์/ 

1 ป ี
 

กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ในสังกัด 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

หน่วยงำน จ ำนวน 1,850 
หน่วยงำน ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน ITA (ร้อยละ 90)  
จ ำนวน 1,792 หนว่ยงำน  
คิดเป็นร้อยละ 96.86 

- - - 



  

 

 

๑๕๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 สำธำรณสุข 
 

หน่วยงำนภำครัฐ ในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละ
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน ITA  
(ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 90) 

โรงพยำบำล 
ทั่วไป/ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอ/
โรงพยำบำล
ชุมชน จ ำนวน 
1,850 
หน่วยงำน 

      

๒. หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ (Anti-
Corruption 
Education) 
กระทรวง
สำธำรณสุข 

ผลิตบุคลำกรในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ให้เป็น Coach ใน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-
Corruption Education) 
กระทรวงสำธำรณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบงำน
ด้ำนกำรป้องกัน
ปรำบปรำม 
กำรทุจริต  
งำนคุ้มครอง
จริยธรรม  
หรืองำน 
ธรรมำภิบำลของ
หน่วยงำน 
ประกอบด้วย 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด 
ส ำนักงำนเขต
สุขภำพ และ
ส่วนรำชกำร
ระดับกรม
หน่วยงำน 
ในก ำกับ ฯ
องค์กำรมหำชน 
และรัฐวิสำหกจิ 
100 คน 

จ ำนวน 
2 วัน  

ระหว่ำงวันที ่
4-5 มิถุนำยน 

2562 
 

โครงกำรอบรมหลักสูตร Strongest 
Coach ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 
 

ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 95 
คน (ร้อยละ 95) 
ผู้เป็น STRONGEST COACH 
ได้ร่วมลงนำมพันธะสัญญำ คือ 
“สำธำรณสุข ซ่ือสัตย ์โปร่งใส 
ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพยีง” 
และทุกหนว่ยงำนร่วม
ขับเคลื่อนชมรม STRONG  
อยำ่งบูรณำกำรร่วมกัน 
 

- - - 



  

 

 

๑๕๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๓. หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ  
(Anti-Corruption 
Education) 
กระทรวง
สำธำรณสุข 

เข้ำบรรยำยในส ำนัก/กอง ใน
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข รำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง 

หน่วยงำน 
ในสังกัด
ส ำนักงำน

ปลัดกระทรวง 
สำธำรณสุข 

รำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง 26 

หน่วยงำน 

พ.ค. - ส.ค. 
๖๒ 

โครงกำร I can You can We can 
ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

ด ำเนินกำรได้จ ำนวน 18 
หน่วยงำน (ร้อยละ 64.28) 
รำยงำน ณ วันที่ 13 กันยำยน 
2562 

เนื่องจำกแต่ละ
หน่วยงำนมภีำรกจิ
ที่ไม่มีวันตรงกับ 
ศปท. ท ำให้มีกำร
เล่ือนกำรเข้ำ
บรรยำย 

 

เข้ำบรรยำยใน
วันที่หน่วยงำนมี
ควำมพร้อม จำก
วันที่ก ำหนดจริง 

- 

๕. กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม 

โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร“วิทยำกร
ตัวคูณด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต”
กระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม 
งบด ำเนินงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จ ำนวน 
๓๗๘,๐๐๐.- บำท  
(สำมแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันบำทถว้น) 

วิธีกำรบรรยำยและกำรฝึก
ปฏิบัติ จ ำนวน ๓๑ ชัว่โมง 
ดังนี้ 
๑. ภำคบรรยำย ๒ หวัข้อ 
จ ำนวน ๖ ชัว่โมง ได้แก ่
๑.๑ กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรว่ม ปลูก
จิตส ำนึกควำมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 
๑.๒ กำรประยุกต์หลกัควำม
พอเพียงให้เกิดจิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต จ ำนวน ๓ ชัว่โมง 
๒. ภำคปฏิบัติ จ ำนวน ๒๕ 
จ ำนวน ๓ ชัว่โมง 
๒.๑ พื้นฐำนกำรพูดของ
วิทยำกรมืออำชีพ ๓ ชั่วโมง 
๒.๒ เทคนิคกำรเปิดใจใช้พลัง
เสียงปลุกเร้ำ 
๒.๓ กำรบริหำรเวลำและสรำ้ง
บรรยำกำศที่ดี ๓ ชั่วโมง 
 

ข้ำรำชกำรสังกัด
กระทรวง
ทรัพยำกร 

ธรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ ำนวน ๔๐ คน 

วันที่ ๑๓ – 
๑๖ สิงหำคม 

๒๕๖๒ 
(รวมเวลำ 

๔ วัน ๓ คืน) 

ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร 
“วิทยำกรตัวคูณด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต” กระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวนผู้
ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน ๔๐ คน 

ผู้ผ่ำนกำรอบรม หลักสูตร 
“วิทยำกรตัวคูณด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต” กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๔๐ คน 

- - - 



  

 

 

๑๕๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  ๒.๔ บุคลิกภำพแห่งควำม
น่ำเช่ือถือ จ ำนวน ๓ ชัว่โมง 
๒.๕ กำรใช้สื่อกำรสอนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ ๒ ชั่วโมง 
๒.๖ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำน
หรือกรณีศึกษำที่ควรน ำมำเป็น
ตัวอยำ่ง ๒ ชัว่โมง 
๒.๗ กำรฝึกถำ่ยทอดองค์
ควำมรู้ เร่ือง สังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต ๙ ชัว่โมง 
 

       

๖. กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์    
(ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต) 

๑. กำรให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำ  
แก่เจ้ำหนำ้ที่
ผู้ปฏิบัติงำน 
ในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 

เพื่อให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในส่วนภูมภิำค  
และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชแีละ
พัสดุ ตำมกฎหมำย ระเบยีบ
และหนังสือสั่งกำร ก ำหนดกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 

เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนเกษตร

และสหกรณ์
จังหวัด จ ำนวน 

156 คน 
 

พ.ย. - 
ธ.ค. 61 

 

 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตอบแบบ
ประเมินผลโครงกำร จ ำนวน 
150 คน ควำมพึงพอใจในกำร
ประชุม ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในด้ำนกำรด ำเนินโครงกำร 
ด้ำนกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ/
วิทยำกร ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไป
ใช้ และด้ำนสถำนที ่ระยะเวลำ
กำรอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมำก 

 - ควรจัดอบรม
ส ำหรับผู้บริหำร
หน่วยงำน 
- ควรจัดประชุม
ทำงไกลออนไลน์
ผ่ำนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง 

 

 

 ๒. กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี
ส ำหรับข้ำรำชกำร
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร รุ่น
ที่ 35 - 36  

เพื่อปลูกฝังปรัชญำกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี เสริมสร้ำง
สมรรถนะและทักษะ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏบิัติงำน
ของข้ำรำชกำร ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม กำร
ท ำงำนเป็นทีมและพัฒนำ 
เครือข่ำยในกำรท ำงำน เพื่อให ้

ข้ำรำชกำรที่อยู่
ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่

รำชกำร จ ำนวน 
223 คน 

 

พ.ค. - มิ.ย. 
62 

 

- 
 

- รุ่นที่ 35 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหวัข้อ 
วิชำ กำรป้องกันแลปรำบปรำม
กำรทุจริตก่อนกำรฝึกอบรม 
ระดับมำก (3.82) และ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจหลังกำรฝึกอบรม 
ระดับมำกที่สุด (4.54) 

- 
 
 

- ควรน ำขอ้ตรวจ
พบมำเป็น
กรณีศึกษำ 
- ควรจัดอบรม
ระเบียบต่ำงๆ 
ส ำหรับผู้บริหำร
หน่วยงำน 
 

- 
 



  

 

 

๑๕๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  
 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ตระหนักในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมส ำหรับขำ้รำชกำร 
และตระหนักถึงวินยัส ำหรับ
ข้ำรำชกำร สำมำรถปฏิบัติตน
ได้อย่ำงเหมำะสม 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

- รุ่นที่ 36 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหวัข้อวิชำ  
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตก่อนกำรฝึกอบรม  
ระดับมำก (3.86) และ 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

๓. กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี
ส ำหรับข้ำรำชกำร
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ส ำนักงำน
กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมและ
ปลูกฝังข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ให้
เข้ำใจหลักเกณฑ์ และวธิี
ปฏิบัติต่ำงๆ ของระบบรำชกำร 
รวมถึงปรัชญำกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ปลกูฝังทัศนคติที่ดี
ในกำรท ำงำนด้วยควำม
รับผิดชอบ มีจิตส ำนกึ 
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่รำชกำร 
โดยยึดหลกัควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต ยุติธรรม ถอืประโยชน์
ของประเทศและส่วนรวมเป็น
ส ำคัญ นอกจำกนีย้ังเป็นกำร
สร้ำงเครือข่ำยข้ำรำชกำรรุ่น
ใหม่ในระบบรำชกำร 

ข้ำรำชกำรที่อยู่
ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร จ ำนวน 
143  คน 

มิ.ย. – ก.ค. 
๖๒ 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจหลังกำรฝึกอบรม
ระดับมำกที่สุด (4.59) 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันกำร
ทุจริตในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของ
ตนเอง 

- - - 

๗. กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
(สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ 
และบุคลากร
ทางการศึกษา) 

โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรของ
กระทรวง 
ศึกษำธกิำรเพื่อ
สนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำใน
ภูมิภำคหลกัสูตร

-ด ำเนินกำรพัฒนำกลุ่มเปำ้หมำย
จ ำนวน ๒ รุ่น  
-ผู้ผ่ำนกำรพัฒนำ จ ำนวน ๘๘ คน 
-ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
๑. ประชุมคณะท ำงำนเพื่อ
วำงแผนและก ำหนดขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 
๒. ประชุมปฏิบัตกิำรให้ควำมรู้

บุคลำกรของ
ส ำนักงำน

ศึกษำธกิำรภำค
และส ำนักงำน
ศึกษำธกิำร

จังหวัด จ ำนวน 
๘๘ คนแบ่งเป็น
รุ่นที่ ๑ จ ำนวน 

๒๔ ชั่วโมง/รุ่น 
(รุ่นที่ ๑ 

ระหว่ำงวันที ่
๑๑-๑๔  
ก.พ. ๖๒ 

 
รุ่นที่ ๒ 

ระหว่ำงวันที ่

ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำน ำไปขยำยผล
ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบและ
รำยงำนผลให้สถำบันฯ ทรำบ 

รุ่นที่ ๑ ไดร้ับกำรรำยงำนกำร
ขยำยผลกำรพัฒนำสูพ่ื้นที่ของ
ผู้ผ่ำนกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๗ คน 
รุ่นที่ ๒ ได้รับรำยงำนกำรขยำย
ผลกำรพัฒนำสู่พื้นที่ของผู้ผ่ำน
กำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๖ คน 

๑. หน่วยงำนที่
รับผิดชอบกำร
พัฒนำไม่มี
งบประมำณ
สนับสนุนกำร
ด ำเนินกิจกรรมให้
กลุ่มเป้ำหมำยส่งผล
ให้ผู้ผ่ำนกำรพัฒนำ

๑. ควรมีกำร
สนับสนุน
งบประมำณใน
กำรด ำเนินกำร
ติดตำมผล 
๒. หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ
โครงกำรดังกล่ำว 

- 



  

 

 

๑๖๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

สร้ำงวิทยำกรผู้น ำ 
กำรเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 

เพื่อจัดท ำหลักสูตร 
๓. ประสำนควำมรว่มมือกบั
หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง 
๔. ด ำเนินกำรพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยตำมที่หลกัสูตร
ก ำหนด 
๕. ประชุมปฏิบัตกิำรสรุปและ
จัดท ำรำยงำนด ำเนินกำร
พัฒนำ 
๖. ติดตำมและประเมินผลผู้
ผ่ำนกำรพัฒนำ 
๗. สรุปและรำยงำนผล 

๔๒ คน 
รุ่นที่ ๒ จ ำนวน 

๔๖ คน 

๒๕-๒๘  
ก.พ. ๖๒) 

บำงพื้นที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 
๒. หน่วยงำน
พัฒนำไม่มี
งบประมำณในกำร
ด ำเนินกำรติดตำม
ผลกำรพัฒนำ 

ควรมแีนวทำง 
กำรพัฒนำที่
ชัดเจนในกำร 
มอบหมำย
หน่วยงำนเพือ่ลด
ควำมซ้ ำซ้อน 

๘. กระทรวง
พาณิชย์ 
(ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้าน 
การทุจริต) 

๑. กำรจัดอบรม 
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำกระทรวง
พำณิชย์  STRONG 
: จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต รุ่นที่ 1 
ส่วนกลำง 

จัดอบรมหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ กระทรวงพำณิชย ์
STRONG : จิตพอเพยีงต้ำน
ทุจริต รุ่นที่ 1 ส่วนกลำง เพื่อ
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ทักษะให้กบับุคลำกรกระทรวง
พำณิชย์ร่วมปอ้งกัน และ
ต่อต้ำนกำรทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น
ในกระทรวงพำณิชย ์

ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร
กระทรวง
พำณิชย์

ส่วนกลำงและ
หน่วยงำน 

ในสังกัด/ก ำกับ 
จ ำนวน 50 คน 

22-23 
มกรำคม 
2562 

มีกำรขยำยผลไปยังส ำนกังำน
พำณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด 

กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกบักำรคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ สว่นตนกับ
ส่วนรวม ควำมไม่ทนและ
ควำมอำยต่อกำรทุจริต  
กำรประยกุต์หลักควำม
พอเพียงด้วยโมเดล STRONG 
: จิตพอเพียงต้ำนทจุริต มี
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม 53 คน 

1) กำรอบรมมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อฝกึ
กำรเป็นวิทยำกรที่
มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและทัศนคติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กำรคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม 
และสำมำรถ 
ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ไปสู่
กลุ่มเป้ำหมำยอื่นๆ  
ได้อย่ำงถูกตอ้งและ
ชัดเจน ไม่ท ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจ
คลำดเคลื่อน  
๒) ควรมีกำรปรับ 

1) ส่งเสริม
ควำมรู้ให้
บุคลำกร 
ในหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำ
กระทรวงพำณิชย์ 
STRONG :  
จิตพอเพียง ตำ้น
ทุจริตอย่ำง
ต่อเนื่อง 
2) ติดตำม
ประเมินผลกำร
น ำควำมรู้ที ่
ได้รับจำกกำร
อบรม ไปใช้จริง
3) ยกระดบักำร
เป็นวิทยำกรมือ
อำชีพหลกัสูตร 

 

๒. กำรจัดอบรม 
หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ
กระทรวงพำณิชย ์ 
STRONG :  
จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต รุ่นที่ 2 ส่วน
ภูมิภำค 

จัดอบรมหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ กระทรวงพำณิชย ์
STRONG : จิตพอเพยีงต้ำน
ทุจริต รุ่นที่ 2 ส่วนภูมิภำค 
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และทักษะใหก้ับบุคลำกร
กระทรวงพำณิชย์รว่มป้องกัน
และต่อ ต้ำนกำรทุจริตมิให ้

ข้ำรำชกำรสังกัด
ส ำนักงำน

พำณิชย์จังหวัด 
76 จังหวัด 

จ ำนวน 152 
คน ประกอบ 
ด้วย พำณิชย์
จังหวัดและ 

25-27 
มิถุนำยน 
2562 

เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ในหลักสูตรนี้
อย่ำงทั่วถึงจึงได้น ำหลักสูตร
ดังกล่ำว ลงในระบบออนไลน์  
(E-Learning ) เพื่อเปิดโอกำสให้
ข้ำรำชกำรกระทรวงพำณิชย์ทั้งใน
ส่วนกลำงและสว่นภูมภิำคและ
ต่ำงประเทศได้มีโอกำสศึกษำ 

กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกบักำรคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ สว่นตนกับ
ส่วนรวม ควำมไม่ทนและ
ควำมอำยต่อกำรทุจริต กำร
ประยุกต์หลกัควำมพอเพียง
ด้วยโมเดล STRONG : จิต 

 



  

 

 

๑๖๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  เกิดขึ้นในกระทรวงพำณิชย ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม   พอเพียงต้ำนทุจริต โดยมีกลุ่ม 
เป้ำหมำยเขำ้ร่วม จ ำนวน 
152 คน 

หลักสูตรให้เข้มข้น
กว่ำนี ้และควรลด
จ ำนวนไม่เกินรุ่นละ  
25 คน 

ดังกล่ำว โดย
คัดเลือก
ผู้เข้ำร่วมอบรม
จำกผู้ที่ผ่ำน
หลักสูตรต้ำน
ทุจริต รุ่นที่ 1 
เข้ำรับกำรอบรม
แบบเข้มข้นและ
สำมำรถเป็น
วิทยำกรใน 
ได้อย่ำงแท้จริง
4) น ำหลักสูตร
ต้ำนทุจริต ลงใน
ระบบออนไลน์ 
(E-Learning) 
เพื่อเปิดโอกำส
ให้ข้ำรำชกำร
ส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำคและ
ต่ำงประเทศได้มี
โอกำสศึกษำ5) 
เพื่อให้กำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง
ครอบคลุมในทุก
กระบวนงำน ควร
ให้ส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัด 
76 จังหวัด ซ่ึง
เป็นหน่วยงำน
รำชกำรสว่น 

 



  

 

 

๑๖๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

        ภูมิภำคและเป็น
หน่วยรับตรวจ
ตำมเกณฑ์ ITA
ด ำเนิน กำร
วิเครำะห์ควำม
เสี่ยงเกี่ยว กับ
กระบวนงำนใน
ส่วนภูมิภำคที่
อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและ
กระบวนงำนที่
อำจเกิดโอกำสใน
กำรรับสินบน 
พร้อมทั้งก ำหนด
มำตรกำรและ 
แนวทำงกำร
ป้องกันควำม
เสีย่งที่อำจจะ
เกิดขึ้น 

 

๙. กระทรวง 
การคลัง 
(ส านักงานปลัด
กระทรวงฯ) 

โครงกำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำร 
หลักสูตร“วิทยำกร
ตัวคูณส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
โปร่งใส ไร้ทุจริต” 
ประจ ำกระทรวง 
กำรคลัง 
ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562  

ด ำเนินกำรฝึกอบรม ลักษณะ
กำรบรรยำย/อภิปรำย 
แบ่งกลุ่มท ำกิจกรรม
กระบวนกำรโดยวิทยำกรผู้ทรง
วุฒิจำกภำครัฐและเอกชน ใน
หัวข้อ 
- เรำคนคลัง รู้ทันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
- กำรไม่ทนต่อกำรทุจริตและ
กำรเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ

บุคลำกรในสังกัด
กระทรวง 

กำรคลังจ ำนวน 
80 รำย 

(ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำง
ชั่วครำว) 

2 วัน ขยำยผลสู่กำรจัดอบรมหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ ประจ ำกระทรวงกำรคลัง 
และผลิตวิทยำกร ตวัคูณ เพื่อขยำย
ผลสู่หน่วยงำนในระดับกรม 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน ในสังกัด
ต่อไป 

ก่อนเข้ำรบักำรฝกึอบรม   
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีผลคะแนน
ก่อนกำรอบรมที่ตอบ
แบบทดสอบถกู 7  ข้อขึ้นไป 
จ ำนวน 36 รำย คิดเป็นร้อยละ 
45.56 ของผู้ตอบ
แบบทดสอบทั้งหมด และ
ภำยหลังกำรอบรมดังกล่ำว 
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม 
ปรำกฏว่ำผู้เข้ำรับกำรอบรมมี

งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร และ
กำรขำดกำร
ประชำสัมพันธ์อย่ำง
ทั่วถึง 

ต้องกำรให้ 
ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ช่วย
ประชำสัมพันธ์ 
ถึงเป้ำหมำยและ
ควำมส ำคัญของ
หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำให้
มำกขึ้น เพือ่เป็น
ผลเชิงบวกต่อ

- 



  

 

 

๑๖๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ในโครงกำร
กระทรวงกำรคลัง
คุณธรรม 

ประชำธิปไตย 
- กำรพูดในที่ประชุมชน ส ำหรับ
วิทยำกรตัวคูณ  
- เทคนิคกำรสื่อสำรและกำร
สร้ำงทีมวิทยำกรตวัคูณให้
ประสบควำมส ำเร็จ 

ผลคะแนนภำยหลังกำรอบรมที่
ตอบแบบทดสอบถูก 10 ข้อ
ขึ้นไป จ ำนวน 71 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 89.87 บรรลุเปำ้หมำย
และวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนด 

หน่วยงำน 
ที่จะจัดอบรมใน
ระดับกระทรวง
ต่อไป 

1๐. กระทรวงวัฒนธรรม 
๑๐.๑ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

โครงกำรอบรม
เสริมสร้ำงควำมรู้
เกี่ยวกบักำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำม 
กำรทุจริต และ
วัฒนธรรมองค์กร 
ด้ำนจิตอำสำ 
ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2562 

ด ำเนินกำรจัดอบรม หัวขอ้ 
“กำรปฏิบัตหิน้ำที่เพื่อป้องกัน 
มิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
และกำรให้และรับหรือ
ประโยชน์อื่นใด และกฎหมำย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบั 
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต” โดยมีวิทยำกรจำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
เป็นผู้บรรยำยให้ควำมรู้
ของขวัญ  

ข้ำรำชกำรสังกัด
ส ำนักงำน

รัฐมนตรีและ
ส ำนักงำน
กระทรวง
วัฒนธรรม  

ทั้งส่วนกลำง/
ส่วนภูมิภำค 

จ ำนวน  
100 คนปลัด 

วันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 

2562  
ณ สถำบัน
วิชำกำร  
ทีโอท ี

ผู้เข้ำรับกำรอบรมจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรขยำยผลกำรด ำเนินงำน 
ในพื้นที่จังหวัดและหนว่ยงำน 
จ ำนวน 76 จังหวัด 

ภำยหลังกำรอบรม 
ผู้เข้ำอบรมมคีวำมรูเ้กี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรทจุริต เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 92.71 

- - - 

๑๐.๒  
กรมการศาสนา 

โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรของ 
กรมกำรศำสนำ 

กำรให้ควำมรู้เบื้องต้น เร่ือง 
กำรคิดแยกแยะระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมแก่
เจ้ำหน้ำที่กรมกำรศำสนำ 
ผ่ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. และจุด
ประชำสัมพันธ์ของกรมกำร
ศำสนำ 

เจ้ำหน้ำที่
กรมกำรศำสนำ 

จ ำนวน  
๑๓๕ คน 

เดือนสิงหำคม - 
กันยำยน 
2562 

ในปีงบประมำณ 2563  
กรมกำรศำสนำ จะด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง ควำม
ละอำยและกำรไม่ทนต่อกำรทุจริต 

เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้เกี่ยวกับ 
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

เนื่องจำก
ปีงบประมำณ 
2562 ยังไม่ได้
จัดตั้ง งบประมำณ
รองรับกำร
ด ำเนินงำน จึงน ำ
เนื้อหำหลักสูตร
บำงส่วนไปปรับใช้ 
โดยสอดแทรก ใน
จุดประชำสัมพันธ์
ของกรมกำรศำสนำ 
โดยจะเร่ิมขยำยผล

- - 



  

 

 

๑๖๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

กำรน ำหลกัสูตรไปใช้
ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

๑๐.๓  
กรมศลิปากร 

โครงกำรเรียนรู้ 
ตำมรอยพระยุคล
บำทให้แกบุ่คลำกร 
ในสังกัด หลักสูตร  
“กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรม ค่ำนิยม
สุจริต กำรปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต และ
ผลประโยชน ์
ทับซ้อนใน
หน่วยงำนและ
ชุมชน” ตำม
นโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลองค์กำรที่ดี
ของกรมศิลปำกร  

จัดอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้
ทั่วไปและกฎหมำยเกี่ยวกบั
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและ
ค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตในหน่วยงำน 

๑. บุคลำกร 
สังกัดส ำนัก

ศิลปำกรที่ ๑๐ 
นครรำชสีมำ 
จ ำนวน ๘๐ คน 
๒. เครือข่ำย

ภำครัฐและภำค
ประชำชนในเขต

พื้นที่อ ำเภอ 
พิมำย จ ำนวน 

๒๐ คน 

วันที่ ๑๒-๑๓ 
กันยำยน 
๒๕๖๒  
ประจ ำปี

งบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

- อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำน
โครงกำรภำยใต้โครงกำร
เทิดพระเกียรติและเผยแพร่ 
พระเกียรติคุณพระบำทสมเดจ็ 
พระเจ้ำอยู่หัวและพระบรม
วงศำนุวงศ์ คำดว่ำจะแลว้เสร็จ
ประมำณปลำยเดือนตุลำคม 
2562 

- - - 

๑๐.๔ ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม และ
จริยธรรมส ำหรับ 
ข้ำรำชกำร 

1. กำรบรรยำยธรรมะ เร่ือง กำร
พัฒนำคุณภำพชวีิตและองค์กร
ด้วยหลกัธรรม : คนรุ่นใหม่ใส่ใจ
จริยธรรม โดยพระครูปลัด
สุวัฒนวชิรคุณ ผูช้่วยเจำ้อำวำส 
วัดยำนนำวำ 
2. กำรบรรยำยพิเศษเรื่อง 
คุณธรรมจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำร โดยประธำน
คณะกรรมกำรจริยธรรม  

ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร

และบุคลำกรของ
ส ำนักงำน

ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย และ

เครือข่ำย 
ในกระทรวง
วัฒนธรรม 

จ ำนวน 45 คน 

วันที่ 19 
มีนำคม 
2562  

ณ อำคำร
กระทรวง
วัฒนธรรม 

 

มีกำรจัดกิจกรรมอยำ่งต่อเนื่อง 1. ข้ำรำชกำร และเจ้ำหนำ้ที่มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนวินัย 
จริยธรรมและจรรยำของ
ข้ำรำชกำรที่บัญญัติไว้เป็น 
ข้อกฎหมำย กฎ และระเบียบ 
เพื่อร่วมกันเสริมสร้ำง
ภำพลักษณข์องหน่วยงำนให้ม ี
ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. มีกระบวนทัศน์และค่ำนิยม 
ในกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเสริม

- - - 



  

 

 

๑๖๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ประจ ำส ำนกังำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สมรรถนะและพัฒนำระบบ
รำชกำรไทย โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐำน
น ำไปปรับใช้ 
3. ส่งเสริม และเผยแพร่
คุณธรรมจริยธรรม และ
หลักธรรมทำงศำสนำ  

๑๐.๕ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กำรพัฒนำ
เครือข่ำยกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

อบรมสร้ำงกระบวนกำรเครือข่ำย
ระหว่ำงหนว่ยงำนในสังกัด  
กับหน่วยงำนในท้องถิ่น 

หน่วยงำน 
ในสังกัด จ ำนวน  

18 แห่ง 

เดือนตุลำคม 
2561 – 
กันยำยน 
2562 

ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำก
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 

1. นักเรียน นักศึกษำ ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ และบุคลำกร มี
เครือข่ำยและประสำนควำม
ร่วมมือในกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
เป็นหน่วยงำนทำง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีส่วน
ขับเคลื่อนสังคม ให้มีควำม
ตระหนักรูถ้ึงควำมซ่ือสัตย์สจุริต 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

- - - 

๑๐.๖ รายวิชา
ต่อต้านการทุจริต 
(Anti-
Corruption) 

รำยวิชำต่อต้ำน 
กำรทุจริต  
(Anti-Corruption) 

จัดกำรเรยีนกำรสอนเป็นรำยวิชำ 
ในหลกัสูตรระดับปริญญำตรขีอง
สถำนศึกษำในเขตจังหวัด
เชียงใหม ่

สถำนศึกษำ 
ในจังหวัด
เชียงใหม่ 

1 ภำค
กำรศึกษำ 

- 1. นักศึกษำเขำ้ใจนโยบำยและ
กฎหมำยเกีย่วกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
เสนอแนะกิจกรรมเพื่อรณรงค์
แก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
2. นักศึกษำ ตระหนักถึงควำม
ร้ำยแรงของกำรทุจริต มี
ทัศนคติเชิงลบต่อกำรทุจริต 
และมีจิตส ำนึก ควำมเป็น
พลเมอืงด ี 

- - - 



  

 

 

๑๖๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

3. นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้
จำกรำยวิชำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันในด้ำนควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต กำรมีจิต
สำธำรณะ ควำมเป็นธรรมทำง
สังคม กำรกระท ำอย่ำง
รับผิดชอบ กำรเป็นอยู่อย่ำง
พอเพียง 

๑๐.๗ ศูนย์
มานุษยวิทยา 
สิรินธร (องค์การ
มหาชน) 

หลักสูตรอบรมเรื่อ
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เจ้ำหน้ำที ่
จ ำนวน 60 คน 

วันที่ ๑๕ 
พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 

กำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำร 
ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์มำนุษยวิทยำ 
สิรินธร (องค์กำรมหำชน)  
เข้ำร่วมอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ ๗๕ 

- - - 

๑๐.๘ 
หอภาพยนตร์ 
(องค์การ
มหาชน)  

ประชำสัมพันธ์
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ 2562 

ประชำสัมพันธ์เผยแพร่เนื้อหำ
คู่มือหลักสูตรต้ำนทุจริตผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงำน 

เจ้ำหน้ำที ่
หอภำพยนตร์ 

(องค์กำร
มหำชน)  

และบุคลำกร
ภำยนอก 

เดือนกันยำยน 
2562 

ด ำเนินกำรต่อเนื่องถึงปีงบประมำณ 
2563  

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกบัหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำให้แก่
เจ้ำหน้ำที่หอภำพยนตร์ 
(องค์กำรมหำชน) และ
บุคลำกรภำยนอก 
 

-  -  - 

๑๐.๙  
ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การ
มหาชน) 

โครงกำรส่งเสริม 
เครือข่ำยทำงสังคม 
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
ด้วยมิติทำง
วัฒนธรรมและมิติ
ด้ำนสังคม 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
“วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม 
ต่อต้ำนกำรทุจริต" ด้วยมิติ 
ทำงวัฒนธรรมและมิติด้ำน
สังคม ในแต่ละภำค ดังนี้  
- ภำคเหนือ ณ โรงแรม เดอะ 
แกรนด ์ริเวอร์ ไซด์ จังหวัด
พิษณุโลก ระหว่ำงวันที่ ๑๓-
๑๔ พ.ค. ๖๒ 
- ภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ณ โรงแรม พิมำน

ภำครัฐ 
ภำคเอกชน 

รัฐวิสำหกิจ ผู้น ำ
ทำงศำสนำ ภำค
ประชำสังคม  

ภำคกำรศึกษำ 
และประชำชนที่

สนใจ 

เดือน
พฤษภำคม - 

สิงหำคม 
๒๕๖๒ 

- กำรฝึกอบรมได้มีกำรออกแบบ 
กระบวนกำรเรียนรู้ให้
เหมำะสมและ สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์เรียนรู้แบบผู้ใหญ ่
ซ่ึงใช้กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
เน้นกำรเรียนรู้เป็นกลุ่ม พร้อม
ทั้งสร้ำงบรรยำกำศของกำร
แบ่งปัน โดยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง
ของผู้เข้ำร่วมอบรม ที่เป็น 
Tacit Knowledge  

- - - 



  

 

 

๑๖๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

กำร์เด้น จังหวัดขอนแก่น 
ระหว่ำงวันที ่๑๐-๑๑ มิ.ย. ๖๒  
- ภำคกลำง ณ โรงแรม เดอะ 
รอยัล เจมส์ กอล์ฟ จังหวัด
นครปฐม ระหว่ำงวันที ่๒๒-
๒๓ ก.ค. ๖๒  
- ภำคใต้ ณ โรงแรม บรรจงบุรี 
จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี  ระหว่ำง
วันที่ ๕-๖ ส.ค. ๖๒ 

อันเกิดจำกกำรปฏบิัติ  
ที่กลำยเป็นภูมิปัญญำปฏิบัต ิ
(Practical Wisdom) รวมถึง
กำรน ำควำมรู้จำกวิทยำกร  
ผู้เข้ำอบรม และผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง ในกำร
ขับเคลื่อนให้เกิดกำรเรียนรู้ใน
มิติทำงสังคมที่เหมำะสมตำม
บริบท ของชุมชม ผ่ำน
เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 
อำทิ กระบวนกำร พัฒนำ
คุณธรรมตำมมิติทำงสังคม  
โครงงำนคุณธรรม องค์กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม  
กำรพัฒนำเชิงพื้นที่ ตลอดจน
กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” 
กิจกรรมวิเครำะหพ์ฤติกรรม
พลังบวก ดว้ยหนังและละครสั้น 
(Movies Talk) กิจกรรมสมดุล
กำยใจ รวมทั้ง กำรบรรยำย 
“แก้ทุจริต คิดฐำนสอง” และ
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตยุค
ใหม่ จำกส ำนักงำน ป.ป.ช.  
เปน็ต้น ท ำให้กลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชน 
รัฐวิสำหกิจ ผู้น ำทำงศำสนำ 
ภำคประชำสังคม ภำค
กำรศึกษำ และประชำชนที่
สนใจ ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรเป็น วิทยำกร



  

 

 

๑๖๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ส่งเสริมคุณธรรม จ ำนวน 
ทั้งสิ้น ๔๔๘ คน  
โดยแบ่งตำมกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมแต่ละภำค ดังนี้   
- ภำคเหนือ จ ำนวน ๑๐๕ คน  
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ ำนวน ๑๒๕ คน 
- ภำคกลำง จ ำนวน ๑๓๕ คน  
- ภำคใต้ จ ำนวน ๘๓ คน   

๑๑. กระทรวง 
แรงงาน 

โครงกำรสนับสนุน
และสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต “ดวงตำ
แรงงำน” 

จัดอบรมเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริตแก่
อำสำสมัครแรงงำน และ
เครือข่ำยภำคประชำชน และ
สร้ำงเครือข่ำยเพื่อขับเคลื่อน
ภำรกิจดำ้นกำรปอ้งกันกำร
ทุจริต จ ำนวน 2 ครั้ง 
- ครั้งที่ 1 อำสำสมัครแรงงำน
และเครือข่ำยภำคประชำชน      
ในพื้นที่ภำคกลำงและภำค
ตะวันออก  เมื่อวันที่ 11 – 
13 ธันวำคม ๒๕๖1     
มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรม จ ำนวน 
771 คน 
- ครั้งที่ 2 อำสำสมัครแรงงำน
และเครือข่ำยภำคประชำชนใน
พื้นที่จังหวัดเชียงรำย 
ประจวบคีรีขันธ ์และกรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษำยน 
๒๕๖2 มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรม 
จ ำนวน 64 คน 

อำสำสมัคร
แรงงำนและ
เครือข่ำยภำค
ประชำชน ใน
พื้นที่ภำคกลำง

และภำค
ตะวันออก 

จ ำนวน 800 คน 

3 วัน 2 คืน มีแผนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำทกัษะ
วิทยำกรตวัคูณด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับ
พื้นที่ โดยกำรต่อยอดพัฒนำทกัษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่
อำสำสมัครแรงงำนและเครือข่ำย
ภำคประชำชน  ที่เคยผ่ำนกำร
อบรมด้ำนกำรปอ้งกันกำรทจุริต
ร่วมกับส ำนกังำน ป.ป.ช. และ
กระทรวงแรงงำน ให้มีทักษะในกำร
เป็นวิทยำกรให้สำมำรถถำ่ยทอด
ควำมรู้ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
สร้ำงกำรรับรู้ด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับ
ประชำชนในระดับพื้นที ่

อำสำสมัครแรงงำนและ
เครือข่ำยภำคประชำชนที่ผ่ำน
กำรอบรมมีกำรจัดตั้งภำคี
เครือข่ำยภำคประชำชนรว่ม
ต่อต้ำนกำรทุจริต และมีกำร
จัดตั้งช่องทำงกำรติดต่อ 
ประสำนงำน กำรรับรู้และ
ควำมรู้ผ่ำนทำง social media 
(line) และได้มีกำรขับเคลื่อน
ภำรกิจดำ้นกำรปอ้งกันกำร
ทุจริตในระดับพื้นที่ โดย
ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ให้
ประชำชนและเยำวชนในพื้นที่
ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริต และ
รณรงค์ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
และร่วมเป็นเครือข่ำยในกำร
เฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำร
ทุจริตในระดับพื้นที่ 

- กลุ่มเป้ำหมำยขำด
ทักษะในกำร
ท ำงำน  จึงท ำให้
กำรขับเคลื่อน
ภำรกิจในบำงพื้นที่
ขำดประสิทธภิำพ 
- กำรสนบัสนุน
ทรัพยำกรต่ำงๆ  จำก
ภำครัฐค่อนข้ำง
จ ำกัด 
 

ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ในทุก
พื้นที่ ควรให้กำร
สนับสนุน
เครือข่ำยภำค
ประชำชนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
อื่นๆ ให้มีองค์
ควำมรู้ในด้ำน
กำรป้องกันกำร
ทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
รวมถึงทรัพยำกร 
ต่ำงๆ เช่น สื่อ
ประชำสัมพันธ์ 
ป้ำยไวนีล  เพื่อ
ใช้ในกำรลงพื้นที่ 
เป็นต้น 

- 

/ภำคกลำง... 



  

 

 

๑๖๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๒. โครงกำร
กระทรวงแรงงำน
ร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ใส
สะอำดปรำศจำก
กำรทุจริต (Zero 
Tolerance & 
Clean Thailand) 

กำรอบรมข้ำรำชกำรเพือ่
เสริมสร้ำงควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรจัดซ้ือจัดจำ้ง กำรน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงไป
ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต รวมถึงมี
ส่วนร่วมในกำรน ำเสนอแนวทำงใน
กำรสร้ำงควำมโปร่งใสของ
กระทรวงแรงงำน เมื่อวันที ่22 
- 24 พฤษภำคม 2562   
ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูล
สงครำม ชั้น 5 อำคำร
กระทรวงแรงงำน และโรงแรม
เดอะรีเจ้นท์ ชะอ ำ บีช รีสอร์ท 
จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ำรับกำร
อบรมจ ำนวน 215 คน 

ข้ำรำชกำรใน
สังกัดกระทรวง
แรงงำน จ ำนวน 

200 คน 

3 วัน 2 คืน มีแผนกำรขยำยผลโครงกำร โดยจัด
อบรมให้ครอบคลุมถึงบุคลำกรของ
กระทรวงแรงงำนในระดับพื้นที่     
ทั่วประเทศ เพื่อวิเครำะห์ควำมเส่ียง
ต่อกำรทุจริต  ที่อำจเกิดขึน้จำกกำร
ด ำเนินภำรกิจของกระทรวงแรงงำน
ในระดับพื้นที่ และสำมำรถน ำไป
ก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำร เพือ่
ป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงควำม
โปร่งใสให้กับหน่วยงำน 

ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีควำมรู้
เกี่ยวกบัระเบียบกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง และตระหนกัถึงสภำพ
ปัญหำและผลกระทบจำกกำร
ทุจริต ตลอดจนมีจิตส ำนกึที่ดี
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต ค ำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรว่มมำกกวำ่
ประโยชน์สว่นตน น้อมน ำหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำปรับใช้ในกำรท ำงำนและ
กำรด ำเนินชีวิต รวมถึงได้ระดม
ควำมคิดเห็นเพื่อวิเครำะห์ควำม
เส่ียงต่อกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรด ำเนินภำรกิจของ  
ทุกกรม และน ำเสนอแนว
ทำงแก้ไขเพื่อสร้ำงควำม
โปร่งใสให้กับกระทรวงแรงงำน 

- - - 

๑๒. กระทรวง
ยุติธรรม 

๑. โครงกำร
ฝึกอบรม 
ข้ำรำชกำร 
พลเรือนที่อยู่
ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร หลกัสูตร 
กำรเป็นข้ำรำชกำร
ที่ดี รุ่นที่ 23 -25 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรมด ำเนินกำรฝึกอบรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนที่อยู่
ระหว่ำงทดลองปฏิบัตหิน้ำที่
รำชกำรในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อให้ขำ้รำชกำรมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ทักษะในกำรปฏิบัติงำน 
รวมทั้งมีสมรรถนะตำมควำม
ต้องกำรของส่วนรำชกำร  

ข้ำรำชกำร 
พลเรือนที่อยู่

ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่

รำชกำรในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม 

รุ่นที่ 23 
ระหว่ำงวันที ่
26 ต.ค.–              

2 พ.ย. 2561 
รุ่นที่ 24 

ระหว่ำงวันที ่
14 – 24 

ม.ค. 2562                  
และรุ่นที่ 25 
ระหว่ำงวันที ่
24 มิ.ย.ถึง

วันที่  2 ก.ค. 

มีแผนจะด ำเนินกำรเป็นประจ ำ ทุกปี
อย่ำงต่อเนื่องเนื่องจำก มีข้ำรำชกำร
ใหม่เข้ำปฏิบัติงำน 

ได้บรรจุหัวข้อวิชำ“กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ภำครัฐ” ภำยใต้หมวดวิชำ 
กำรพัฒนำและกำรบริหำรงำน
ยุติธรรมไว้ในหลักสูตรกำร
ฝึกอบรม ซ่ึงมีข้ำรำชกำรที่
ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตร
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีรุ่นที่ 23 
จ ำนวน 151 คน และ
ข้ำรำชกำรที่ส ำเร็จ 
กำรฝึกอบรมหลกัสูตรกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดีรุ่นที่ 24 จ ำนวน 

- - - 



  

 

 

๑๗๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

2562 
 

106 คน และได้บรรจุหวัข้อ
วิชำ  “กำรคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตน และ  
ประโยชน์ส่วนรวม” ภำยใต้
หมวดวิชำกำรพัฒนำและกำร
บริหำรงำนยุติธรรม มี
ข้ำรำชกำรส ำเร็จกำรฝึกอบรม 
จ ำนวน 52 คน 

๒. โครงกำร
ฝึกอบรม หลกัสูตร
“ผู้บริหำรงำน
ยุติธรรมระดับกลำง
(บธก.)” รุ่นที่ 19 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรมด ำเนินกำรฝึกอบรม
ข้ำรำชกำรของกระทรวง
ยุติธรรม ที่ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น
หรือข้ำรำชกำรต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดบัช ำนำญ
กำรพิเศษ เพื่อให้มีทกัษะ
เบื้องต้นของกำรเป็นผู้บริหำร 
และเพิ่มศักยภำพกำรบริหำร
จัดกำรงำนในหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 

ข้ำรำชกำรของ
กระทรวง
ยุติธรรม 
ที่ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภท
อ ำนวยกำร 
ระดับต้นหรือ
ข้ำรำชกำร
ต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับ
ช ำนำญกำร
พิเศษ จ ำนวน 
45 คน 

ช่วงที่ 1  วันที่ 
5 -9 พ.ย. 
2561   
ช่วงที่ 2 วันที ่
12 – 23  พ.ย.  
2561                    
ช่วงที่ 3 วันที ่
26 – 30 พ.ย.  
ช่วงที่ 4 วันที่ 3 
– 4 ธ.ค.  2561 
 

มีแผนจะด ำเนินกำรเป็นประจ ำ  
ทุกปีอยำ่งต่อเนื่อง 

ได้บรรจุหัวข้อวิชำ “กำร
บริหำรควำมแตกต่ำงด้วยหลัก
คุณธรรมจริยธรรม” ภำยใต้
หมวดวิชำกำรบริหำรงำน
ยุติธรรมไว้ในหลักสูตรกำร
ฝึกอบรม มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
จ ำนวน 45 คน 

- - - 

๓. โครงกำร
ฝึกอบรม หลกัสูตร
“ผู้บริหำรงำน
ยุติธรรมระดับต้น 
(บธต.)”  รุ่นที่ 28 

ส ำนักงำนปลัด กระทรวง
ยุติธรรมด ำเนินกำรฝึกอบรม
ข้ำรำชกำรของกระทรวง
ยุติธรรม ที่ด ำรงต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
หรือข้ำรำชกำรต ำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส 

ข้ำรำชกำรของ
กระทรวง

ยุติธรรมที่ด ำรง
ต ำแหน่งประเภท

อ ำนวยกำร 
ระดับต้นหรือ
ข้ำรำชกำร

ต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับ

ช่วงที่ 1 
ระหว่ำงวันที ่

13 – 16 พ.ย. 
2561 

 
ช่วงที่ 2 

ระหว่ำงวัน
วันที่ 19 - 
30 พ.ย. 

มีแผนจะด ำเนินกำรเป็นประจ ำ ทุก
ปีอย่ำงต่อเนื่อง 

ได้บรรจุหัวข้อวิชำ“กำรท ำงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำนยุติธรรม และกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ” ภำยใต้หมวด
วิชำกำรบริหำรงำนยุตธิรรมไว้
ในหลักสูตรกำรฝึกอบรม มีผู้
ผ่ำนกำรฝึกอบรม 90 คน 

- - - 



  

 

 

๑๗๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ช ำนำญกำร
พิเศษ จ ำนวน 

90 คน 

2561 
 

๔. กิจกรรม Show 
& Share สู่กำร
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ส ำนักงำนปลัด กระทรวง
ยุติธรรมด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ให้กับบุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อให้บุคลำกรได้น ำ
ควำมรู้มำพัฒนำงำนและ
พัฒนำองค์กร 

บุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำน

ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

วันที่ 23 
สิงหำคม 
2562 

 

มีแผนจะด ำเนินกำรเป็นประจ ำ ทุก
ปีอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 

ได้บรรจุหัวข้อกจิกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ OPS 
Culture is JUSTICE โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและ
น ำไปประพฤติปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมที่องค์กรก ำหนดไว้ซ่ึง
หนึ่งในนั้นคือ J : JUSTIFY 
กำรยึดถือควำมถกูต้องและ
ซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ึงมีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม  จ ำนวน 204 คน 

- - - 

๕. โครงกำร
เสริมสร้ำงควำม
เข้ำใจวัฒนธรรม
องค์กรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรมด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ที่ 1 เปิดตัววัฒนธรรมองค์กร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม และ กิจกรรมที่ 2 
ปลูกต้นกล้ำวัฒนธรรม เพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กร 

กิจกรรมที่ 1 
บุคลำกร
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม จ ำนวน 
180 คน 
กิจกรรมที่ 2 ทีม 
Change Agent 
ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 40 คน 

วันที่ 27 -28 
มีนำคม 

2562 ณ 
กระทรวง
ยุติธรรม 

มีกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
วัฒนธรรมองค์กร ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง  

ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้ำงเข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กร ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
JUSTICE :  ควำมยุติธรรม 
เป็นตัวแทน 7 ลกัษณะของ
วัฒนธรรมองค์กร  
ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือ  J : JUSTIFY 
กำรยึดถือควำมถกูต้องและ
ซ่ือสัตย์สุจริต โดยมีผู้เข้ำรว่ม 
กิจกรรม ทั้งสิ้น 214 คน 

- - - 

๖. โครงกำร
เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมด้วยกำร
พัฒนำภำวะผู้น ำ
เพื่อให้เกิดกำร

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรมด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรมโครงกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมด้วยกำรพัฒนำภำวะ
ผู้น ำเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

บุคลำกร สร. 
และ  ในสังกัด 
สป.ยธ. จ ำนวน 
60 คน ดังนี้ 
๑. บุคลำกร

26 –๒8 
มิถุนำยน 
๒๕๖๒ 

 

มีแผนจะด ำเนินกำรเป็นประจ ำ ทุก
ปีอย่ำงต่อเนื่อง   

ได้บรรจุหัวข้อวิชำ “กำร
พัฒนำภำวะผู้น ำและกำร
ท ำงำนเป็นทีม” ซ่ึงมีเน้ือหำ
สำระที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
องค์กรของส ำนักงำน

- - - 



  

 

 

๑๗๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

เปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ทักษะภำวะผู้น ำ ใหบุ้คลำกร 
สร. และ สป.ยธ. ทุกระดับ 
เป็นผู้น ำที่มีคุณภำพ มี
ควำมสำมำรถ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ด้วยกำรรู้จักพัฒนำตนเอง 
พัฒนำคน และพัฒนำผลงำน
ให้บรรลตุำมเป้ำหมำยของ
องค์กร 

ระดับผู้ปฏิบัติ 
จ ำนวน  18 คน 
๒. ข้ำรำชกำร
ระดับหัวหนำ้
งำน จ ำนวน 16 
คน 
๓. ข้ำรำชกำร
ระดับหัวหนำ้
หน่วยงำน 
จ ำนวน 16 คน 
๔. ข้ำรำชกำรผู้ท่ี
มีผลสัมฤทธิ์สูง    
จ ำนวน 10 คน 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
JUSTICE :  ควำมยุติธรรม 
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้
ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ
ของเร่ืองดังกล่ำว โดยมีผู้ผ่ำน
กำรฝึกอบรม จ ำนวน 56 คน 

๗. โครงการประชุม            
เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การ
ด าเนินการทางวินยั 
อุทธรณ์ ร้องทุกข ์

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ด าเนินการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกบัมาตรการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต การ
แยกแยะผลประโยชน์สว่นรวม
และส่วนตน ตลอดจน
ด าเนินการทางวินยั อุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ ให้แกบุ่คลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านวินยัของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม  

บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
วินัยของ
หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม จ านวน  
๕๐ คน 

๑๔-๒๔ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 
 

มีแผนจะด ำเนินกำรเป็นประจ ำ ทุก
ปีอย่ำงต่อเนื่องเนื่องจำกบุคลำกร  
มีกำรสับเปลี่ยนหมุนเวยีนและมี
บุคลำกรใหม่เข้ำปฏบิัติงำน 

ได้เสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกบัมาตรการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต        
การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนรวมและสว่นตน ตลอดจน
มาตรการด าเนินการทางวินัย 
อุทธรณ์ร้องทุกข์ เพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม จ านวน  
๕๐ คน สามารถปฏิบัติหนา้ที่               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามระเบียบและ มติ
คณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้อง 

- - - 

๘. โครงการ
เสริมสร้าง               
องค์ความรู้เกี่ยวกบั

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตด าเนินการเสริมสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย

บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานของ

หน่วยงานใน

๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๒                 

มีแผนจะด ำเนินกำรฝึกอบรม
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่ำง

ได้เสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายและ
มาตรการป้องกันและ

- - - 



  

 

 

๑๗๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

กฎหมายและ
มาตรการที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
และเสริมสร้าง
มาตรฐานทาง
จริยธรรมแก่
บุคลากรสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

และมาตรการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตาม
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงการ
เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
หน่วยงานราชการตาม
พระราชบัญญติัมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่
บุคลากรสงักัดกระทรวง
ยุติธรรม 

สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

จ านวน ๖๐ คน 

ต่อเนื่อง ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตาม
พระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงองค์
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมของหนว่ยงาน
ราชการตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ให้กับบุคลากรสังกัด
กระทรวงยุติธรรมจ านวน ๖๐ 
คน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่สว่นราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

๙. โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ  
กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ด าเนินการกจิกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ สว่นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
มาตรการป้องกันการรับสินบน
แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อเป็น
การเสริมสร้างองค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  สร้าง
ภูมิคุ้มกันในการป้องกันมิให้
เกิดการกระท าความผิดในกรณี
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้าราชการและ
พนักงานราชการ                
ที่บรรจุใหม่ของ             
กรมพินิจฯ   
จ านวน ๓ รุ่น  
รวมทั้งสิ้น ๒๑๖ 
คน 
      - รุ่นที่ ๑ 
จ ำนวน 76 คน 
       - รุ่นที่ ๒ 
จ ำนวน 80 คน 
       - รุ่นที่ ๓ 
จ ำนวน 60 คน               

- รุ่นที่ ๘ 
16-21 
ธ.ค ๖๑ 
- รุ่นที่ 9 
10-15 
ก.พ. ๖2 

- รุ่นที่ 10 
๒2 - 27 
ก.ค ๖2 

 

มีแผนจะด ำเนินกำรฝึกอบรม
บุคลำกรในสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง 
เนื่องจำกมีข้าราชการและพนักงาน
ราชการที่บรรจุใหม่ทุกป ี

ได้เสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกบัเกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การ
สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกัน  
มิให้เกิดการกระท าความผิดใน
กรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมถึงมาตรการของส่วน
ราชการในการควบคุม ก ากับ 
ดูแล มิให้มีการรับสินบน 
ให้กับข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ที่บรรจุใหมข่องกรม
พินิจฯ จ านวน ๓ รุ่น รวม
ทั้งสิ้น  ๒๑๖ คน 

- - - 



  

 

 

๑๗๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

รวมถึงมาตรการของส่วน
ราชการในการควบคุม ก ากับ 
ดูแล มิให้มีการรับสินบนของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

 

๑๐. โครงการ
เสริมสร้าง               
คุณธรรมจริยธรรม 
และหลัก 
ธรรมาภิบาล              
เพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ให้กับข้าราชการ
และเจ้าหนา้ที ่
กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
อภิปรายวิชาการ หัวข้อ “การ
ให้ความรูเ้กี่ยวกับ
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖  
เร่ือง การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม”เพื่อ
ส่งเสรมิความรู้และ ป้องกันมิ
ให้บุคลากรในสังกัดกรม
สอบสวนคดีพิเศษกระท ำ
ควำมผิดในกรณีดังกล่ำว 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานของ
กรมสอบสวนคดี

พิเศษ 
จ านวน ๑๕๐ 

คน 

๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑                

 

มีแผนจะด ำเนินกำรฝึกอบรม
บุคลำกรในสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง 

ได้เสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกบัเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ เรือ่งการ
ขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” 
ให้กับขา้ราชการและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ จ านวน ๑๕๐ คน 
เพื่อให้เกิดเข้าใจ มีความ
ตระหนัก ในคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล อัน
น าไปสู่การประพฤติตนและ
ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

- - - 

๑๑. โครงการ
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร 
“แผนการ
ด าเนินงานของ
สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
ประจ าป ี๒๕๖๓" 

สถำบันนิติวิทยำศำสตร์  
เสรมิสร้ำงและพัฒนำควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจแก่บุคลากรใน
สังกัด ในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม วินัยในกำรท ำงำน 
กำรคิดแยกแยะ ควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กำรจัดซ้ือจัดจำ้งที่มีควำมเส่ียง
อันอำจจะเกิด ผลประโยชน์ทับ

บุคลากรสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์ 
จ านวน  ๒๔๑  

คน 

๒๙-๓๑ 
สิงหาคม 
๒๕๖๒                 

 

มีแผนจะด ำเนินกำรฝึกอบรม
บุคลำกรในสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง 

ได้เสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
วินัยในกำรท ำงำน กำรคิด
แยกแยะ ควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต  
ให้กับบุคลากรสงักัดสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ จ านวน ๒๔๑ คน 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต 
มีคุณธรรมจริยธรรมและวินยั

- - - 



  

 

 

๑๗๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ซ้อนหรือกำรรับสินบน  ในกำรท ำงำนที่ถูกตอ้ง  
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

๑๓. กระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์

๑. โครงกำร 
ตำสับปะรด  
ลดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ตำมหลัก
คุณธรรม “พอเพียง 
 มีวินัย สุจริต  
จิตสำธำรณะ” 
(2 รุ่น) 

๑) กำรอภิปรำยให้ควำมรู้
เกี่ยวกบักฎหมำยป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช 
๒) กำรอภิปรำยให้ควำมรูก้ำร
ขัดกันระหวำ่งประโยชน์สว่น
บุคคล และประโยชน์สว่นรวม 
๓) ประชุมกลุ่มย่อยระดมควำม
คิดเห็นกำรปฏิบัติหนำ้ที่
รำชกำรตำมหลกัคุณธรรม
“พอเพียง มวีินัย สจุริต จิต
สำธำรณะ” 
๔) Work Shop กำรแลกเปลี่ยน
เรียนแนวทำงกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อนใน สป.พม.
๕) แลกเปลี่ยน ซักถำม ใน
ประเด็นเส่ียงที่อำจเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลำกร
กระทรวง พม. 

ทั้งส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค
(210 คน) 

2 วัน 
 

เป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรทจุริตใน
หน่วยงำน พม.  
ผ่ำนแอปพลิเคชันไลน์ 

ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
สป.พม. มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกบักำรปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และกำร 
ปรำบปรำมกำรทุจริต ปลูกฝัง
ฐำนควำมคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
มีคุณธรรม“พอเพยีง มีวินยั 
สุจริต จิตสำธำรณะ”เป็นหลัก
ในกำรปฎิบัติหนำ้ที่รำชกำร 

- - สป.พม. 
ยุทธศำสตร์ 
1 สร้ำง
สังคมไม่
ทนต่อ
กำรทุจริต 
 

๒. โครงกำรอบรม
“เสริมสร้ำงวินัย 
และกำรรักษำวินัย 
ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร”   

๑) กำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงวินัย 
และกำรรักษำวินยัตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
๒) กำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกบันโยบำยรัฐบำล 
กฎหมำยที่เกีย่วขอ้งและกลไก

ผู้บรหิำร หวัหน้ำ
หน่วยงำน/
หัวหน้ำกลุ่มของ
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
กำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคง
ของมนุษย์ 
ส่วนกลำงและ

2 วัน - - ข้ำรำชกำร มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับวินัยขำ้รำชกำร 
และกำรรักษำวินยั ใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร 
มีควำมรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร และลดอัตรำ
กำรกระท ำผิดวินัยให้นอ้ยลง  
- ข้ำรำชกำรสำมำรถวิเครำะห์
แยกแยะระหวำ่งประโยชน์สว่น

- - สป.พม. 
ยุทธ 
ศำสตร์ 1 
สร้ำง
สังคมไม่
ทนต่อ
กำรทุจริต 



  

 

 

๑๗๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ภำครัฐในกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓) ประชุมกลุ่มย่อยระดมควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำง
วินัย และกำรรักษำวินัยในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

ส่วนภูมิภำค 
ผู้แทนหน่วยงำน
ระดับกรมหรือ
เทียบเท่ำใน
สังกัดกระทรวง 
(160 คน) 

ตนและประโยชน์สว่นรวม
ปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต โปร่งใส ตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน , 
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณ
ของข้ำรำชกำร สป.พม.  
และข้อก ำหนดจรยิธรรม
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด 

๓. โครงกำร “เสริม
ควำมรู้เครือข่ำย
ต้ำนโกง ขับเคลื่อน
พลังควำมดีตำม
ศำสตร์พระรำชำ” 

๑) ประชุมกล่มย่อยแบบมีส่วน
ร่วม เพิ่มควำมรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้ใน
ภำวะปัจจบุันได้อย่ำงเหมำะสม 
๒) Work Shop ส่งเสริมแนวคิด
และปรับกระบวนทัศน์ในกำรยึด
มั่นในควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม กำรให้
ควำมส ำคัญกับประโยชน์
ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วน
ตน 
๓) กำรแบ่งกลุ่มย่อย ระดม
ควำมคิดเห็นค้นหำแนวทำง
หรือแผนกำรปฏิบัติงำนที่ดี 
เพื่อต้ำนกำรทุจริต  ทุกรูปแบบ 
๔) อภิปรำยให้ควำมรู้เครือขำ่ยใน
กำรมีสว่นร่วมในกำรป้องกัน
ต่อต้ำนกำรทจุริต 
๕) กำรศึกษำดูงำนโครงกำร
ตำมพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทร 

กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลำกรที่ไม่เคย
ร่วมอบรม 
ศปท. (120 คน) 

2 วัน เป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรทจุริตใน
หน่วยงำน พม. ผ่ำน Line 

ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ มีควำมรู้ ใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยยึด
หลักธรรมำภิบำล กำรปฏิบัติ
ตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และกำรปฏิบัติตนตำมแนวทำง
ของศำสตร์พระรำชำ มี
จิตส ำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติ
รำชกำรอย่ำงโปร่งใส พร้อมทั้ง
ร่วมเป็นเครือข่ำยที่จะป้องกัน
กำรกระท ำทจุริตในหน่วยงำน           
- ข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน
องค์กรคุณธรรม ส่งเสริม
คุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
แสดงเจตนำรมณ์ และมุ่งมั่นที่
จะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
และเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำง
สังคมคุณธรรม 
- ร่วมกันขับเคลื่อนกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำม 

- - สป.พม. 
ยุทธ 
ศำสตร์ 1 
สร้ำง
สังคมไม่
ทนต่อ
กำรทุจริต 



  

 

 

๑๗๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  มหำภูมิพลอดุลยเดช ตำม
เส้นทำงในพื้นที่จัดอบรม 

   มั่นคงของมนุษย์ ไปสู่องค์กร
คุณธรรม 

   

๔. โครงกำร 
“ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมใน
หน่วยงำน พม.” 

บรรยำยให้ควำมรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบกำรกำรณ์
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

ข้ำรำชกำรระดับ
หัวหน้ำงำน/
หัวหน้ำกลุ่ม/
ฝ่ำย และ
บุคลำกรในสังกัด
กระทรวง 
เจ้ำหน้ำที่ ศปท.
และคณะ
วิทยำกร  
(80 คน) 

2 วัน ขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงำนในระดับ
กรมเป็นองค์กรคุณธรรมใน
หน่วยงำน พม.ระดับที่ ๑ ใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

- เกิดเครือข่ำยรุ่นใหม่ให้มี
ควำมรู้ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ตำมแนวทำงของศำสตร์
พระรำชำ  
และควำมสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่
ได้ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ให้มี
จิตส ำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติ
รำชกำรอย่ำงโปร่งใส ปรำศจำก
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร 
- มีหลักในกำรด ำรงตนเป็นคนดี 
ช่วยเสริมพลังยึดมั่นในประโยชน์
ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วน
ตน และเป็นแบบอย่ำงที่ดีของ
บุคลำกรในองค์กร ครอบครัว 
อย่ำงเป็นรปูธรรม ลดสำเหตุกำร
โกงในกระทรวง พม. 

- - สป.พม. 
ยุทธ 
ศำสตร์ 1 
สร้ำง
สังคมไม่
ทนต่อ
กำรทุจริต 

๕. โครงกำร “พม” 
สุขใจ ตำมหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(4 ครั้ง/ปี) 

กำรพัฒนำบุคลำกร พม.  
ในส่วนกลำงผ่ำนกำรฟัง
บรรยำยควำมรู้จำกวิทยำกร
หลำกหลำยสำขำด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล 
โดยจะจัด ๒-๓ เดือน/ครั้ง 
ผ่ำนระบบ conference ไปยัง
หน่วยงำนสว่นภูมภิำค 

บุคลำกร พม. 
ครั้งละ 60 คน 

3 ชม./ครั้ง จัดต่อเนื่องขยำยกลุ่มเป้ำหมำย
เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรใน
อนำคต 

บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
เข้ำใจในหลักคุณธรรม 
สำมำรถน ำมำประยกุต์ใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันและ
กำรปฏิบัติงำน และพัฒนำ
ตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีควำมส ำนึกตอ่
หน้ำที่ รับผิดชอบตอ่ตนเอง
และสังคมส่วนรวม และได้

- - สป.พม. 
ยุทธ 
ศำสตร์ 1 
สร้ำง
สังคมไม่
ทนต่อ
กำรทุจริต 



  

 

 

๑๗๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ทรำบถึงแนวทำงกำรปรับ
พื้นฐำนควำมคิดให้ยึดมั่นตำม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ใน
กำรปฏิบัตหิน้ำที่รำชกำร 

๖. กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี 
(ขรก. 
)รุ่นที่ ๑๘ 
รุ่นที่ ๑๙ 
 
 
 
 
รุ่นที่ ๒๐ 

บรรจุรำยวิชำในหลักสูตรกำร
อบรม 
- หวัข้อ ส ำนึกขำ้รำชกำรไทย
ไม่โกง ๓ ชม. 
- หวัข้อ คุณธรรม จริยธรรม 
ในกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ชม. 
- หวัข้อ ส ำนึกขำ้รำชกำรไทย
ไม่โกง ๓ ชม. 
- หวัข้อ คุณธรรม จริยธรรม 
ในกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ชม.  
- หวัข้อ ส ำนึกขำ้รำชกำรไทย
ไม่โกง ๓ ชม. 

ข้ำรำชกำร 
บรรจุใหม่ 

15 วัน/รุ่น 
 

 

- ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ของ
กระทรวง มีผลคะแนนผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินตำมที่
หลักสูตรก ำหนด โดยได้รับ 
กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ค่ำนิยม และปรัชญำกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดีสร้ำงเสริม
สมรรถนะและทักษะใน 
กำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและมี
เครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำง
บูรณำกำร 

- - สป. 

๗. นักพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) 
รุ่นที่ ๑๖ 

- หวัข้อ ส ำนึกขำ้รำชกำรไทย
ไม่โกง ๓ ชม. 

ประเภททั่วไป  
ระดับปฏิบัติงำน 
หรือประเภท
วิชำกำร  
ระดับปฏิบัติกำร 
หรือเทียบเท่ำได้
ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด ำรง
ต ำแหน่งดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อย
กว่ำ ๒ ป ี

15 วัน/รุ่น - ส ำเร็จ - - สป. 

๘. นักบริหำรกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย ์ 

- หวัข้อ ผูบ้ริหำรและกำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์  
๓ ชม. 
- หวัข้อ หลักธรรมำ 

ประเภททัว่ไป  
ระดับอำวโุส  
ประเภทวิชำกำร 
ระดับช ำนำญกำร  

45 วัน/รุ่น 
 
 
 

- ส ำเร็จ 
 
 
 

- - สป. 



  

 

 

๑๗๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

(นพม.)  
รุ่นที่ ๑๗ 

ภิบำล และกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
๓ ชม. 

หรือเทยีบเทำ่ 
มำแล้วไม่นอ้ยกวำ่ 
๒ ป ี

 
 
 

๙. กำรให้ควำมรู้ 
บุคลำกรด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

- ผู้บริหำรให้ควำมรู้ในกำร
ประชมุประจ ำเดอืน เดือนละ 1 
ครั้ง 
- หวัหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำ
กลุ่ม, ฝ่ำย ให้ควำมรู้ตอนเขำ้
แถวเคำรพธงชำต ิ

ข้ำรำชกำร 
บุคลำกรใน
หน่วยงำน 

ครั้งละ 1 ชม. สลับหน้ำที่ผู้รับผิดชอบหำควำมรู้
แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน 

บุคลำกรทุกคนได้รับควำมรู้ 
 
 

- - สป. 

๑๐. โครงกำร
ฝึกอบรมกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนด้วยหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมำภบิำล
“ดย. องค์กร
โปร่งใส” 

1. บรรยำยให้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ในหัวข้อ ดังต่อไปนี ้
 - ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - “ข้ำรำชกำร จิตสำธำรณะ” 
(พอเพียง วินัย สจุริต  จิตอำสำ 
- แนวทำงป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในส่วน
รำชกำร 
 - “ท ำอยำ่งเข้ำใจ สร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมยกระดับผลกำร
ประเมิน ITA 2562” 
 - แนวทำงกำรส่งเสริมกำร
ท ำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กรม
กิจกำรเด็กและเยำวชน 
 

- ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร 
พนักงำนกองทุน 
และลูกจ้ำงประจ ำ 
จ ำนวน 121 คน 
- เจ้ำหนำ้ที่/
วิทยำกร/ 
ผู้สังเกตกำรณ์ 
จ ำนวน 12 คน 

๒ วัน หน่วยงำนมกีำรจัดท ำแผนปฏบิัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบกรม
กิจกำรเด็กและเยำวชน เป็น
เครือข่ำยและแนวร่วมในกำรแจ้ง
เบำะแส ตรวจสอบกำรปฏบิัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. บุคลำกร ดย. และเครือข่ำย
เป็นแนวร่วมในกำรแจ้ง
เบำะแส ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดกลไกเฝ้ำ
ระวังติดตำมตรวจสอบ เพื่อให้ 
ดย. เป็นองค์กรโปร่งใส 
2. บุคลำกร ดย. มีจิตส ำนึก มี
กระบวนทัศน ์วัฒนธรรม ค่ำนยิม 
และตระหนกัในกำรปฏิบัติงำน
โดยยึดหลกัคุณธรรม จรยิธรรม 
และธรรมำภิบำล ใน 5 ประเด็น 
“พอเพยีง วินัย สุจริต จิตอำสำ 
และรับผิดชอบ” 
3. บุคลำกร ดย. มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ในระดับที่สูงขึ้น 

- - กรม ดย. 

๑๑. โครงกำร
ฝึกอบรมเชิง

บรรยำยให้ควำมรู้ในเร่ือง   
กำรจัดท ำแผนบริหำรควำม

- ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร 

๑ วัน ผู้เข้ำอบรมสำมำรถจัดท ำแบบ
รำยงำนกำรประเมินควำมเส่ียงของ

1. บุคลำกร ดย. และเครือข่ำย 
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และ

- - กรม ดย. 



  

 

 

๑๘๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ปฏิบัติกำรกำรวำง
ระบบกำรประเมิน
ควำมเส่ียงต่อกำร
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วน
รำชกำร 

เส่ียงกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงำน โดยกำร
แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม     
โดยมีหัวข้อดังนี ้
 กลุ่มที่ 1 กำรประเมินควำม
เส่ียงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 
 กลุ่มที่ 2 กำรประเมินควำม
เส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใส
ของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่ง
หน้ำที ่
 กลุ่มที่ 3 กำรประเมินควำม
เส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใส
ของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
และกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรภำครัฐ 
 กลุ่มที่ 4 กำรจัดท ำแบบ
รำยงำนกำรประเมินควำมเส่ียง     

พนักงำนกองทุน 
และ
ลูกจ้ำงประจ ำ 
จ ำนวน 31 คน 
- เจ้ำหนำ้ที่/
วิทยำกร/ผู้
สังเกตกำรณ์ 
จ ำนวน 9 คน 

หน่วยงำน  สำมำรถจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเส่ียงกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนว่ยงำน 
2. หน่วยงำนมีมำตรกำร 
ระบบ หรือแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของ
กำรด ำเนินงำนที่อำจจะ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต 

๑๒. โครงกำร
เยำวชนไทยหวัใจ
ใสสะอำด 
หลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
“รำยวิชำเพิ่มเติม  
กำรป้องกันกำร
ทุจริต” 

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ได้
น ำหลักสูตร กำรป้องกันกำร
ทุจริต โดยน ำองค์ควำมรู้  
เร่ืองกำรแยกแยะระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมควำม
ละอำยและควำมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต STONG จิตพอเพยีง
ต่อต้ำนกำรทุจริต รูห้น้ำที่ของ
พลเมืองและรับผิดชอบต่อ
สังคม มีควำมตระหนักและ
เห็นควำมส ำคัญของกำร

เด็กและเยำวชน 
จ ำนวน 
23,000 คน 
สภำเด็กและ
เยำวชนอ ำเภอ 
878 แห่ง/สภำ
เด็กและเยำวชน
จังหวัด 76 
จังหวัด/สภำเด็ก
และเยำวชน
กรุงเทพมหำนคร 
สภำเด็กและ

ต.ค. 61 ถึง 
ก.ย. 62 

เด็กและเยำวชนเครือข่ำยเด็กและ
เยำวชนเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน
โครงกำรเยำวชนไทยหวัใจใส
สะอำด  

1. กำรส่งเสริมให้ผู้แทนสภำ
เด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็ก
และเยำวชน และผูป้ฏิบัติงำน 
ร่วมจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
โครงกำรเยำวชนไทยหวัใจใส
สะอำด ขบัเคลื่อนงำนในระดับ
พื้นที่ โดยมกีำรสร้ำง มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรเฝ้ำ
ระวังกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
คอรัปชั่น มีทัศนคติ จิตส ำนึก 
ค่ำนิยมในควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
และกำรมีส่วนรว่มในกำร

- กำรจัดกิจกรรม
ของสภำเด็ก 
และเยำวชน  
ต้องด ำเนินกำร
ในช่วงวันหยุด 
ซ่ึงส่วนใหญ่ 
สภำเด็กและ
เยำวชน 
เป็นนักเรียน/
นักศึกษำ  
จึงท ำให้มีช่วงเวลำ
กำรท ำกจิกรรมไม่

- ให้ส ำนักงำน 
ปปช.  
จัดวิทยำกร
บรรยำยให้
ควำมรู้แก ่
สภำเด็กและ
เยำวชน 

กรม ดย. 
 
 
 



  

 

 

๑๘๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ต่อต้ำนและกำรป้องกันกำร
ทุจริตโดยกำรใช้กจิกรรมเป็น
สื่อในกำรเรียนรู้ใน
กระบวนกำรคิด วิเครำะห์
จ ำแนก แยกแยะ กำรฝึก
ปฏิบัติจริง กำรท ำโครงงำน
กระบวนกำรเรียนรู้ 5  
ขั้นตอน (5 STEPs) ได้แก่  
1. กำรตั้งค ำถำม 
2. กำรเรียนรู้แสวงหำ
สำรสนเทศ 
3. กำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู ้
4. กำรเรียนรู้เพื่อกำรสื่อสำร 
5. กำรเรียนรู้เพื่อตอบแทน
สังคม เพื่อให้สภำเด็กและ
เยำวชนมีควำมตระหนักและ
เห็นควำมส ำคัญของกำร
ต่อต้ำนและกำรป้องกันกำร
ทุจริต 

เยำวชนแห่ง
ประเทศไทย 

ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริต 
2. สภำเด็กและเยำวชน
สำมำรถแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตน กับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ควำม
ละอำยและควำมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต STONG : จิตพอเพียง
ต่อต้ำนกำรทุจริต รูห้น้ำที่ของ
พลเมืองและรับผิดชอบต่อ
สังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
3. สภำเด็กและเยำวชน  
เครือข่ำยเด็กและเยำวชน 
ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม 
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต และกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
คอรัปชั่น จ ำนวน 76 จังหวัด 
กรุงเทพมหำนคร และสภำเด็ก
และเยำวชนแห่งประเทศไทย 
4. เดก็และเยำวชนที่เข้ำร่วม
โครงกำรเยำวชนไทยหวัใจใส
สะอำด (760 คน) มีทัศนะคต ิ
ไม่ยอมรับกำรทุจริต ร้อยละ 
85.74 

ตรงกัน 

๑๓. โครงกำร
ปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่และพนักงำน
รำชกำรจ้ำงใหม่ใน

  - จัดโครงกำรปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่และ
พนักงำนรำชกำรจ้ำงใหม่ ใน
สังกัดกรมกิจกำรผู้สูงอำย ุณ 
ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้ำน

ข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่และ

พนักงำนรำชกำร
จ้ำงใหม่ 
(๓๕ คน) 

๒ วัน 
 

- 
 
 

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่และ
พนักงำนรำชกำรจ้ำงใหม่     
ในสังกัดกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 
ได้รับกำรปลูกฝังปรัชญำกำร
เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีควำมรู้

เนื่องจำก 
ปีงบประมำณ 
2562  
ยังไม่ได้ตัง้
งบประมำณรองรับ

- 
 
 
 
 

กรม ผส. 



  

 

 

๑๘๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

สังกัดกรมกิจกำร 
ผู้สูงอำย ุ

ผู้สูงอำยุจังหวัดชลบุรี โดยมี
กำรสอดแทรกเนื้อหำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ ดังนี ้
  ๑)กำรอบรมให้ควำมรู ้หัวข้อ
“ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยไม่โกง” 
โดยนำยปรีชำ แนบถนอม  
จำก สนง. ป.ป.ช. มีเน้ือหำ
สำระส ำคัญได้แก่กำรกระท ำ
ผิดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อยู่ใน
อ ำนำจของ ป.ป.ช. กำรชี้มูล
ควำมผิดของคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ภำรกจิและอ ำนำจ
หน้ำที่ของส ำนักงำน ป.ป.ช.
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
และควำมตระหนกัเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและสรำ้ง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำร
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน  
 ๒)กำรอบรมให้ควำมรู้ หัวขอ้
“กฎหมำย/ระเบยีบกำรปฏิบัติ
รำชกำร”ส ำหรับข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำรใหม่ โดย
นำยสุทธพิร ลิ่มศิลำ วิทยำกร
จำกส ำนกังำน ก.พ.โดยมกีำร
สรุปเนื้อหำและสำระส ำคัญ
ของพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 
2551 และระเบยีบส ำนกั
นำยกว่ำดว้ยพนกังำนรำชกำร  

 ควำมเข้ำใจ ในสมรรถนะ 
ทักษะพื้นฐำนส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนมีจิตส ำนกึ ควำม
พอเพียง มีค่ำนยิม คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำ
ข้ำรำชกำร มีเครือข่ำยในกำร
ท ำงำนร่วมกัน มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และตระหนักถึง
ควำมส ำคัญในกำรปอ้งกันกำร
ทุจริต และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และกำรปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรม  
วินัยส ำหรับข้ำรำชกำร 
สำมำรถน ำควำมรู้ ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่
รำชกำรได้อย่ำงถกูต้อง 

กำรด ำเนินงำนจึง
น ำเนื้อหำหลกัสูตร 
บำงส่วนไปปรับใช้
โดยสอดแทรกใน
กิจกรรมและ
โครงกำรอื่นๆ ของ
กรมกิจกำร
ผู้สูงอำยุโดยจะเร่ิม
ขยำยผลกำรน ำ
หลักสูตรไปใช้ใน
ปีงบประมำณ 
2563 

 



  

 

 

๑๘๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  พ.ศ. 2557        
๑๔. โครงกำร
ส่งเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
กฎหมำยด้ำนกำร
ปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครอง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2562 

จัดโครงกำรส่งเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจกฎหมำยด้ำนกำร
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 โดยมกีำร 
บรรยำยให้ควำมรู้ หวัข้อ 
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏบิัติ
รำชกำรทำงปกครองและวินัย
เชิงบวกตำม พ.ร.บ.วธิีปฏบิัติ
รำชกำรทำงปกครองและ
ควำมส ำคัญของกฎหมำย
ดิจิทัลกับกำรปฏิบัติงำนใน
ระบบรำชกำร 4.0 

ข้ำรำชกำร/
เจ้ำหน้ำที่กรม
กิจกำรผู้สูงอำยุ

(๗๐ คน) 

๒ วัน 
 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรควำมรู้ควำม
เข้ำใจกฎหมำยดำ้นกำรปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครองและวินัย 
เชิงบวกสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้อย่ำง
ถูกต้องตำมระเบียบ 

- - กรม ผส. 

๑๕. โครงกำร
พัฒนำศักยภำพผู้
ปฏิบัติตำมสำยงำน
ต ำแหน่ง 
นักสังคมสงเครำะห์ 

กำรอภปิรำยเร่ือง “ระเบียบ 
ขั้นตอน  
และกำรจำ่ยเงินสงเครำะห์
อย่ำงไรให้ถูกวธิ”ี ตำมระเบียบ
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์
ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและผู้
ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒  
(๓ ชั่วโมง) 

ผู้ปฏิบัติงำน
หน้ำที่นักสังคม
สงเครำะห์ สังกัด
กรม พส.  
ในหน่วยงำนส่วน
ภูมิภำค  
(๕๐ คน) 

๕ วัน ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล 
ผู้ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรฯ 
ภำยหลังกำรอบรม ๓ เดือน 

ด ำเนินกำรมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้
ผ่ำนกำรประเมินจำกแบบติด
ตำมที่ตอบรับกลับมำ 

เนื่องจำกได้รับ
จัดสรรเงิน
งบประมำณ 
ไม่เพียงพอ  
ในกำรจัดโครงกำร
ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำโดยตรง  
จึงด ำเนินกำรน ำ
เนื้อหำวิชำที่มี
ควำมเกี่ยวข้องกับ
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต สอดแทรกไว้
แต่ละโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

จัดโครงกำรที่
เกี่ยวขอ้งกับ
หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ
โดยตรง 
หำกได้รับกำร
จัดสรร
งบประมำณที่
เพียงพอ 

กรม พส. 



  

 

 

๑๘๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๑๖. โครงกำร
ปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรใหม่ 

กำรอภปิรำยเร่ือง “กฎหมำยที่
เกี่ยวขอ้ง ขั้นตอน อ ำนำจ 
หน้ำที่ กำรปฏบิัติงำนของกรม 
พส.” และเร่ือง “ควำมรู้เรื่อง
ระเบียบกำรเงิน และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร”  

ข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญ  
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร 
สังกัดกรม พส.  
(๓๐ คน) 

๓ วัน 
(๖ ชั่วโมง) 

- ส ำเร็จ - - กรม พส. 

๑๗. โครงกำร 
Financial Officer 
Empowerment 
รุ่นที่ ๑ – ๓ 

กำรอภปิรำยเร่ือง “พ.ร.บ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑” เร่ือง 
“ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
เดินทำงไปรำชกำร” และเร่ือง 
“ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนของส่วนรำชกำร 
พ.ศ.๒๕๕๓”  

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงินและบัญชี
จำกหนว่ยงำน
สังกัดกรม พส.  
ทั้งส่วนกลำง 
และส่วนภูมภิำค  
(๑๕๐ คน)   

๓ วัน 
(๙ ชั่วโมง/รุ่น) 

ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล 
ผู้ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรฯ 
ภำยหลังกำรอบรม ๓ เดือน 

ผู้เข้ำอบรม  
ส่งแบบติดตำมประเมินผล
กลับมำ 

- - กรม พส. 

๑๘. โครงกำร
พัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
พนักงำนรำชกำร 

กำรอภปิรำยเร่ือง  
“หลักคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน” 
 

พนักงำนรำชกำร 
สังกัดกรม พส.  
ทั้งส่วนกลำง 
และส่วนภูมภิำค  
(๔๐ คน) 

๓ วัน 
(๖ ชั่วโมง) 

ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล 
ผู้ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรฯ 
ภำยหลังกำรอบรม ๓ เดือน 

ด ำเนินกำรจัดท ำวุฒิบัตรให้แก่
ผู้ส่งแบบติดตำมกลับมำ 

- - กรม พส. 

๑๙. โครงกำร
พัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนตำม
สำยงำนต ำแหน่ง
นักพัฒนำสังคม 

กำรอภปิรำยเร่ือง  
“กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
วิธีกำรท ำงำนเพื่อปอ้งกันและ
ขจัดกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ” 
 

ข้ำรำชกำร/
พนักงำนรำชกำร 
ผู้ปฏิบัติงำน 
ในส่วนกลำง 
และส่วนภูมภิำค  
(๔๐ คน) 

๓ วัน 
(๓ ชั่วโมง) 

ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล 
ผู้ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรฯ 
ภำยหลังกำรอบรม ๓ เดือน 

ผู้เข้ำอบรมส่งแบบติดตำม
ประเมินผลกลับมำ 

- - กรม พส. 



  

 

 

๑๘๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๒๐. โครงกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ผู้ปฏิบัติงำน 
สำยงำน 
นักพัฒนำสังคม  
รุ่นที่ ๑ – ๒ 

กำรอภปิรำยเร่ือง  
“กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
วิธีกำร  
เพื่อป้องกัน 
และขจัดกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ” 
 

ข้ำรำชกำร/
พนักงำนรำชกำร 
ผู้ปฏิบัติงำนตำม
สำยงำน
นักพัฒนำสังคม 
สังกัดกรม พส. 
ในส่วนกลำง 
และส่วนภูมภิำค  
(๑๒๐ คน) 

๔ วัน/รุ่น 
(๓ ชั่วโมง/รุ่น) 

ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล 
ผู้ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรฯ 
ภำยหลังกำรอบรม ๓ เดือน 
 

ผู้เข้ำอบรม 
ส่งแบบติดตำมประเมินผล
กลับมำ 

- - กรม พส. 

๒๑. โครงกำร
เสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและ
พัฒนำศักยภำพ
พนักงำนรำชกำร  
รุ่นที่ ๑ – ๒ 

กำรอภปิรำยเร่ือง  
“หลักคุณธรรม  
และควำมโปร่งใส 
ในกำรปฏิบัติงำน” 
 

พนักงำนรำชกำร 
สังกัดกรม พส.  
ทั้งส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค  
(๑๒๐ คน) 

๓ วัน/รุ่น 
(๓ ชั่วโมง/รุ่น) 

ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลผู้ผ่ำน
กำรอบรมโครงกำรฯ ภำยหลังกำร
อบรม ๓ เดือน 

ผู้เข้ำอบรม 
ส่งแบบติดตำมประเมินผล
กลับมำ 

- - กรม พส. 

 ๒๒. โครงกำร
พัฒนำศักยภำพ
ผู้น ำต้นแบบกรม
พัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร (DSDW 
Pioneer 
Leadership) รุ่นที่ 
๑ – ๓ 

กำรอภปิรำยเร่ือง  
“กำรควบคุมก ำกับ  
และบริหำรงบประมำณตำม
หลักรำชกำร” 
 และ“ข้อสังเกตจำกส ำนกังำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน และ
แนวทำงแก้ไขปรับปรุง” 
 

หัวหน้ำ
หน่วยงำน  
ในสังกัดกรม 
พส. ทั้ง
ส่วนกลำง 
และส่วนภูมภิำค  
(๑๖๐ คน) 

๔ วัน/รุ่น 
(๖ ชั่วโมง/รุ่น) 

ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลผู้ผ่ำน
กำรอบรมโครงกำรฯ ภำยหลังกำร
อบรม ๓ เดือน 

ผู้เข้ำอบรม 
ส่งแบบติดตำมประเมินผล
กลับมำ 

- - กรม พส. 

๒๓. โครงกำร
ปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรใหม่  
รุ่น ๒ 

กำรอภปิรำยเร่ือง “กฎหมำยที่
เกี่ยวขอ้ง ขั้นตอน อ ำนำจ 
หน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนของ 
กรม พส.” และ  
“หลักธรรมำภิบำลใน 
กำรปฏิบัติงำนรำชกำร”  
 

ข้ำรำชกำรพล
เรือนสำมัญ  
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร 
สังกัดกรม พส. 
(๓๐ คน) 

๓ วัน 
(๖ ชั่วโมง) 

 ส ำเร็จ - - กรม พส. 



  

 

 

๑๘๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๒๔. โครงกำร
อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรหลักสูตร
แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน 
ควำมรับผิด 
ทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที ่

กำรอภปิรำยเร่ือง “กฎหมำย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับควำมรับ
ผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที”่ 
“เทคนิคกำรสอบสวน และ
ด ำเนินคด”ี “แนวค ำวินจิฉัย
ของศำลปกครองที่เกี่ยวกับ
ควำมรับผิดทำงละเมิด” 
“พ.ร.บ.วิธีปฏบิัติรำชกำรทำง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” และ 
“กิจกรรมฝึกปฏิบัติ เกีย่วกับ
กำรจัดท ำค ำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง 
และกำรจัดท ำส ำนวนกำร
สอบสวนข้อเท็จจริงควำมรับ
ผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที”่ 

ข้ำรำชกำร 
และเจ้ำหนำ้ที่  
ผู้ปฏิบัติหน้ำที ่
ด้ำนกฎหมำย  
ในสังกัด
กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคง 
ของมนุษย์  
(๑๓๐ คน) 

๕ วัน 
(๓๑ ชั่วโมง) 

ด ำเนินกำรให้ผู้เข้ำอบรม  
ท ำแบบทดสอบก่อนและหลังกำร
อบรม (Pre-test Post-test) 

ด ำเนินกำรจัดท ำวุฒิบัตรให้แก่
ผู้ผ่ำนกำรทดสอบ 

- - กรม พส. 

๒๕. โครงกำร
พัฒนำทักษะกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงินและบัญชี 
(Financial & 
Procurement 
Empowerment) 

กำรอภปิรำยเร่ือง  
“กำรคิดแยกแยะระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์สว่นรวม” 
และ “ควำมอำยและ 
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต และ
กำรกล้ำตัดสินใจกระท ำในส่ิงที่
ถูกต้อง ชอบธรรม” 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงิน บัญชี
และผู้เกี่ยวข้อง 
สังกัดกองพัฒนำ
สังคมกลุ่ม 
เป้ำหมำยพิเศษ
ส่วนกลำง 
และส่วนภูมภิำค  
(๑๒๖ คน) 

 ให้ผู้เข้ำอบรมด ำเนินกำร 
ส่งผลงำนหลังกำรอบรมในแต่ละวัน 

ผู้เข้ำอบรมส่งผลงำนหลังกำร
อบรมในแต่ละวันตำมก ำหนด 

- - กรม พส. 

๒๖. ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อกำร
ติดตำมและขยำย
ผลในเชิงเปรียบ 
เทียบแนวทำงกำร

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้
ควำมรู้บุคลำกรและเจำ้หน้ำที่
ของ สค. ในกำรด ำเนินงำน
และกำรจัดท ำแผนงำน 
นโยบำยและกระบวนกำร

บุคลำกร และ
เจ้ำหน้ำที่ สค. 
(110 คน) 

2 วัน ในปีงบประมำณ 2563 จะ
สอดแทรกควำมรู้เกีย่วกบักำรคิด
แยกแยะระหวำ่งผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์สว่นรวม ควำม 
อำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

บุคลำกร และเจำ้หน้ำที ่สค. 
ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของ สค. เพื่อ

- - กรม สค. 



  

 

 

๑๘๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน
ภำครัฐแก่บุคลำกร 
สค. เพื่อกำร
ยกระดับกำร
ด ำเนินงำนของ สค. 

จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
และสร้ำงควำมร่วมมือกับทุก
ภำคส่วนเพื่อปอ้งกันกำรทุจริต      

STRONG : จิตพอเพยีงต่อต้ำนกำร
ทุจริต โดยมุ่งเจตคติ ด้ำนป้องกัน
กำรทุจริต  
ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมหรือ
อบรมในแต่ละหลักสูตรของ
หน่วยงำน   

ป้องกันกำรทุจริต      

๒๗. ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อ
พัฒนำคุณภำพชวีิต
ในกำรปฏิบัติงำน 

จัดประชุมฯ ให้ควำมรู้บุคลำกร 
และเจ้ำหนำ้ที่ สค. ให้เกิดกำร
เรียนรู ้มีกำรท ำงำนร่วมกัน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ มี
กระบวนกำรปฏบิัติงำนที่
ชัดเจนและมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  
จิตพอเพียง  
  

บุคลำกร และ
เจ้ำหน้ำที่ สค.  
(75 คน) 

2 วัน ในปีงบประมำณ 2563 จะ
สอดแทรกควำมรู้เกีย่วกบักำรคิด
แยกแยะระหวำ่งผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์สว่นรวม ควำม
อำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
STRONG : จิตพอเพยีงต่อต้ำนกำร
ทุจริต โดยมุ่ง  เจตคติ ดำ้นป้องกัน
กำรทุจริต ในกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรมหรืออบรมในแต่ละ
หลักสูตรของหน่วยงำน   

- บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่เกิด
กำรเรียนรู้ มีกำรท ำงำนร่วมกัน
อย่ำงสร้ำงสรรค์   
มีกระบวนกำรปฏบิัติงำนที่
ชัดเจน โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมจิตพอเพยีง  
- บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที ่
ได้รับควำมรู้แนวทำง กำร
ด ำเนินชีวิตกำรครองตน ให้
ด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 
โดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 
และน ำหลักกำรทรงงำนของ
รัชกำลที่ 9 ไปปรับใช ้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

- - กรม. สค. 

๒๘. โครงกำร
ป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ  

อบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เพื่อกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหก้ับเครือข่ำย 
คนพิกำร 

เครือข่ำยคน
พิกำร บุคลำกร 
พก. ส่วนกลำง
และส่วนภูมภิำค 

3 วัน ไม่ได้มีก ำหนดไว้  ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันแก้ไข
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
และได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ท ำงำนด้ำนเครือข่ำยกำร
ป้องกันทุจริตรวมทั้งรวมทั้งเฝ้ำ
ระวังกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

- กำรขยำยผลใน
เครือข่ำยคนพิกำร
อำจจะท ำได้ยำก  
- เป็นโครงกำรที่
จัดท ำขึ้นปีละคร้ัง 
และไม่ได้มีกำร
ก ำชับและติดตำม
ให้ผู้เขำ้รับกำร

-  กรม พก. 



  

 

 

๑๘๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

อบรมน ำไปขยำย
ผลกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้กับ
เครือข่ำยคนพิกำร
ของผู้เข้ำรับกำร
อบรม 

๒๙. โครงกำร
สัมมนำผู้ควบคุม
งำนของกำรเคหะ
แห่งชำติ 
  

ผู้ว่ำกำรกำรเคหะแห่งชำติ ได้
เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดแนวคิด 
ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
(CG)  
(ให้ควำมรู้ เผยแพร่
ประชำสัมพันธแ์นวทำง 
และมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อ
ป้องกันกำรให้สินบน) 

ผู้ควบคุมงำน 
และ
ประกอบกำร/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
กับกำรเคหะ
แห่งชำติ  
(150 คน) 

1 วัน - ส ำเร็จ 100 % - - กคช. 

๓๐. โครงกำร
อบรม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่ำวสำรของทำง
รำชกำร พ.ศ. 
๒๕๔๐  

กำรให้ควำมรู้โดยม ี
ว่ำที่ร้อยตรีสุระชยั อเนกรัตน์  
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
มำเป็นวิทยำกร 

พนักงำนที่บรรจุ
ใหม่ในปี ๒๕๖๒ 
(เฉพำะ
ส่วนกลำง) 
(๖๐ คน) 
 

๑ วัน - ส ำเร็จ 100 % - - กคช. 

๓๑. โครงกำร
บรรยำยพิเศษ 
เร่ือง “กำรสร้ำง
วัฒนธรรมตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 
สู่ควำมส ำเร็จใน
กำรท ำงำน” 

กำรบรรยำยพิเศษ  
โดยพลเอกสุชำติ หนองบวั 
กรรมกำรกำรเคหะแห่งชำติ  
เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดเพื่อให้ผู้
เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในหลักกำรสร้ำง
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรใน
กำรบริหำรงำน กำรพัฒนำ
ตนเองให้มีหลกัธรรมำภิบำล 

ผู้บริหำรจำก
ส ำนักงำนเคหะ
ชุมชน และ
ผู้บริหำรตั้งแต่ 
ระดับ 8 ขึ้นไป 
จนถึงผู้บริหำร
ระดับสูงที่ก ำกับ
สำยงำนบริหำร
ชุมชน (200 

1 วัน - ส ำเร็จ 100 % - - กคช. 



  

 

 

๑๘๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม
ตำมบริบทขององค์กรและ
น ำมำปรับใช้กับกำรท ำงำนให้
ประสบควำมส ำเร็จ 

คน) 

๓๒. โครงกำร
สัมมนำ ส่งเสริม
ค่ำนิยมวัฒนธรรม 
คุณธรรมองค์กร   

ผู้ว่ำกำรกำรเคหะแห่งชำติ ได้
เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดแนว
ทำงกำรท ำงำนตำมหลัก
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ผู้บริหำรสำยงำน
บริหำรชุมชน  
๑ – ๔  
(๒๐๐ คน)   

๒ วัน - ส ำเร็จ 100 % - - กคช. 

๓๓. โครงกำรกำร
ป้องกันปรำบปรำม
กำรทุจริตและกำร
ขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ใน
องค์กร ในหัวข้อ 
“กำรพัฒนำเชิง
ป้องกันกำรเกิด
ประเด็นขอตรวจ
พบที่ไม่สอดคล้อง
กับระเบียบ
ข้อบังคับและคู่มือ
ปฏิบัติงำน” 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของกำร
เคหะแห่งชำติได้น ำเสนอ
โครงกำรกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและกำร
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
องค์กร 

โดยมีผู้เข้ำร่วม
กำรอบรม (60 
คน) 

๑ วัน - ส ำเร็จ 100 % - - กคช. 

๓๔. โครงกำร
อบรมเรื่อง แนว
ทำงกำรส่งเสริม
บุคลำกร ด้ำนหลกั
ธรรมำภิบำล 
คุณธรรมและควำม
โปร่งใส ตำม
หลักกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรที่ดี (CG) 

กำรบรรยำยให้ควำมรู ้ โดยมีผู้เข้ำอบรม  
(120 คน) 

๑ วัน - ส ำเร็จ 100 % - - กคช. 



  

 

 

๑๙๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๓๕. โครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และกำร
ปลูกจิตส ำนึกกำร
ต่อต้ำนทุจริต  
กำรพัฒนำควำมรู้
เกี่ยวกบัข้อมูล
ข่ำวสำรของทำง
รำชกำร และกำร
บริหำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน 

สถำบันได้จัดโครงกำรดังกล่ำว 
โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำกส ำนักงำน 
ป.ป.ช. และได้รับควำมสนใจ
จำกเจ้ำหน้ำที่เข้ำรว่มรับฟัง
กำรบรรยำย กำรปลูกจิตส ำนึก
กำรต่อต้ำนทุจริต เมื่อวันพธุที่ 
18 พ.ค. 2562 

เจ้ำหน้ำที่สถำบัน 
(120 คน) 

1 วัน ผู้ปฏิบัติงำนของสถำบันเกิดกำร
ตื่นตัวตระหนักรู้ และร่วมมือกัน 
ก่อให้เกิดพลังในกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

1. กำรปฏิบัติหน้ำทีข่อง
เจ้ำหน้ำที่เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เช่น ขอบเขต
กำรใช้ดุลพินิจ  
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และกฎหมำยป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริต และท ำให้
ผู้ปฏิบัติงำนมีประสิทธภิำพใน
กำรปฏิบัตหิน้ำที่เป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล 
2. สถำบันมีกำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกจิที่เป็นระบบมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ของกำรบริหำรกำรจัดกำร
ภำครัฐ ตำมแนวทำงหลักกำร
บริหำรจัดกำรบำ้นมืองที่ดีและ
สอดคล้องกับระบบคุณธรรม 

- - พอช. 

๓๖. โครงกำรสร้ำง
ค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 

สถำบันได้จัดโครงกำรสัมมนำ
ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำปี 2562 
“18 ปี CODI Core values 
for change ณ จังหวัด
กำญจนบุรี” 

เจ้ำหน้ำที่ของ
สถำบันทุกคน 

3 วัน 
28 ก.พ. –  

2 มี.ค. 2562  

ผู้ปฏิบัติงำนมีแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับสถำบัน และเกิด
กำรเรียนรู้ อย่ำงมีประสิทธภิำพ
และคุณธรรม 

ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจในอัตลักษณ์ 
ภำพลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร 
และแนวปฏิบัติตำมค่ำนยิม 
พอช. ร่วมกัน 

- - พอช. 

 ๓๗. โครงกำร
พัฒนำศักยภำพ
ผู้น ำในขบวน
องค์กรชุมชน 

มีกำรสนับสนุนกำรประชุมและ
กำรลงพื้นที่ติดตำม สนับสนุน
กระบวนกำรพัฒนำคนใน
ขบวนองค์กรชุมชนทั้งในระดับ
พื้นที่ ระดับภำค และ
ระดับชำติ 

ผู้น ำในขบวน
องค์กรชุมชน 
(3,053 คน) 

1 ป ี 1. เกิดกำรพัฒนำหลักสูตรและ
แผนกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำใน
ขบวนองค์กรชุมชน 
2. มีกำรพัฒนำและยกระดับขีด
ควำมสำมำรถของคนท ำงำนใน
ขบวนองค์กรชุมชน และผู้น ำชุมชน
ท้องถิ่น 

คนในขบวนองค์กรชุมชน 
มีกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ  
ควำมเท่ำเทียมในสถำนกำรณ์
เพื่อให้กำรท ำงำนในกำรพัฒนำ
ชุมชนมีควำมเข้มแข็งต่อ
สถำบัน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

- - พอช. 



  

 

 

๑๙๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๓๘. โครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมพนักงำน
และครอบครัว 

จัดกำรบรรยำย/ประเมิน
ควำมรู้ก่อน-หลัง 

ต ำแหน่ง
พนักงำน
ประมวลข้อมูล, 
ผู้ช่วยเก็บรักษำ
ของ, ผู้ช่วย
สมุห์บัญชี และ
พนักงำนบรรจุ
ใหม่ 

- ด ำเนินกำรต่อจำกปี 62 ในปี 63 
เพิ่มเนื้อหำในเรื่องกำรสร้ำง
วัฒนธรรมซ่ือตรงกำรประเมินควำม
เส่ียงกำรทุจริตและกฎหมำยที่
เกี่ยวขอ้ง  
เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
โปร่งใส ให้แก่ พนกังำนทุกระดับ 

- - ศึกษำหำชอ่งทำง
ในกำรจัดให้
ควำมรู้แก่ 
พนักงำนและ
อำจเผยแพร่
เอกสำรที่
เกี่ยวขอ้งให้
รับทรำบข้อมูล 

สธค. 

๑๕. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                        
๑๕.๑ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและ
สังคม (กก.) 

โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี 
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
256๒ 

กำรฝึกอบรมกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนำ
เพื่อปลูกฝังปรัชญำกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี เสริมสร้ำง
สมรรถนะและทักษะทีจ่ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
กำรท ำงำนเป็นทีม และพัฒนำ
เครือข่ำยในกำรท ำงำน รวมถึง
กำรสร้ำงสำยสัมพันธ์ที่ดี และ
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน โดยเน้นกำรเรียนรู้
จำกประสบกำรณ์และกำรลง
มือกำรปฏิบัติจริง ตำมแนวทำง
ที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด  
โดยประยกุต์หวัข้อรำยวิชำ
ต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 ชุดกจิกรรม 
ซ่ึงมีรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกบักำร

ข้ำรำชกำรที่อยู่
ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่

รำชกำร จ ำนวน 
116 คน ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 จ ำนวน 
๖๐ คน 

ครั้งที่ 2 จ ำนวน 
5๖ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชำละ  
3 ชั่วโมง รวม
เป็น ๖ ชั่วโมง 

มีกำรจัดฝึกอบรมจ ำนวน 2 ครั้งต่อ
ปีงบประมำณ 

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม ่
ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
รำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
มีควำมตระหนักถึงกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และประพฤติปฎิบัติ
ตนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
มีเครือข่ำยในกำรท ำงำน
ภำยในหนว่ยงำนและระหว่ำง
หน่วยงำน โดย 
ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที ่2๘ 
มกรำคม – 3 กุมภำพันธ์ 
2562 ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที ่
21 – 27 มิถุนำยน 2562 

- วำงแผนที่จะ
บรรจุกิจกรรม
หรือรำยวิชำที่
เกี่ยวขอ้งกับจิต
พอเพียง 
ด้ำนทุจริต และ
กำรประยกุต์
หลักควำม
พอเพียงด้วย
โมเดล STRONG 
: ในโครงกำร 

- 



  

 

 

๑๙๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำร
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 
ควำมไม่ทนและควำมละอำย
ต่อกำรทุจริต ได้แก ่
1. วินัยของขำ้รำชกำรที่ควรรู้  
2. กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีตำม

รอยพระยุคลบำท 
๑๕.๒ กรม
อุตุนิยมวิทยา 

โครงกำรหรือ
หลักสูตรฝึกอบรม
ของบุคลำกร
ภำครัฐ  
ที่บรรจุใหม่ 

จะด ำเนินกำรน ำหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ ไปปรับใช้ใน
โครงกำรหรือหลักสูตร
ฝึกอบรมต่ำงๆ  

บุคลำกรภำครัฐ  
ที่บรรจุใหม่ 

- - จะด ำเนินกำรในป ีพ.ศ. 
2563 

- - - 

๑๕.๓ ส านักงาน
คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

กิจกรรม : กำร
พัฒนำควำมรู้ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
พัสดุภำครัฐ และ
ป้องกันกำรทุจริต
และประพฤต ิ
มิชอบ  

เป็นกำรบรรยำยเพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กำรปอ้งกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต กำร
ประพฤติมิชอบ  

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน และ
เจ้ำหน้ำที่ใน 
สดช. จ ำนวน 
๖๐ คน 

3 ชั่วโมง มีกำรจัดฝึกอบรมอยำ่งต่อเนื่อง 
และมีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ทักษะอยู่
เสมอ 

ข้ำรำชกำร พนักงำน และ
เจ้ำหน้ำที่ใน สดช. ที่เขำ้ร่วม
กำรฝึกอบรมมีควำมตระหนักรู้
และเป็นผู้เผยแพร่แนวทำงใน
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรประพฤติมิชอบ 

- เพิ่มกิจกรรมให้
ผู้เข้ำร่วมกำร
ฝึกอบรมได้ร่วม
แสดงแนวทำงใน
กำรส่งเสริม
จริยธรรมใน
หน่วยงำน 

- 

๑๕.๔ บริษัท 
กสท 
โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

กำรฝึกอบรม
หลักสูตร “CAT 
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต”  

กำรบรรยำยโดยวิทยำกร
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำน
ภำยนอก นำยสุรวัฒน์   ชมภู
พงษ์  เลขำธิกำรสภำสังคม
สงเครำะห์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้รับทรำบ
ข้อมูลและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรน ำหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และควำมซ่ือสัตย์

ผู้บริหำรและ
พนักงำนที่เป็น
เครือข่ำยกำร
ก ำกับดแูล
กิจกำรที่ดีของ 
บริษัท กสท 
โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน)
จ ำนวน ๖๐ คน 

๖ ชั่วโมง มีกำรจัดฝึกอบรม 
อย่ำงต่อเนื่อง และน ำผลกำร
ประเมินกำรอบรมไปปรับใช้ในกำร
อบรมครั้งต่อไป 
 

ผู้บริหำรและพนกังำน ที่เข้ำรับ
กำรอบรมฯ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และตระหนักในกำร
บริหำรงำน/ปฏิบัติงำน ตำม
หน้ำที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับองค์กร และพร้อมที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์องค์กร 
เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่จะ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต ประพฤติ  

- - - 



  

 

 

๑๙๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

สุจริตไปใช้ในกำรด ำเนินงำน 
รวมถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อ
พบเห็นเหตุกำรณ์ที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตขึ้นใน
บริษัท ตลอดจนบทบำทหน้ำที ่
ของกำรเป็นเครือข่ำยกำร
ก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ในกำร
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันและ
ขับเคลื่อนให้บริษัทเป็นองค์กร
คุณธรรมต่อต้ำนคอร์รัปชัน 
ตลอดจนสำมำรถน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

มิชอบในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 
87 

๑๕.๕ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด 

หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมต่ำงๆ เช่น 
-หลักสูตรกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี 
-หลักสูตรปฐมนิเทศ 
-หลักสูตรกำร
ปฏิบัติกำรธุรกิจ
ไปรษณีย์ 
-หลักสูตรธรรม
ปัญญำ พัฒนำชีวิต 

เป็นกำรบรรยำยเพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม หรือ
ต่อต้ำนกำรทุจริตเพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและทัศนคติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรคิด
แยกแยะผลประโยชน ์ส่วนตน
กับผลประโยชน์สว่นรวมควำม
ไม่ทนและควำมอำยต่อกำร
ทุจริต 

เจ้ำหน้ำที่ของ
บริษัท ไปรษณ๊ย์

ไทย จ ำกัด 
 

ปี 2562 - - - ปัจจุบัน ปณท. 
ยังมิได้เคยเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม
หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำของ
ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. 

- 

๑๕.๖ ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรม
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์           

กำรฝึกอบรม
เกี่ยวกบัคุณธรรม
และจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน  ใน
หัวข้อ “คุณธรรม
น ำพำคนส ำรำญ...
งำนส ำเร็จ” 

กำรฝึกอบรม โดยวิทยำกรจำก
สภำสังคมสงเครำะห์ แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ ์
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม 

เจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนฯ  
ทุกระดับ  

จ ำนวน ๑๗๒ 
คน 

๒ ชั่วโมง มีกำรจัดให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมท ำ
แบบทดสอบ Pre-test และ Post-
test เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรฝึกอบรม
เพิ่มขึ้น 

จำกกำรท ำแบบทดสอบ Pre-
test และ Post-test ผล
ปรำกฏว่ำ ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ ๘๕.๗๑  
และยังสำมำรถน ำควำมรู้ที่

- - - 



  

 

 

๑๙๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

- เพื่อปลูกฝังและสร้ำง
จิตส ำนึกยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเป็น
บรรทัดฐำนขององค์กร 

ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ ำวันได ้

๑๕.๗ ส านักงาน 
ส่งเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทลั 

กำรปฐมนิเทศ 
พนักงำนใหม่   

กำรบรรยำย  
- เพื่อสร้ำงเสริมควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้ 
กำรวิเครำะห ์กำร 
สังเครำะห์ เกี่ยวกับควำม 
ไม่ทนและควำมอำยต่อ 
กำรทจุริต  

- เพื่อให้พนักงำนใหม่ม ี
จิตส ำนึกไม่ทุจริต โดย 
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ 
น ำไปปรับใช้ได้อย่ำง
เหมำะสม  

พนักงำนใหม่ 
จ ำนวน ๘๐ คน 

๕ ชั่วโมง มีกำรจัดฝึกอบรมอยำ่ง ต่อเนื่อง 
และขยำยผล จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย
ที่เป็นพนักงำนเก่ำเพิ่มขึ้น 

พนักงำนใหม่ ของส ำนักงำน
ส่งเสรมิ เศรษฐกิจดิจิทัล ที่เข้ำ
รับกำรปฐมนิเทศ ได้รับควำมรู้
ของหลักจริยธรรม หลัก 
ธรรมำ ภบิำล และน ำไป
ขับเคลื่อนให้องค์กร มุ่งสู่
ควำมส ำเร็จ ด้วยควำมพร้อม
ในกำร ปฏบิัติงำน ที่ไม่ทนและ
ควำมอำยต่อกำร ทุจริต 

- - - 

๑๕.๘ ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรม
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์           

กำรฝกึอบรม
เกี่ยวกบัคุณธรรม
และจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน  ใน
หัวข้อ “คุณธรรม
น ำพำคนส ำรำญ...
งำนส ำเร็จ”  

กำรฝึกอบรม โดยวิทยำกรจำก
สภำสังคมสงเครำะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม 

- เพื่อปลูกฝังและสร้ำง
จิตส ำนึกยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเป็น
บรรทัดฐำนขององค์กร  

เจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนฯ  
ทุกระดับ  

จ ำนวน ๑๗๒ 
คน 

๒ ชั่วโมง มีกำรจัดให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมท ำ
แบบทดสอบ Pre-test และ Post-
test เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรฝึกอบรม
เพิ่มขึ้น 
 

จำกกำรท ำแบบทดสอบ Pre-
test และ Post-test ผล
ปรำกฏว่ำ ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ ๘๕.๗๑  
และยังสำมำรถ 
น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

- - - 

 
 
  



  

 

 

๑๙๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 

หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ 
 

๑. บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) 

๑. Chansin Camp 
รุ่น 1-6 

จัดหลักสูตร Chansin Camp 
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี กำรบรหิำร
ควำมเส่ียง และกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย กฎ ระเบยีบองค์กร 
(GRC) และสร้ำงกำรตระหนกัรู้
เร่ืองกำรทุจริตภำยในองค์กร 

ผู้บริหำรระดับ
ผู้จัดกำรส่วน 

26-29 เม.ย. 
62 
5-8 ก.ค. 62 

พนักงำนระดับส่วนน ำควำมรู้ที่ได้
ไปถ่ำยทอดใหก้ับพนักงำนใน
หน่วยงำน และสร้ำงควำมตระหนัก
เร่ืองควำมเส่ียง และผลกระทบของ
กำรทุจริตให้พนักงำนทรำบ 

เพื่อสื่อสำรให้ผู้บริหำรระดับ
ผู้จัดกำรส่วน เขำ้ใจในกำร
ก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี กำร
บริหำรควำมเส่ียง และกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบียบองค์กร (GRC) เพื่อ
เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
พร้อมส่งเสริมค่ำนิยมองค์กร
(SPIRIT) โดยมุ่งเน้นในด้ำนRIT 
เพื่อสร้ำงคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม 
ตระหนักถึงผลกระทบของกำร
ทุจริต และน ำหลกั GRC ไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน และเป็น
แบบอยำ่งที่ดีให้กับพนกังำน 

- - - 

 

๒. Fraud 
Prevention 
 
 
 

จัดอบรมหลักสูตร Fraud 
Prevention  เพื่อสร้ำงเสริม
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจส ำหรับ
ผู้บริหำร ระดับผู้จัดกำรส่วน 
เกี่ยวกบัแนวคิด ควำมส ำคัญ 
และบทบำทหน้ำที่ในกำร
ป้องกันกำรทุจริต ซึ่งจะ
สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติเพื่อปอ้งกันและลดควำม
เส่ียงที่จะเกิดกำรทุจริตใน
องค์กรได้ 

ผู้บริหำรระดับ
ผู้จัดกำรส่วน 
 
 
 

5 ก.ค. 62 
 
 
 
 

ผู้บริหำรระดับผู้จัดกำรสว่นสำมำรถ
น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติเพือ่ป้องกันและลดควำม
เส่ียงที่จะเกิดกำรทุจริตในองค์กรได้ 

ผู้บริหำรระดับผู้จัดกำรสว่นมี
ควำมเข้ำใจแนวคิดของ
ลักษณะพฤติกรรม สิ่งบอกเหตุ
ที่อำจพัฒนำสูก่ำรทุจริต 
รวมถึงบทบำทหนำ้ที่ของ
ผู้บริหำรและพนกังำนใน
องค์กร และสำมำรถน ำควำมรู้
ไปใช้ปฏิบัติได้จริงเพื่อป้องกัน
และลดควำมเส่ียงที่จะเกิดกำร
ทุจริตในองค์กร 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 



  

 

 

๑๙๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๓. ควำมรู้เบื้องต้น
ส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน 2nd 
Line of Defense 

จัดกจิกรรม Workshop  
ควำมรู้เบื้องต้นส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนของหนว่ยงำน 2nd 
Line of Defense และกำร
ประเมินควำมเส่ียง 
(Compliance Risk 
Assessment) 

ผู้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำน 2nd 
Line of 
Defense 

22 ก.ค. 62 สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำน 2nd Line ที่มีหน้ำที่
ด ำเนินงำนกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎ ระเบยีบของบริษัท ตำม 
Compliance Policy 

ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรปฏบิัติงำนของ
หน่วยงำน 2nd line of 
defense ในกำรก ำกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบ (Compliance) 
รวมทั้งกำรประเมินควำมเส่ียง 
Compliance Risk 
Assessment 
 

- - - 

๔. กำรสื่อควำม 
GRC 
 

จัดกำรสื่อควำมเพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแล 
กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบียบองค์กร (GRC) และ
สร้ำงกำรตระหนักรู้เรื่องกำร
ทุจริตภำยในองค์กร 
 

พนักงำนทุก
ระดับ 
 

7 ส.ค. 62 
8 ส.ค. 62 
4 ก.ย. 62 

พนักงำนน ำควำมรู้ด้ำน GRC ที่ได้
ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดย
ค ำนึงถึงควำมเส่ียง และผลกระทบ
ของกำรทุจริตในทุกขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 
 

พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในเรื่องกำรด ำเนินงำนตำม
หลัก GRC และกำรประเมิน
ควำมเส่ียง และผลกระทบของ
กำรทุจริตในทุกขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

- 
 

- 
 

- 
 

๕. สัมมนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับชำติ ภำยใต้
หัวข้อ“กำรผลักดัน
ยุทธศำสตร์ชำติวำ่ 

เข้ำร่วมอภปิรำยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 

ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
ซ่ึงเป็นตัวแทน
จำกภำคสังคม 
และภำคเยำวชน 

19 ส.ค. 62 ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ น ำควำมรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในกระบวนกำรท ำงำนของ
หน่วยงำน หรือภำคส่วนที่
รับผิดชอบ 

ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้ควำมรู้และ
ให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำร
ปรับสภำพสังคมให้เกิดสภำวะ
ที่ “ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

- - - 

 ด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต สู่ประเทศ
ไทยใสสะอำด ไทยทั้ง
ชำต ิด้ำนทุจรติ” 
 

        



  

 

 

๑๙๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๖. Fraud Risk 
Management 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร Fraud 
Risk Management เพื่อ
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้พนักงำนทกุ
ระดับมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัควำมเส่ียงและ
มำตรกำรควบคุมภำยในที่ช่วย
ป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันใน
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

พนักงำนทุก
ระดับ 

10 ต.ค. 62 พนักงำนสำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ได้
อย่ำงเหมำะสม เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินงำนของ ปตท. เป็นไปอยำ่ง
โปร่งใสและปรำศจำกกำรทุจริต
และคอร์รัปชัน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
- พนักงำนได้ทรำบและเข้ำ
ใจควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรทุจริต
และคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงำนของตน 
รวมถึงมำตรกำรกำรควบคุม
ภำยในที่ส ำคัญเพือ่ป้องกันกำร
ทุจริตและคอร์รัปชัน 
- พนักงำนสำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสม 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของ 
ปตท. เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและ
ปรำศจำกกำรทุจริตและ 
คอร์รัปชัน 
    ผู้บริหำรและพนักงำนที่เข้ำ
อบรมมีควำมเข้ำใจในเรื่อง
ต่ำงๆ ดังนี้ 
- บทบำทหน้ำทีแ่ละควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท
ในกำรก ำกับดูแลกจิกำรและ
หน้ำที่ตำมกฎหมำย รวมทั้ง
ควำมรับผิดชอบด้ำนจรยิธรรม 
- ควำมรู้ทำงธุรกิจ กำรเงิน 
กฎหมำย ตวัชี้วัดที่ส ำคัญ  
กลยุทธแ์ละกำรบริหำรควำม
เส่ียง 
- PTT Way of Conduct 
- ทักษะที่ส ำคัญและจ ำเป็นในกำร
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

๑๙๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๗. Director 
Development 
Program 

เป็นหลักสูตรเตรียมควำม
พร้อมในกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่ก ำกับดแูล
กำรด ำเนินธุรกจิของบริษัท 
เป็นไปตำมนโยบำยและ
แผนกำรด ำเนินธุรกจิของ 
ปตท. รวมทั้งมีควำมถูกตอ้ง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็น
ธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝำ่ย 

พนักงำนและ
ผู้บริหำรทุก

ระดับที่ได้รับกำร
แต่งต้ังเป็น

กรรมกำรบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. 

23-24 พ.ค. 
62 

ผู้บริหำรและพนกังำน  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพื่อไป
ปฏิบัติงำนเป็นกรรมกำรบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. 

-ทักษะที่ส ำคัญและจ ำเป็นใน
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัท 

- - - 

 ๘. กำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม ่

บรรยำยในกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม่ในหัวข้อกำร
ก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัป
ชัน และกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร 

พนักงำนใหม่ของ
องค์กร 

27 พ.ค. 62 -
26 ส.ค.62 

 

พนักงำนสำมำรถน ำควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ได้จำกกำรบรรยำยไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เป็นไปตำม
หลักกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน 
และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบียบองค์กร 

พนักงำนใหม่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเร่ืองกำรปฏิบัติงำน
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำร
ที่ดี กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมทั้ง กำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ  

องค์กรอย่ำงเคร่งครัด 

- - - 

๒. บริษัท 
การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

โครงกำร “TG รวม
พลังป้องกันภัย
ทุจริต” 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันกำร
ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติ
มิชอบ ตำมแผนปฏิบัตกิำรตำม
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ ำป ี๒๕๖๒  
 
๑. เยี่ยมชมพพิิธภัณฑ์ต้ำนโกง 
ณ ส ำนักงำน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 
๑๔ มี.ค. ๖๒ 
๒. ประชำสัมพันธ์ควำมรู้
เกี่ยวกบักำรปอ้งกันกำรทุจริต
คอร์รัปชันภำยในหนว่ยงำน 

พนักงำนบริษัท
กำรบินไทยฯ 
 
 
 
 
 
พนักงำนบริษัท
กำรบินไทยฯ 
จ ำนวน ๔๐ คน 

ปี ๒๕๖๒ กำรน ำเนื้อหำภำยในหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำมำสอดแทรกในกำร
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกีย่วขอ้ง
ภำยในองค์กร ได้แก่ ควำมอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต กำรเบียด
บังเวลำท ำงำนบริษัทกำรใช้มำตรกำร 
Whistle Blower Policy เป็นต้น  

พนักงำนในองค์กรมีควำม
ตื่นตัวด้ำนกำรปอ้งกันกำร
ทุจริตมำกยิ่งขึ้น เช่น  
กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต
ภำยในองค์กร 

- - - 



  

 

 

๑๙๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๓. ส ำนักงำนกำรตรวจกำร
องค์กร (PD) โดยกองป้องกัน
และตรวจสอบกำรประพฤติ  
มิชอบ (PD-P) เข้ำร่วมกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง เพื่อ
ผลักดันหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๒ 
 

๓. การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย    

๑.สัมมนำ 
ธรรมำภิบำล 

อบรม สัมมนำ พนักงำน/ลูกจำ้ง ๒ วัน  พนักงำน/ลูกจำ้ง มีจิตส ำนกึ ด้ำน
ธรรมภิบำล รูจ้ักแยกแยะ COI 
 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย - - - 

๒. สัมมนำ
เครอืข่ำยต่อต้ำน
กำรทุจริต 

อบรม สัมมนำ พนักงำน/ลูกจำ้ง 
ที่เป็นสมำชิก
เครือข่ำยต่อต้ำน
กำรทุจริต 
 

๒ วัน  พนักงำน/ลูกจำ้ง มีจิตส ำนกึ ด้ำน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย - - - 

๔. การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 
วันธรรมำภบิำล  
รฟม. 
 

จัดกิจกรรมวัน 
ธรรมำภิบำล 

พนักงำน วันที่ 28 พ.ย. 
61 

- พนักงำนให้ควำมส ำคัญ 
หลักธรรมำภิบำลในกำรท ำงำน
เพื่อควำมโปร่งใส 

- - - 

๕. การไฟฟ้า 
นครหลวง 

๒. กำรจัดอบรม
เร่ือง "คุณธรรม
ควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & 
Transparency 
Assessment: ITA) 
 

จัดอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงำนจ ำนวน 
800 กวำ่คน 
รวม 5 รุ่น 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมคุณธรรมควำมโปร่งใส
ในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

๒๐๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๒. กำรขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริต 
ประจ ำป ี๒๕๖๒  
(หลักสูตร วทิยำกร 
ป.ป.ช./บุคลำกร
ภำครัฐและ
รัฐวิสำหกิจ) 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำพนกังำน 
ประจ ำป ี๒๕๖๓ ซ่ึงจะได้
ก ำหนดหวัข้อดังกล่ำว ไว้ใน
แผนพัฒนำพนักงำนกำรไฟฟำ้
นครหลวง ประจ ำป ี๒๕๖๓ 

พนักงำน กฟน. 
 

ประจ ำป ี
๒๕๖๓ 

- อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้มี
ประสิทธิภำพและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- - - 
 

๖. การประปา
ส่วนภูมิภาค    
 

๑. หลักสูตร 
“ควำมรู้ด้ำนระบบ
ประปำ” 
๒. หลักสูตร “หลัก
และศิลปะกำร
เขียนหนังสือ
รำชกำร” 
 
๓. หลักสูตร 
“ระเบียบและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ. 2560” 
 

- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร  
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
พนักงำน 

 
 
 
 
 
 
 

พนักงำน 
ผู้บริหำรระดับ

หัวหน้ำงำน และ
พนักงำน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 
ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 

- กองฝึกอบรมภูมภิำค 1 จัด
อบรมเมื่อวันที่ 26-28 พ.ย. 
61  
- ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 
44 คน 
 
 
- กองฝึกอบรมภูมภิำค 3  
จัดอบรมจ ำนวน 2 รุ่น  
รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 พ.ย. 61  
รุ่นที่ 2 วันที ่8-9 พ.ย. 61 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 
103 คน 
- กองฝึกอบรมภูมภิำค 3  
จัดอบรม เมื่อวันที ่19-22 
พ.ย. 61 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 
50 คน 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 

  
  

   - กองฝึกอบรมภูมภิำค 3  
จัดอบรม เมื่อวันที ่17-21 
ธ.ค. 61  
 
 

   



  

 

 

๒๐๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๔. หลักสูตร 
“ควำมรู้พื้นฐำน
ด้ำนงำนบริกำร” 

- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

พนักงำน - ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 
50 คน 

   

 ๕. หลักสูตร “กำร
ควบคุมระบบผลิต
น้ ำประปำแบบ
อัตโนมัติขั้น
พื้นฐำน” 
 
๖. หลักสูตร “กำร
บริหำรจัดกำร
ระบบติดตำมมำตร
วัดน้ ำ” 

- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
- วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้
เนื้อหำตำมหลกัสูตร “ต้ำน
ทุจริตศึกษำ” ในหวัข้อต่อไปนี ้
1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ควำมละอำยควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 
3. STRONG : จิตพอเพียง 
ต้ำนทุจริต 
4. พลเมืองและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 
  - สอดแทรกสื่อวีดีทัศน์
เกี่ยวกบักำรตำ้นทุจริต 
  - กิจกรรมถำมตอบ เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  
และร่วมหำแนวทำงแก้ไข 
 
 

พนักงำน 
 
 
 
 
 

พนักงำน 

- 
 
 
 
 
 

๓ วัน 

ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 

- กองฝึกอบรมภูมภิำค 3 จัด
อบรมเมื่อวันที่           21-
25 ม.ค. 62 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 
23 คน 
 
- กองฝึกอบรมภูมภิำค 2 จัด
ฝึกอบรม จ ำนวน 2 รุ่น 
รุ่นที่ 1 วันที ่15-16 ม.ค.62  
รุ่นที่ 2 วันที ่17-18 ม.ค. 62  
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมรวม  2 รุ่น 
จ ำนวน 130 คน 
- ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
พนักงำนที่เข้ำรับกำรอบรม
เร่ือง ต้ำนทุจริตศึกษำ รุ่นที่ 1 
ร้อยละ 89.27 รุ่นที่ 2 ร้อย
ละ 90 

- 
 

- 
 

- 
  



  

 

 

๒๐๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๗. หลักสูตร “กำร
ควบคุมงำน
ก่อสร้ำง” 

- วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้
เนื้อหำตำมหลกัสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ ในหวัข้อต่อไปนี ้
1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2 ควำมละอำยควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 
3 STRONG จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต 
4 พลเมืองและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 
  - สอดแทรกสื่อวีดีทัศน์
เกี่ยวกบักำรตำ้นทุจริต 
- กิจกรรมถำมตอบเพือ่
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และ
ร่วมหำแนวทำงแก้ไข 

พนักงำน - ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - กองฝึกอบรมภูมภิำค 1 จัด
อบรม เมื่อวันที ่25 ม.ค. 62 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 
35 คน 
- ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
พนักงำนที่เข้ำรับกำรอบรม
เร่ือง ต้ำนทุจริตศึกษำ ร้อยละ 
80.75 

- - - 

 ๘. โครงกำร
ปฐมนิเทศพนักงำน 
ปี 2562 

แลกเปลีย่นประสบกำรณ์  
และร่วมหำแนวทำงแก้ไข 
 

   - ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
พนักงำนที่เข้ำรับกำรอบรม
เร่ือง “ต้ำนทุจริตศึกษำ”  
ร้อยละ 94.95 
 

-  - 
 

- 

๙. โครงกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำง
คุณภำพพนักงำน
ในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนระบบจ ำหน่ำย 

- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

พนักงำน  ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง กองฝึกอบรมภูมภิำค 1 จัด
อบรม เมื่อวันที ่ 
11-15 ก.พ. 62  
ณ โรงแรมเลอร์ปำร์ค          
วังนำง จ.พิษณุโลก 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 28 คน 
 

   



  

 

 

๒๐๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๑๐. หลักสูตร 
“พัฒนำทักษะดำ้น
เทคโนโลยีระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ
ด้วยอุปกรณ์ PLC” 

- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

พนักงำน - ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - กองฝึกอบรมภูมภิำค 3  
จัดอบรม เมื่อวันที ่11-15 
ก.พ. 62  
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 
25 คน 

- - - 

 ๑๑. หลักสูตร 
“ควำมรู้พื้นฐำน
ด้ำนงำนผลิต/
ระบบผลิต” 
 

- วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้
เนื้อหำตำมหลกัสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ ในหวัข้อต่อไปนี ้
1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ควำมละอำยควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 
3. STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
4. พลเมืองและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 
   - สอดแทรกสื่อวีดีทัศน์
เกี่ยวกบักำรตำ้นทุจริต 
  - กิจกรรมถำมตอบ เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และ
ร่วมหำแนวทำงแก้ไข 
 

พนักงำน 3 ชั่วโมง ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - กองฝึกอบรมภูมภิำค 2 และ 
3 จัดฝึกอบรมในชว่งเดือน 
ก.พ., มิ.ย.และ ส.ค. พ.ศ. 
2562  
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 
132 คน 
- ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ของพนักงำนที่เข้ำรับกำร
อบรมเรื่อง ต้ำนทุจริตศึกษำ 
ร้อยละ 85.83 

- - - 

 ๑๒. หลักสูตร 
“กำรควบคุมน้ ำ
สูญเสีย” 

- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 

พนักงำน - ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - กองฝึกอบรมภูมภิำค 3 จัด
อบรม จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 
วันที่ 11-15 มี.ค 62  
รุ่นที่ 2 วันที ่25-29 มี.ค..62 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้ง 2 รุ่น 
จ ำนวน 54 คน 
 
 

- - - 



  

 

 

๒๐๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๑๓. โครงกำร
ประชุมสัมมนำ 
เร่ืองกำร
ด ำเนินกำรทำงวินยั
และเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรม 

- วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้
เนื้อหำตำมหลกัสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ ในหวัข้อต่อไปนี ้
1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2 ควำมละอำยควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 
3 STRONG จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต 
4 พลเมืองและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 
  - สอดแทรกสื่อวีดีทัศน์
เกี่ยวกบักำรตำ้นทุจริต 
  - กิจกรรม Workshop โดย
กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับและ
ประสบกำรณ์ของผู้เข้ำรับกำร
อบรม มำวิเครำะห์ปัญหำ
พร้อมหำแนวทำงแก้ไข 
  - น ำเสนอควำมคิดเห็น 
พร้อมร่วมถกในประเด็นปัญหำ
กับผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ผู้บริหำรระดับ
ผู้อ ำนวยกำรกอง/

หัวหน้ำงำน  
และพนักงำน 

สมำชิกสหภำพ
แรงงำน 

3 ชั่วโมง ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - กองฝึกอบรมภูมภิำค 1 จัด
ฝึกอบรม เมื่อวันที ่ 
20-22 มี.ค. 62  
ณ โรงแรมเดอะฟอเรสโฮม จ.
นครนำยก 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 
51 คน 
- ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
ผู้เข้ำอบรม ในหัวข้อ “ต้ำน
ทุจริตศึกษำ” ร้อยละ 90.30 
- ด ำเนินกิจกรรมเม่ือวันที่ 28 
มิถุนำยน 2562 ณ ห้อง
ประชุมประปำวิวัฒน์ กปภ. 
ส ำนักงำนใหญ่  
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 
362 คน 

- - - 

 ๑๔. หลักสูตร 
“กำรป้องกันภัยใน
พื้นที่เสี่ยง” 

- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 

พนักงำน - ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - กองฝึกอบรมภูมภิำค 3 จัด
อบรม เมื่อวันที ่25 - 26 
เม.ย. 62 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 
31 คน 

- - - 



  

 

 

๒๐๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๑๕. หลักสูตร 
“คุณธรรม 
จริยธรรม และธรร
มำภิบำล” 

- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

พนักงำน - ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - กองฝึกอบรมภูมภิำค 3 จัด
อบรม เมื่อวันที ่15 - 17 
พ.ค.62 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 
46 คน 

- - - 

 ๑๖. หลักสูตร 
“กำรบริหำรควำม
เส่ียงและกำร
ควบคุมภำยใน” 
 

- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมศึกษำ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

พนักงำน - ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - กองฝึกอบรมภูมภิำค 3 จัด
อบรม เมื่อวันที ่24-25 มิ.ย. 
62  
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 
53 คน 

- - - 

 ๑๗. กิจกรรมให้
ควำมรู้ “โครงกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของ
กำรประปำส่วน
ภูมิภำคเขต” 

 

- วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้
เนื้อหำตำมหลกัสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ ในหวัข้อ “กำรคิด
แยกแยะระหวำ่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม”  
- กิจกรรมถำมตอบ เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และ
ร่วมหำแนวทำงแก้ไข 
- สอดแทรกสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
กำรต้ำนทุจริต 
- กิจกรรมเล่นเกมส์ Kahoot 
เพื่อเป็นกำรทบทวนบทเรียน 
 
 
 

ผู้บริหำรและ
พนักงำน 

3 ชั่วโมง ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในช่วง
เดือน กรกฎำคม – สิงหำคม 
ให้แก่ กปภ.ข. 1, 2, 3, 4, 7, 9 
และ 10 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น 
จ ำนวน 793 คน 

- - - 



  

 

 

๒๐๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๑๘. โครงกำร
อบรมสัมมนำให้
ค ำปรึกษำด้ำนงำน
อ ำนวยกำรและ
งำนจัดเก็บรำยได ้

- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

พนักงำน - ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - กองฝึกอบรมภูมภิำค 3 จัด
อบรมจ ำนวน 2 รุ่น  
รุ่นที่ 1 วันที ่22-23 ก.ค. 62  
รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 ก.ย. 62  
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมรวม 2 รุ่น 
จ ำนวน 119 คน 

- - - 

๑๙. หลักสูตร 
“กำรประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี IOT 
(Internet of 
things ) เพื่อใช้ใน
กิจกำรประปำ” 

- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

พนักงำน - ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - กองฝึกอบรมภูมภิำค 1 จัด
อบรมเมื่อวันที่ 5 - 9 ส.ค. 62 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 
20 คน 

- - - 

 ๒๐. หลักสูตร 
“SMART PR” 

- จัดท ำเอกสำรชุดควำมรู้ตำม
หลักสูตร “ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
- จัดเป็นวิชำเสริมในหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 

พนักงำน - ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง - กองฝึกอบรมภูมภิำค 3 จัด
อบรมเมื่อวันที่ 19 - 20 ส.ค. 
62 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 
55 คน 

- - - 

๗. การประปา
นครหลวง 

CG OPEN 
HOUSE หวัข้อ 
“ระบบคิดฐำนสอง
กับกำรสร้ำงนิสัยไม่
ทนต่อกำรทุจริต” 

บรรยำยแก่พนกังำนและ
ผู้ปฏิบัติงำน รวม ๑๐ รุ่น 
จ ำนวน ๓,๐๐๐ คน 

พนักงำนและ
ผู้ปฏิบัติงำน 

กปน.  

๕ วัน  
(วันละ ๒ รุ่น) 

จัดโครงกำรต่อเนื่อง ผู้เข้ำร่วมหลักสูตรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๘.๕๐ 

บำงประเด็นยังเป็น
เร่ืองละเอียดอ่อน
ในกำรหยิบยกมำ
เป็นกรณีศึกษำ 

อยำกให้มี
หลักสูตรส ำหรับ
วิทยำกรเพิ่มขึ้น 
เพื่อน ำมำเป็น
ไอเดียในกำรต่อ
ยอดงำนต่อ 

- 

๘. บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

กำรอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกบัวธิีคิด
แยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 
และ 
พระรำชบัญญัต ิ

กำรจัดอบรมหลกัสูตร “กำร
บริหำรควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ เพือ่มุ่งสู่ CAT 
องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชัน” ให้กับ
ผู้บริหำรและพนกังำนที่เป็นผู้
แทยเครือข่ำยกำรก ำกับดแูล

ผู้บริหำรและ
พนักงำนที่เป็น
ผู้แทนเครือข่ำย
กำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของ 
บมจ. กสท 
โทรคมนำคม 

วันจันทร์ที่ 
๒๕ มี.ค. ๖๒  

มรกำรจัดท ำคลิปวิดีโอน ำเสนอกำร
ไม่ให้และไม่รับสินบนน ำแสดงโดยผู้
เข้ำอบรมที่เป็นผู้แทนเครือข่ำยกำร
ก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีของ บมจ.กสท 
โทรคมนำคมเพื่อเผยแพร่ตำมสื่อ
ต่ำงๆ ภำยในองค์กร 

ผู้บริหำรและพนกังำนได้รับ
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ วิธีคิด
แยกแยะระหวำ่งผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม และพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยควำมผิดเกีย่วกับกำร
ขัดกันระหวำ่งผลประโยชน์

กำรด ำเนินงำนต้อง
ติดต่อ/
ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนภำยใน
หลำยหนว่ยงำนท ำ
ให้บำงขั้นตอนเกิด
ควำมล่ำช้ำและไม่

มีกำรจัดท ำ
บันทึกข้อตกลง
ร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำน 
(MOU) เพื่อ
ร่วมกัน
แลกเปลี่ยน

- 



  

 

 

๒๐๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ว่ำด้วยควำมผิด
เกี่ยวกบักำรขัดกัน
ระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม เพื่อมุ่งสู่ 
“CAT องค์กร
โปร่งใส ร่วมใจ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
คอร์รัปชัน” 

กิจกำรที่ดี ของ บมจ. กสท 
โทรคมนำคม ซ่ึงเป็นโครงกำร/
กิจกรรมที่อยู่ในแผนปฏิบัตกิำร
ก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี  
ปี ๒๕๖๒ และได้รับกำรบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนำบุคลำกร ปี 
๒๕๖๒ เพื่อตอบสนอง
นโยบำย/กลยุทธ์หนว่ยงำนขึ้น
ตรงกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
วิธีกำรที่เป็นกำรจัดอบรม
ภำยในโดยหนว่ยงำนเจำ้ของ
เร่ือง (ส่วนธรรมำภิบำลใน
องค์กรศูนย์ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต) โดย
เชิญ นำงสำวสุชำฎำ วรินทร์เวช 
หัวหน้ำกลุ่มงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หัวหน้ำกลุ่ม
งำนคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข มำเป็น
วิทยำกรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละ
ประสบกำรณ์ให้กับผู้เขำ้ร่วม
อบรม โดยมกีำรประเมินผล
กำรฝึกอบรม เพื่อน ำมำ
พัฒนำ/ปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนในโอกำสต่อไปด้วย 

จ ำนวน ๖๐ คน ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมได้ชัดเจนและถูกต้อง
มำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๗ 
ของจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ควำมรู้ ข้อมูล 
ข่ำวสำร และ
ประสบกำรณ์ ใน
กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำร
ทุจริตในภำค
รัฐวิสำหกจิ
ตลอดจน
กิจกรรมต่ำงๆ 

๙. ส านักงาน
สลากกินแบ่ง
รัฐบาล 

กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน : กำรปอ้งกัน

จัดอบรม 120 คน จ ำนวน 2 รุ่น 
รุ่นละ 60 คน 

- จัดอบรมได้ครบตำมระยะเวลำ 
และจ ำนวนคนที่ก ำหนด 

- - - 



  

 

 

๒๐๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

และปรำบปรำม
กำรทุจริต 

๑๐. การทาง
พิเศษแห่ง
ประเทศไทย 

๑. กิจกรรม EXAT 
CG Day ประจ ำปี
งบประมำณ 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. กิจกรรม OJT 
สัญจร : 
HEARTS to 
HEART 

1) จัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับกำร
ก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีของ 
กทพ. ควำมโปร่งใสและกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
2) จัดกำรบรรยำยเกี่ยวกับกำร
ก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีและ
จรรยำบรรณในกำรดำเนินงำน
ของ กทพ. ควำมโปร่งใสและ
กำรป้องกันกำรทุจริตโดย
วิทยำกร 
รับเชิญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกำรบรรยำยเพื่อ 
ทบทวนควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน (On the 
Job Training : OJT) 
เร่ืองกำรกำกับดแูลกิจกำรที่ดี
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน

คณะกรรมกำร 
ผู้บริหำรและ
พนักงำน กทพ. 
ประมำณ 300 
คน 
๑) คณะกรรมกำร 
กทพ.  
(11 คน) 
2) คณะ 
อนุกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี 
(7 คน) 
3) ผู้บริหำรและ
พนักงำนระดับ 7  
ขึ้นไป (232 
คน) 
4) พนักงำน 
กทพ. ระดับ 1 – 
6 กองละ 1 คน 
(45 คน) 
 
 
 

พนักงำนและ 
ลูกจ้ำง กทพ. 
รวมทั้งสิ้น 450 
คน ดังนี้ 
1) พนักงำนและ
ลูกจ้ำง ของ กทพ. 

พฤษภำคม 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลำคม 
2561 – 
กันยำยน 
2562 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม EXAT 
CG Day ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 เมื่อวันที ่13 
พฤษภำคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม 2301 ชั้น 3 อำคำร 
2 กทพ. ส ำนักงำนใหญ ่
จตุจักร โดยมี อำจำรย์เสน่ห์ 
ศรีสุวรรณ เป็นวิทยำกรในกำร
บรรยำย 
ผลกำรประเมินระดับควำม
คิดเห็นในกำรจัดกิจกรรมทั้ง 3 
ด้ำน คือ ด้ำนควำมรู้ที่ได้รับ
จำกกำรจัดกจิกรรมด้ำน  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
จำกกำรจัดกจิกรรม 
และด้ำนควำมสำมำรถ 
น ำควำมรู้/ประโยชน ์
มำปรับใช้ได้ ซึ่งผลกำร
ประเมิน ทั้ง ๓ ด้ำนดังกล่ำวอยู่
ในเกณฑ์สูงกว่ำเป้ำหมำยทุก
ครั้ง ( เป้ำหมำยทีก่ ำหนดคือ 
ร้อยละ75) 
 

กทพ. ได้ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม OJT สัญจร : 
HEARTS to HEART ทั้งสิ้น 
๑๒ ครั้ง โดยภำยหลังจำกกำร
จัดกิจกรรมได้ท ำกำรประเมิน
ระดับควำมคิดเห็นของ

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 



  

 

 

๒๐๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ของ กทพ. ควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ ควำมโปร่งใสและ
กำรป้องกันกำรทุจริต ให้แก่ 
พนักงำนและลูกจ้ำงของ กทพ. 
ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ของ กทพ. 
อย่ำงน้อย 10 แห่ง 

ทุกฝ่ำย/ส ำนกั 
ตั้งแต่ระดับ 1 
พนักงำนและ 
ลูกจ้ำง กทพ. 
รวมทั้งสิ้น 450 
คน ดังนี ้
1) พนักงำนและ
ลูกจ้ำงของกทพ. 
ทุกฝ่ำย/สำนกั 
ตั้งแต่ระดับ 1–6 
จ ำนวน 2 รุ่น 
จ ำนวน 200 
คน ณ กทพ. 
จตุจักร 
2) พนักงำนและ
ลูกจ้ำงของ 
กทพ. สังกัดฝ่ำย
จัดเก็บค่ำ 
ผ่ำนทำง ณ 
ด่ำนเก็บค่ำผ่ำน
ทำงพิเศษต่ำง ๆ 
จ ำนวน 250 คน 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่มีต่อ
กิจกรรมดังกล่ำวใน ๓ ด้ำน คือ 
ด้ำนควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรจัด
กิจกรรมด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ
จำกกำรจัดกจิกรรม และดำ้น
ควำมสำมำรถน ำควำมรู้/
ประโยชน์มำปรับใช้ได้ ซึ่ง 
ผลกำรประเมินทั้ง 3 ด้ำน
ดังกล่ำวอยู่ในเกณฑ์สูงกวำ่
เป้ำหมำยทกุครั้ง (เป้ำหมำยที่
ก ำหนดคือ ร้อยละ 75) 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๑. การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย 

๑. หลักสูตร 
ปฐมนิเทศ 
รุ่นที่ 90 และรุ่นที่ 
91 

- ฟังบรรยำย กำรน ำธรรมะมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน และ
ฝึกกำรสร้ำงสมำธ ิโดยพระ
อำจำรย์ จำกวัดสะพำน 
- ศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์
กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว
พระบำทสมเด็จพระบรมชน  

พนักงำนที่เขำ้
ปฎิบัติงำนใหม ่
จำกทุกฝำ่ย/
ส ำนัก จ ำนวน  
50 คน 

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

ติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจ
และกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและชวีิตประจ ำวัน 

ระดับคะแนนกำรประเมินผล
อยู่ในระดับด ี

- - - 



  

 

 

๒๑๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  กำธิเบศร มหำภูมพิลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร  
ณ จังหวัดปทุมธำน ี
 

       

๒. หลักสูตร 
พัฒนำกำร 
ปฏิบัติงำน  
รุ่นที่ 84 

กำรศึกษำดูงำนศูนยบ์ริกำร
กำรพัฒนำปลวกแดง 
ตำมพระรำชด ำริ
พระบำทสมเด็จพระบรม 
ชนกำธิเบศร มหำภูมพิลอดุลย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
ณ จังหวัดระยอง 
 
 

พนักงำน ระดับ 
๒ - ๕ จำกทุก
ฝ่ำย/ส ำนัก 
จ ำนวน  
30 คน 

ระหว่ำงวันที ่
20 พ.ย. - 
3 ธ.ค. 61 

ติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจ
และกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและชวีิตประจ ำวัน 

ระดับคะแนนกำรประเมินผล
อยู่ในระดับด ี

- - - 

๓. หลักสูตร กำร
บริหำรเบื้องต้น  
รุ่นที่ 1 

กำรศึกษำดูงำนศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำเขำหินซ้อนอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
พระบำทสมเด็จพระบรมชน
กำธิเบศร มหำภูมพิลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร 
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 

พนักงำนระดับ 
6 จำกทุกฝ่ำย/
ส ำนัก จ ำนวน  
๓๐ คน 

ระหว่ำงวันที ่
20 -30 ส.ค.
62 

ติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจ
และกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและชวีิตประจ ำวัน 

ระดับคะแนนกำรประเมินผล
อยู่ในระดับด ี

- - - 

๔. หลักสูตร กำ้วสู่
ผู้บริหำรรุ่นที่ 66 

กำรศึกษำดูงำนโครงกำรตำม
พระรำชด ำริพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำ 
ภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร  
ณ สวนสมุนไพรสมเด็จ 
พระเทพรตันรำชสุดำ ฯ  
ณ จังหวัดระยอง 
 

 พนักงำนระดับ 
8 - 9จำกทกุ
ฝ่ำย/ส ำนัก 
จ ำนวน  
30 คน 

ระหว่ำงวันที ่
22 พ.ค. - 
5 มิ.ย. 62 

ติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจ
และกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและชวีิตประจ ำวัน 

ระดับคะแนนกำรประเมินผล
อยู่ในระดับด ี

- - - 



  

 

 

๒๑๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๕. โครงกำรศึกษำ
ดูงำนตำมรอยเบื้อง
พระยุคลบำท 
รุ่นที่ 7 - 11 

กำรศึกษำดูงำนโครงกำรสว่น
พระองค์สวนจิตรลดำและ
อำคำรนิทรรศน์ รัตนโกสินทร์ 

พนักงำนจำกทุก
ฝ่ำย/ส ำนัก 
จ ำนวน 5 รุ่น 
รุ่นละ 60 คน 

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

ติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจ
และกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและชวีิตประจ ำวัน 

ระดับคะแนนกำรประเมินผล
อยู่ในระดับด ี

- - - 

         
๖. กำรบรรยำย 
เร่ือง ปรับฐำน
ควำมคิดกับ
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน  
รุ่นที่ 3 - 6 

จัดกำรบรรยำยปรับฐำน
ควำมคิดกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ผู้บริหำรและ 
พนักงำนจ ำนวน  
4 รุ่น รุ่นละ
ประมำณ 100 
คน 

- 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 
 

- กำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำน
กำรฝึกอบรม 
-กำรท ำแบบทดสอบก่อนและหลัง
กำรบรรยำย 

ระดับคะแนนกำรประเมินผล
อยู่ในระดับด ี

- - - 

๑๒. ส านักงาน
การบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
(กพท.) 

โครงการพัฒนา
บุคลากรดว้ยการ 
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และต้าน
ทุจริตศึกษาใน 
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม สัมมนา 
ของ กพท. 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 

บุคลำกร  
ใน กพท. จ ำนวน  
40 คน 

1 วัน ให้ครอบคลุมจ ำนวนบุคลำกร
ทั้งหมด 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
คำดว่ำจะจัดโครงกำรในเดือน
พฤศจิกำยน 2562 

- - - 



  

 

 

๒๑๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๑๓. บริษัท 
วิทยุการบิน
แห่งประเทศ
ไทย จ ากัด 

Anti - 
Corruption 

การบรรยายและworkshop 
ประสบการณ์ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

พนักงำนใหม่รุ่น
ที่ ๓/๒๕๖๒ 
(๒๘ คน) 

๓ ชั่วโมง - ผู้เข้ำรับกำรอบรมตระหนกัรู้เรื่อง 
Anti – Corruption 
- ป้องกันกำร Corruption 

- ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได ้
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมเข้ำร่วม
ครบตำมจ ำนวน 

- - - 

๑๔. บริษัท 
ขนส่ง จ ากัด 

๑. โครงกำรพัฒนำ
ส่งเสริมจิตส ำนึก
ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและกำร
ด ำเนินชีวิตตำม
หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรคุณธรรม
จริยธรรมและหลกั
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง หลกัสูตร
กำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำน 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ 
ส านักพิพธิภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรต ิพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน) 
จังหวัดปทุมญาน ีให้กับ
พนักงานบริษัท 

พนักงำนบริษัท
ในส่วนกลำง 

จ ำนวน ๒ วัน จัดฝึกอบรมให้พนกังำน 
ทุก ๆ ป ี

ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน ๔๘ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏบิัติตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่ำงถูกตอ้งครบถ้วน 

- - - 

๒. โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
เครือข่ำยคุณธรรม
สร้ำงคนดี ต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชัน 

จัดฝึกอบรมให้กับพนักงำน
บริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
โครงกำรพัฒนำส่งเสริม
จิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณใน
กำรท ำงำนฯ ซ่ึงเป็นเครือข่ำย 
CG ในกำรต่อยอดกำรส่งเสริม 

พนักงำนบริษัทฯ 
ที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรม
โครงกำรพัฒนำ
ส่งเสริมจิตส ำนึก
ด้ำนคุณธรรม
และ 

จ ำนวน ๑ วัน จัดฝึกอบรมให้พนกังำน 
ทุก ๆ ป ี

ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน ๘๙ 
คน คิด้ป้นร้อยละ ๙๓.๖๘ 
ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
เป้นกำรปลูกจิตส ำนกึให้
พนักงำนปฏบิัติตนให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ในกำร
ปฏิบัติงำนซ่ึงเป็นสิ่งที่ดีต่อ 

- 
 

ควรจัดให้มีกำร
ฝึกอบรมนอก
สถำนที่และ
ศึกษำดูงำน
ให้กับพนักงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 

- 



  

 

 

๒๑๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมำย
เหตุกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง : Anti 
Corruption Museum) 

จรรยำบรรณใน
กำร 
ท ำงำนฯ 
(เครือข่ำย CG) 

  องค์กร    

๓. โครงการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนาส่งเสริม
จิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ
ในกำรท ำงำน
หลักสูตร 
“คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อปลุก
จิตส ำนึกในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต” 
 

ฝึกอบรมภายในให้กับพนักงาน
ทุกระดับ จ านวน ๖ รุ่น 

ผู้บริหำรและ
พนักงำนบริษัท 

จ ำนวน ๓ 
ชั่วโมง 

จัดฝึกอบรมให้พนกังำน 
ทุก ๆ ป ี

ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 
๒๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๔๔ ได้รับควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส ำนึกในกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่สร้ำงค่ำนิยมใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนรวม 

- - - 

๔. โครงกำร/
กิจกรรมส่งเสริม
กำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำรและพนกังำน  
- กิจกรรม Happy CG & 
Happy CSR 
- โครงกำรประกวด 
“คนดีมีคุณธรรม” 

ผู้บริหำรทุก
ระดับและ
พนักงำนบริษัทฯ 

พ.ย. ๖๑ – 
ก.พ. ๖๒ 

จัดโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำร
ก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีให้ผู้บริหำร
และพนักงำนทกุ ๆ ป ี

ผู้บริหำรและพนกังำนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมใน
กำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี
พนักงำนที่ประพฤตปิฏิบัติตำม
คุณธรรมและจริยธรรม ได้รับ
กำรยอมรับและยกยอ่งชมเชย 
เป็นแบบอยำ่งที่ดีให้แก่
พนักงำนรวมทั้งเป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
 
 

- ควรเพิ่มกิจกรรม
ให้เข้ำถึง
พนักงำนทุกกลุ่ม
ทั่วทั้งองค์กร 

- 



  

 

 

๒๑๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๑๕. บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด 

๑. หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมต่ำง ๆ 
เช่น  
- หลักสูตรกำร
ก ำกับดแูลกิจกำร 
ที่ด ี
- หลักสูตร
ปฐมนิเทศ 
-หลักสูตรกำรป
กิบัติกำรธุรกิจ
ไปรษณีย์ 
-หลักสูตรธรรม
ปัญญำพัฒนำชวีิต 

เป็นกำรบรรยำยเพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมหรือต่อต้ำน
กำรทุจริตเพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจและทัศนคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับกำรคิด
แยกแยะผลประโยชน์สว่นตน
กับผลประโยชน์สว่นรวม ควำม
ไม่ทนและควำมอำยต่อกำร
ทุจริต 

ผู้ผฏิบัติงำนของ 
ปณท. 

ปี ๒๕๖๒ - - - ปัจจุบัน ปณท 
ยังไม่เคยได้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำของ
ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. อย่ำงไรก็
ดี ปณท 
ตระหนักและให้
ควำมส ำคัญใน
กำรมุ่งเน้นสรำ้ง
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกบั
ควำมหมำยและ
ขอบเขตของกำร
กระท ำทุจริตใน
ลักษณะต่ำง ๆ 
ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม
ตลอดจน
ควำมส ำคัญของ
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต กำรน้อม
น ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพยีง
ไปใช้เป็นหลักใน
กำรด ำเนินชีวิต 
ประจ ำวัน และกำร
ปฏิบัติงำนของ 

 



  

 

 

๒๑๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

        ตนเอง ผ่ำนกำร 
บรรยำยพิเศษ 
และหลักสูตร
ฝึกอบรมต่ำง ๆ 

 

 ๒. จัดบรรยำย
พิเศษ หัวขอ้ 
“พอเพียง : 
แนวทำงในกำร
พัฒนำคุณภำพและ
กำรปฏิบัติงำน” 
โดยเรียนเชิญ  
ดร.สุเมธ  
ตันติเวชกุล 
กรรมกำรและ
เลขำธิกำรมูลนธิิชัย
พัฒนำ มำเป็น
วิทยำกรบรรยำยให้
ควำมรู ้

เป็นกำรบรรยำยพิเศษโดย
มุ่งเน้นแนวคิดกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนคือกำรพัฒนำที่สมดุล
ระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงเร่ิมด้วยกำร
ปรับควำมคิดและปรับตัวสู่
ควำมพอเพยีง เน้นให้ผู้ปฏิบัติ
ทุกระดับเคำรพควำมเป็น
ธรรมชำติ โดยเฉพำะผูบ้ริหำร
ระดับสูง ก็ให้ถือว่ำไม่ว่ำ
ต ำแหน่งหรือยศฐำบรรดำศักดิ์
จะสูงศักดิ์แค่ไหนทุกอยำ่งก็
กลับมำธรรมดำหมด เพรำะทกุ
คนต้องเสียชีวิตและกลับคืนสู่
ธรรมชำติ อันเป็นสัจธรรมของ
ชีวิต นอกจำกนี้ยังให้แนวทำง
ในกำรน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตจำกกำรน ำหลกั 
๓ ห่วง ได้แก ่“ควำม
พอประมำณ ควำมมีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันที่ดี”  
กับ ๒ เง่ือนไข คือ “ควำมรู้ 
และคุณธรรม” เพื่อน ำไปสู่
ควำมพร้อมรับกำร

คณะอนุกรรมกำ
รก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และ
คณะผู้บริหำร
ของ ปณท 
(ตั้งแต่ระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดกำร
ฝ่ำยขึ้นไป) 

๑๑ มิ.ย. ๖๒ - - - ”  



  

 

 

๒๑๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดำ้นไม่
ว่ำจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงเร่ือง “ควำม
พอเพียง” เป็นคุณธรรมที่จะ
น ำไปสู่คุณธรรมอันดีงำมใน
เร่ืองต่ำง ๆ และถ้ำหำกเรำยึด
มั่นและถือปฏิบัติควำม
พอเพียงให้เกิดขึ้นในตัวเรำเอง
แล้วก็จะไกลห่ำงจำกเรื่องกำร
ประพฤติมิชอบในกำรท ำงำนอัน
จะน ำไปสู่กำรทจุริตในเรื่อง 
ต่ำง ๆ ได้เช่นกัน 
 

๑๖. บรรษัท
ประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
(บสย.) 

๑. บสย. โปร่งใส
ด้วยใจสุจริต 

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๒ หัวหนำ้
กลุ่มงำนส่งเสริมธรรมภิบำลใน
ภำครัฐ ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
บรรยำยให้ควำมรู้ เร่ือง หลัก
ธรรมำภิบำล กำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
แลละผลประโยชน์สว่นรวม 
และ แนวทำงกำรประเมิน ITA 

ผู้บริหำรและ
พนักงำน 
บสย. 

ตลอดทั้งปี ส่งเสริมทัศนคติให้ผู้บริหำรและ
พนักงำนยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต และส่งเสริมให้ บสย. 
เป้นองค์กรที่ด ำเนินงำนด้วยควำม
สุจริตโปร่งใส เป็นธรรม ปรำศจำก
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึง
เป้นส่วนหนึ่งของกำรขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ของประเทศ ตำมแผนยุทธศำสตร์
ชำติว่ำดว้ยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

มีผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน ๒๗๒ 
คน ระดับควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ ๗๙ 

- - - 

๒. TCG White 
Day 

จัดกิจกรรมแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์และสื่อสารความ
เข้าใจ “TCG White Day” 
ผ่านกิจกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ  

ผู้บริหำรและ
พนักงำน บสย. 

รำยไตรมำส ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำลและสร้ำงวัฒนธรรม
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์รัปชัน 

ผู้บริหำรและพนกังำน บสย.  
เข้ำร่วมกิจกรรม“TCG White 
Day” และกิจกรรม “ต้นไม้
แห่งควำมด”ี 

- - - 



  

 

 

๒๑๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๑) วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒ 
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
พนักงาน บสย. และตวัแทน
ส านักงานเขต ร่วมกันปฏิบัติ
ตนและแสดงเจตจ านงสุจริต 
“TCG White Day” Anti-
Corruption ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๒) วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๒  
จัดกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความ
ดี” โดยคณะผู้บริหารและ
พนักงานร่วมกันเขยีนปณิธาน
การท าความดี หรือเร่ืองราวจิต
อาสาบนใบไม้แล้วน าไป
ประดับบน “ต้นไม้แห่งความ
ดี” เปน็การแสดงถึงพลังชาว 
บสย. ในการท าความดีร่วมกัน 
 

๑๗. บรรษัท
ตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่
อาศัย 

กำรอบรมเรื่อง 
“องค์กรคุณธรรม” 

กำรให้ควำมรู้ เร่ือง “องค์กร
คุณธรรม” ให้ผู้บริหำรและ
พนักงำน บตท. โดยเชิญ
ผู้จัดกำรฝ่ำยจำกศูนย์คุณธรรม
มำบรรยำย 
 

ผู้บริหำรและ
พนักงำน บตท. 

๑ วัน มีกำรสรุปผลกำรเรียนรู ้ พนักงำน บตท. ได้รับควำมรูว้่ำ
ท ำอยำ่งไร บตท. จะเป้นองค์
กรคุณธรรม 

- - - 

๑๘. ส านักงาน 
ธนานุเคราะห ์   

โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
พนักงำนและ
ครอบครัว/
“ส่งเสริมคุณธรรม 
พอเพียง วินัย 

จัดอบรมพนักงำนโดยมีนำง
นภำ เศรษฐกร อธิบดีกรม
พัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 
เป็นประธำนในพธิีและได้รับ
เกียรติจำกทำ่นพลอำกำศเอก           
วีรวิท คงศักดิ์  

พนักงำน 
ทุกระดับ   
ที่มีอำยุงำนไม่ถึง 
3 ป ี

ส.ค. 62 ในปีงบประมำณ 2563  ก ำหนด
จ ำนวนกลุ่ม  เปำ้หมำยเพิ่มขึ้นและ
เพิ่มหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
กลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น 

จัดอบรมในวันที ่3 ส.ค. 62 มี
พนักงำน เข้ำรับกำรอบรม
ทั้งสิน้  73 คน ประเมนิควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจกอ่นกำร อบรม
ร้อยละ 68.36  และหลังกำร
อบรม  ร้อยละ 84.26  พนักงำนมี

หลักสูตรในกำร
อบรมยังมีไม่
พอเพียงต่อ
เป้ำหมำยของ
หน่วยงำน/กำร
ปฏิบัติงำนของ

เพิ่มเติมหลักสูตร 
ในปีถัดไปให้
ครอบคลุมกับ
วัตถุประสงค์และ
จัดแบ่งพนักงำน
เข้ำรับกำรอบรม

- 



  

 

 

๒๑๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

สุจริต จิตอำสำ” เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู ้
และแนวทำงปฏิบัติที่สุจริต 

กำรรับรู้และ เขำ้ใจเพิ่มขึ้นเกิน
ค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 

หน่วยงำนเป็น 
กำรบรกิำรประชำชนจึง
ไม่สำมำรถให้
พนักงำนเข้ำมำอบรม
ในวันท ำกำรได้ 
 

ให้ไม่กระทบต่อ
กำรปฏิบัติงำนโดย
สำมำรถให้
ทดแทนกันได้ 

๑๙. บมจ. 
ธนาคาร 
กรุงไทย 

กำรป้องกันกำรรับ 
- กำรให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชนอ์ื่น
ใดที่เข้ำข่ำยเป็น
กำรคอร์รัปชัน 

จัดกำรอบรมในรูปแบบ
บรรยำย ระยะเวลำประมำณ 
2 - 3 ชั่วโมง โดยมกีำรจัดทำ
แบบทดสอบ Pre-Test /Post-
Test เพื่อวัดควำมรู้ควำม
เข้ำใจของผู้เข้ำอบรม และ
ประเมินประสิทธิผลของกำร
จัดกิจกรรม 

ผู้บริหำร 
พนักงำนของ
ธนำคำรทุก
ระดับ และ
บุคลำกรของ
บริษัทในเครือฯ 

ตลอดทั้งปี - ธนำคำรมีกำรจัดอบรม
หลักสูตร กำรปอ้งกันกำรรับ - 
กำรให้ทรัพย์สินหรอืประโยชน์
อื่นใด ที่เข้ำข่ำยเป็นกำร 
คอร์รัปชัน ซ่ึงมีเน้ือหำ
สอดคล้องกับหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ โดยมีวัตถปุระสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย ซ่ึงมี
สถำนะเป็นเจ้ำพนกังำนของรัฐ
ที่ต้องอยู่ภำยใต้
พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรปอ้งกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวขอ้งกับกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชนอ์ื่นใดของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐฯ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำ
แนวทำงปฏบิัติเกี่ยวกับกำรรับ 
- กำรให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดไปปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
โดยได้มีกำรจัดอบรมหลักสูตร
ดังกล่ำวมำตั้งแต่ปี 2560 

- - - 



  

 

 

๒๑๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

จนถึงปัจจุบัน 
โครงสร้ำงเนื้อหำหลักสูตร 
ประกอบดว้ย 
1. กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด 
1.1 สำระสำคัญของ 
ประโยชน์ส่วนบุคคล” และ 
ประโยชน์ส่วนรวม 
1.2 กฎหมำยและค ำนยิำมที่
เกี่ยวขอ้ง 
1.3 แนวทำงกำรปฏบิัติตำม
กฎหมำย 
2. กำรให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำพนกังำน
ของรัฐ 
2.1 สำระส ำคัญของ มำตรำ 
176 ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. 2561 
2.2 หลักกำรพื้นฐำน 8 
ประกำร ในกำรกำหนด
มำตรกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมส ำหรับนิติบุคคลใน
กำรป้องกันกำรให้สินบนเจ้ำ
พนักงำนของรัฐ เจ้ำหนำ้ที่ของ
รัฐต่ำงประเทศ และเจ้ำหน้ำที่
ขององค์กำรระหวำ่งประเทศ 
 
 



  

 

 

๒๒๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๒๐. ธนาคาร
อิสลาม 

๑. กิจกรรมวัน
ต่อต้ำนคอร์รัปชัน  
ปี ๒๕๖๒ ภำยใต้
แนวคิด “รวมพลัง
..อำสำสู้โกง” 

จัดกิจกรรม ผู้บริหำรและ
พนักงำน 

วันที่ ๖ ก.ย. 
๖๒ 

- - - - - 

 ๒. โครงกำร
สัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร 
หลักสูตร กำร
ประเมินผลกำร
ควบคุมควำมเส่ียง
ด้วยตนเองและกำร
ประเมินควำมเส่ียง
ด้ำนทุจริต (Fraud 
Risk Control 
Self-Assessment: 
FRCSA) ประจ ำปี 
2562 และกำร
จัดท ำแผนบรหิำร
ควำมเส่ียงประจ ำป ี
2563 
 

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร (1) ผู้จัดกำรสำ
นักงำนเขต หรือ 
RIC Officers ภำค
นครหลวงฯ 
จ ำนวน 6 คน 
(2) RIC 
Officers  
ทุกฝ่ำยงำนในสำ
นักงำนใหญ่ 
จ ำนวน 50 คน 
(3) ผู้แทนจำก
ทุกฝ่ำยงำนใน
ส ำนักงำนใหญ่ 
(ไม่รวม RIC 
Officers) จ ำนวน 
46 คน 

วันที ่17 
ตุลำคม 
2562 

- ผู้เข้ำร่วมสัมมนำฯ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและมีสว่นร่วมใน
จัดท ำรำยงำนกำรควบคุม
ภำยในและกำรประเมินควำม
เส่ียงด้ำนทุจริต (Fraud Risk 
Control Self-Assessment: 
FRCSA) 
๑. กำรประเมินผลกำรควบคุม
ควำมเส่ียงด้วยตนเองและกำร
ประเมินควำมเส่ียงด้ำนทุจริต 
(Fraud Risk Control Self-
Assessment: FRCSA) 
ประจ ำป ี2562 
๒. กำรจัดท ำแผนบริหำรควำม
เส่ียงประจำปี 2563 

- - - 

 ๓. หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ 

น ำเนื้อหำในหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำสอดแทรกผำ่นกำร
จัดโครงกำร/กิจกรรมในองค์กร 

พนักงำน ปี ๒๕๖๒ - - - - - 

๒๑. ธนาคาร 
ออมสิน 

๑. กำรปรับฐำน
ควำมคิดเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต 
 
 
 

- จัดอบรม 
จ ำนวน 1 รุ่น  
ณ ธนำคำรออมสิน 
สำนักงำนใหญ ่
 
 

ผู้บริหำรและ
พนักงำนใน
ส่วนกลำง 
 
 
 

28 ก.พ. 62 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 
230 คน 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- สร้ำง
ทัศนคติที่
ถูกต้อง
เกี่ยวกบั
กำรคิด
แยกแยะ



  

 

 

๒๒๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๒. โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ  
กำรก ำกับดูแล  
กำรปฏิบัติงำนและ
กำรด ำเนินธุรกจิ 
ของธนำคำร ผำ่น 
Fraud 
Compliance 
Officer (FCO) 
สำยงำนกิจกำร
สำขำ 

- จัดอบรม 
จ ำนวน 27 รุ่น  
ณ โรงแรมในเขตพื้นที่ของ 
แต่ละธนำคำรออมสินภำค 
- มีกำรประเมินผลก่อน หลัง
กำรอบรม 

ผู้ช่วยผู้จัดกำร
สำขำทุกคน 

14 ม.ค. 62 ถึง 
24 พ.ค. 62 

 
 
 
 
- 

- ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 
2,121 คน 
- คะแนนเฉลี่ยประเมินผลหลัง
กำรอบรมร้อยละ 80.48 

- - ผลประ 
โยชน์ส่วน
ตนกับผล 
ประโยชน์
ส่วนรวม 
- สร้ำง
ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบั
บทบำท 
หน้ำที่ 
และควำม
รับผิดชอบ 
ด้ำนกำร
ป้องกัน
และปรำบ 
ปรำมกำร
ทุจริตและ 
Conflict 
of Interest 

๒๒. ธนาคาร
เพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์
การเกษตร 

๑. โครงกำรปลูกฝัง
อุดมกำรณ์ในกำร
ประพฤติปฏบิัติตน
และกำรท ำงำนให้
สอดคล้อง
เหมำะสมกับ
ค่ำนิยมและ
จรรยำบรรณของ
องค์กรและเข้ำใจ
ถึงกำรด ำเนินชีวิต 

ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำน
ใหม่หลักสูตร ธ.ก.ส.ของเรำ 

พนักงำนใหม่ 
ผู้ช่วยพนกังำน
ประเภท 1     
ที่ได้รับกำร
แต่งต้ังให้เป็น
พนักงำนระดับ 
4 ปีบัญชี 
2562 จ ำนวน 
70คน 

ภำยในปบีัญชี 
2562 ไม่เกิน
วันที่ 31 
มีนำคม 
2563  

ส่งเสริมให้มีกระบวนกำรกล่อม
เกลำบุคลำกรให้ด ำเนินชีวิตตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพยีง และ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
(ภำยในปบีัญชี 2562) 

- - - 



  

 

 

๒๒๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ในแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

        

๒. โครงกำรกล่อม
เกลำพนักงำน ให้
ตระหนักในควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้และ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

บรรจุหัวข้อจริยธรรม 
จรรยำบรรณ ไว้ในหลักสูตร
กำรพัฒนำพนกังำนระดับ
หัวหน้ำงำนและผู้บริหำรสำขำ 

พนักงำนระดับ
หัวหน้ำงำนและ
ผู้บริหำรสำขำที่
ผ่ำนกำรทดสอบ
และได้รับกำร
แต่งต้ังปีบัญชี 
2562 จ ำนวน 
100 คน 
 

ภำยในปบีัญชี 
2562  
ไม่เกินวันที่31 
มีนำคม 
2563 

ส่งเสริมให้มีกระบวนกำรกล่อม
เกลำบุคลำกรให้ด ำเนินชีวิตตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพยีง และ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (ภำยใน
ปีบัญชี 2562) 

- - - 

๓. โครงกำรให้
ควำมรู้กับพนกังำน
เกี่ยวกบักฎหมำยที่
เกี่ยวขอ้งกับกำร
ปฏิบัติงำน 

ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดยให้
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยวำ่ด้วย
ควำมรับรับผิดทำงละเมิด 
เพื่อให้เกิดควำมตระหนกัใน
กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ใน
กำรปฏิบัตหิน้ำที่เพื่อป้องกัน
กำรทุจริตและควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นกับองค์กร 
 

พนักงำนธนำคำร 
จ ำนวน 5,000 
คน 

ภำยในปบีัญชี 
2562  
ไม่เกินวันที่ 
31 มีนำคม 
2563  

ส่งเสริมให้มีกระบวนกำรกล่อม
เกลำบุคลำกรให้ด ำเนินชีวิตตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพยีง และ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (ภำยใน
ปีบัญชี 2562) 

- - - 

๒๓. บริษัท 
ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ 

๑.หลักสูตรต่อต้ำน
กำรทุจริต 

จัดท ำบทเรียนส ำเร็จรูป (E-
Learning) 

พนักงำน ให้พนักงำน
เข้ำเรียนรู้
หลักสูตรและ
ทดสอบวัด
ควำมรู้ใน
ระหว่ำงเดือน 
มิ.ย. - ก.ค. ๖๒ 
 
 

- ท ำให้พนักงำนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเร่ืองกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตตำมแนวทำงของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. มำกขึ้น 

- - - 



  

 

 

๒๒๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๒๔. บมจ. 
อสมท 

1. หลักสูตร  
นักบริหำร
ยุทธศำสตร์กำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริต
ระดับสูง (นยปส.)  
รุ่นที ่10 
 

จัดโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
 

ผู้บริหำรระดับสูง 18 ม.ค.-6 
ก.ย. 62 (ทุก
วันศุกร์)  

- นำงช่อทิพย ์นรเศรษฐ์กุล ผช.
กก.ผอ.ใหญ่ เข้ำรับกำรอบรม
จบหลักสูตร (นยปส.) รุ่นที ่10 

- - - 

 ๒. อบรมหลักสูตร 
Anti-Corruption : 
The Practical  

จัดโดย สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

พนักงำน/
ผู้บริหำรที่
ปฏิบัติงำน 

วันที่ 6 -7 
กุมภำพันธ ์
2562  

- นำงสุนีย์ วสิกชำติ ผจก.ส่วน
ก ำกับและดูแลธรรมำภิบำล
องค์กร เข้ำรับกำรอบรมจบ 

- - - 

 Guide (ACPG)  เกี่ยวกบักำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต 
 

  หลักสูตร(ACPG)    

 ๓. อบรมเรื่อง 
มุมมอง ป.ป.ช. 
ประเด็น :คุณธรรม
และควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน  
 

บมจ.อสมท เชิญวิทยำกร จำก 
ป.ป.ช. มำให้ควำมรู้แก่
ผู้บริหำรและพนกังำน(อบรม
ภำยในองค์กร) 

พนักงำน/
ผู้บริหำร 

วันที่ 27 
พฤษภำคม 
2562  

- ผู้บริหำรและพนกังำน จ ำนวน 
133 คน เข้ำร่วมอบรม 

- - - 

 ๔. อบรมหลักสูตร 
นักส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมภำคธุรกิจ 
รุ่น 3 

จัดโดย ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ
มูลนิธิหัวใจอำสำ และ สสส. 

พนักงำน/
ผู้บริหำรที่
ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกบักำร
ส่งเสริมคุณธรรม
และ จริยธรรม
องค์กร 
 

วันที่ 16 - 
17 ส.ค. 62 

- นำงสุนีย์ วสิกชำต ิ
ผจก.ส่วนก ำกับและดูแลธรร
มำภิบำลองค์กร เข้ำรับกำร
อบรมจบหลักสูตร 

- - - 



  

 

 

๒๒๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๒๕. ธนาคาร
อาคาร
สงเคราะห์     

หลักสูตรอบรม
ภายใน 
๑. โครงกำรอบรม
หลักสูตร 
“พระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 
2540” ประจ ำปี 
2562 

 
 
บรรยำยให้ควำมรู ้
 
 
 

 
 
ผู้บริหำรและ
พนักงำน 
 
 
 

 
 

๑ วัน 
(วันที่ ๒๙ เม.ย.

๖๒) 
 

 

 
 

ผู้เข้ำอบรมถ่ำยทอดควำมรูภ้ำยใน
หน่วยงำน 
 
 

 
 
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 
๘๐.๔๒ 
 
 

 
 
- 

 
 

 
 
- 

 

 
 
- 

 
 

๒. โครงกำรอบรม
หลักสูตร “กำร
ป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริตกำร
ต่อต้ำนกำรรับ
สินบนและ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

บรรยำยให้ควำมรู้และ 
Workshop 
 

ผู้บริหำรและ
พนักงำน 
ฝ่ำยงำนละ ๒ คน 
(จ ำนวน๑๑๐ 
คน) 

๑ วัน สร้ำงวิทยำกรตวัคูณภำยใน
หน่วยงำน 

 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 

- - - 

๓. กำรศึกษำดูงำน 
ณ พิพิธภัณฑ์และ
หอจดหมำย
เหตุกำรป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ 
(พิพิธภัณฑ์ 
ต้ำนโกง) 

ศึกษำดูงำน 
 

กรรมกำร
ธนำคำรผู้บริหำร
และพนักงำน 
 

๑ วัน 
(วันที่ ๒๖ เม.ย.

๖๒) 
 

สร้ำงวิทยำกรตวัคูณภำยใน
หน่วยงำน 
 

ด ำเนินกำรแล้ว 
 

- - - 

๔. โครงกำร
ฝึกอบรมและให้
ควำมรู้ด้ำนกำร
ก ำกับดแูลกิจกำร
ที่ดี (CG) 

อบรมผ่ำนระบบ E-learning 
 

ผู้บริหำรและ 
พนักงำนทุกคน 
 

ม.ค. – ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

 

มีกำรอบรมผ่ำนระบบ E-learning
ทั่วทั้งธนำคำร 
 

ปัจจุบันจัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 
๕ รุ่น  
 

- - - 



  

 

 

๒๒๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๕. โครงกำร
ส่งเสริมกำรบริกำร
ลูกค้ำธนำคำร
อย่ำงเป็นธรรม 
(Market 
Conduct) 
 

บรรยำยให้ควำมรู ้
 
 
 
 
 

ผู้บริหำร 
พนักงำน 
 

เม.ย. – พ.ค. 
๒๕๖๒ 

 

สร้ำงวิทยำกรตวัคูณและถ่ำยทอด
ภำยในหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ผลคะแนนกำรประเมินระดับ 
Reaction เฉลี่ยร้อยละ 
๘๘.๒๐ 

- - - 

๖. อบรมหลักสูตร 
พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

บรรยำยให้ควำมรู ้ ผู้บริหำร 
พนักงำน 

๑ วัน 
(วันที่ ๑๙ ก.ย.

๖๒) 

ผู้เข้ำอบรมถ่ำย ทอดภำยในหน่วย 
งำน 

ผลคะแนนกำรประเมินระดับ 
Reaction เฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๒๐ 

- - - 

๒๖. บริษัท  
ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด 
(มหาชน)   

๑. งำนวันต่อต้ำน
กำรทุจริตของ 
ทอท.ประจ ำป ี
2562 

นิทรรศกำรและบรรยำย ผู้บริหำรระดับ 
สูง/พนักงำน 

1 วัน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้พนกังำน 
ทุกส่วนงำนได้รับทรำบ 

ด ำเนินงำนได้ตำมแผน - - - 

๒. กำรฝึกอบรม
หลักสูตรAirport 
Operation (3 รุ่น) 

อบรม พนักงำน 1/2 วัน 
/ รุ่น 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้พนกังำน 
ทุกส่วนงำนได้รับทรำบ 

ด ำเนินงำนได้ตำมแผน - - - 

๓. กำรฝึกอบรม
หลักสูตร 
นักบริหำร 
ระดับต้น (3 รุ่น) 

อบรม พนักงำน 1/2 วัน 
/ รุ่น 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้พนกังำน 
ทุกส่วนงำนได้รับทรำบ 

ด ำเนินงำนได้ตำมแผน - - - 

๔. กำรฝึกอบรม
หลักสูตร 
นักบริหำร
ระดับกลำง  
(2 รุ่น) 

อบรม พนักงำน 1/2 วัน 
/ รุ่น 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้พนกังำน 
ทุกส่วนงำนได้รับทรำบ 

ด ำเนนิงำนได้ตำมแผน - - - 



  

 

 

๒๒๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ๕. กำรฝึกอบรม
หลักสูตร 
นักบริหำรระดับสูง 
(1 รุ่น) 
 

อบรม พนักงำน 1/2 วัน 
/ รุ่น 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้พนกังำน 
ทุกส่วนงำนได้รับทรำบ 

ด ำเนินงำนได้ตำมแผน - - - 

๖. โครงการ “ปรับ
ฐานความคิด 
ส่งเสริมคุณธรรม 
สร้ำงค่ำนิยม ไม่
ยอมรับกำรทุจริต” 
(2 รุ่น) 
 

บรรยายและWork Shop พนักงำน 1 วัน 
/ รุ่น 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้พนกังำน 
ทุกส่วนงำนได้รับทรำบ 

ด ำเนินงำนได้ตำมแผน - - - 

๗. โครงกำรศึกษำดู
งำนที่พิพิธภัณฑ์
ต้ำนโกง (2 รุ่น) 
 

ศึกษำดูงำน 
 

พนักงำน 1/2 วัน 
/ รุ่น 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้พนกังำน 
ทุกส่วนงำนได้รับทรำบ 

ด ำเนินงำนได้ตำมแผน - - - 

๘. โครงกำรบรรยำย 
พิเศษ เร่ือง 
“ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ภัยร้ำยท ำลำย
องค์กร” (4 รุ่น) 

บรรยำย พนักงำน 1/2 วัน 
/ รุ่น 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้พนกังำน 
ทุกส่วนงำนได้รับทรำบ 

ด ำเนินงำนได้ตำมแผน - - - 

๒๗. บริษัท อู่
กรุงเทพ จ ากัด 

ควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์
ส่วนตน/ส่วนรวม 
 
 
 
 
 

จัดอบรมในบริษัทฯ  ผู้บริหำรพนักงำน
ลูกจ้ำง 

๑ วัน  
๑๓ ก.ย. ๖๒ 

เป็นกำรทบทวนเพื่อให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจเป็นประจ ำทกุป ี

พนักงำนได้รับควำมรู ้
ในควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม 

- - - 



  

 

 

๒๒๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

๒๘. สถาบัน
การบินพลเรือน  

๑. โครงกำรจัด
อบรมหลักสูตรต้ำน
ทุจริต 

สถำบันกำรบินพลเรือนได้
ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
ปฐมนิเทศพนักงำนและ
ลูกจ้ำงขของสถำบันกำรบินพล
เรือน ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๒ ระหว่ำงวันที ่๓ – ๕ 
เมษำยน ๒๕๖๒  โดยมี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้นจ ำนวน 
๘๔ คน ณ โรงแรม อมำรี  
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์
 
 

พนักงำนและ
ลูกจ้ำงของ สบพ. 

๓ วัน - สำมำรถสร้ำงจิตส ำนึกและ
ปลูกฝังควำมซ่ือสัตย์สุจริต
ให้กับพนักงำนและลูกจำ้งของ
สถำบันกำรบินพลเรือน 

- - - 

 ๒. โครงกำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม 

สถำบันกำรบินพลเรือน ได้
ด ำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๒โดยจัด ๒ 
รอบ คือ รอบที ่๑ จัดระหวำ่ง
วันที่ ๑๑ – ๑๓ มิ.ย. ๖๒ และ
รอบที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – 
๑๖ มิ.ย.๖๒ โดยมีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรทั้งสิ้นจ ำนวน ๗๔๑ 
คน ณ โรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกล้ำ จ.นครนำยก 

นักศีกษำ ๓ วัน - ๑. นักศึกษำใหม่ได้รับกำร
ปลูกฝังกำรป้องกันและปรำบ 
ปรำมกำรทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
๒. สถำบันกำรบินพลเรือนได้
นักศึกษำที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม 
๓. นักศึกษำสำมำรถน ำผลกำร
ปฏิบัติที่ได้จำกกำรอบรมไป
ประยุกต์ใช้กับครอบครัวและ
สังคมอย่ำงมีควำมสุข ถกูต้อง 
ตำมหลักศีลธรรม วัฒนธรรม 
และประเพณี ต่อไป 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2 



  

 

 

หลักสูตรสร้างวิทยากร ป.ป.ช./ 
บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

“สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 



  

 

 

๒๒๘ 

 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 

หน่วยงานภาครัฐ 
 

๑. ส านัก
นายกรัฐมนตร ี
(ส านักงานปลัด
ส านักนายก 
รัฐมนตรี) 

1. โครงกำร
ฝึกอบรมกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรที่
อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร หลกัสูตร 
“กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี” รุ่น
ที่ ๑๖ 
 

มีกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ในหัวข้อ 
“คุณธรรมจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำรกับกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต" 
เมื่อวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
โดยมีนำยชำตรี ทองสำริ ผู้ชว่ย
เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
เป็นวิทยำกร 
 

ข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่ในสังกัด
ส ำนักนำยก 
รัฐมนตรี ได้แก่  
๑.ส ำนักงำนปลัด
ส ำนักนำยก 
รัฐมนตรี  
๒. กรม
ประชำสัมพันธ ์
๓. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 
๔. ส ำนัก
เลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตร ี
๕. ส ำนัก
เลขำธิกำร
คณะรัฐมนตร ี 
๖. ส ำนักงำน
สภำควำมมั่นคง
แห่งชำต ิ 
๗. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำร
ลงทุน  
๘. ส ำนักงำน
ขับเคลื่อนกำร 

๑๖ - ๒๔ 
มกรำคม 
๒๕๖๓ 

 

- ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ไม่ได้น ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
ทั้ง ๕ หลักสูตร มำใช้ฝึกอบรม
แบบเต็มหลักสูตรตำมที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด แต่
ได้สอดแทรกควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และกำรปอ้งกันกำร
ทุจริตไว้ในหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ ๓ - ๖ 
ชั่วโมง/หลักสูตร เนื่องจำกกำร
จัดฝึกอบรมของส ำนกังำนปลัด
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นไป
ตำมแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีที่
ได้ก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตร
และงบประมำณไว้แล้ว 

- - - 



  

 

 

๒๒๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

   ปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศำสตร์ชำติ
และกำรสร้ำง
ควำมสำมัคคี
ปรองดอง 
รวมทั้งสิ้น ๘๑ 
คน 

      

2. โครงกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำม 
กำรทุจริต 
 

มีกำรบรรยำยให้ควำมรู้
เกี่ยวกบักำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม กำรให้
หรือรับสินบนและกำรทุจริตใน
รูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรยื่น
บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สิน
และหนี้สินต่อคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ โดย นำยมีชัย 
โอ้น เจ้ำพนักงำนตรวจสอบ
ทรัพย์สินช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. เป็นวิทยำกร 

เป็นบุคลำกร
ภำยในส ำนกังำน
ปลัดส ำนักนำยก 
รัฐมนตรี และ
หน่วยงำนใน
ก ำกับ ได้แก่ กรม
ประชำสัมพันธ ์
และส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 
รวมทั้งสิ้น ๖๒ คน 
 

๓ - ๔ มีนำคม
๒๕๖๓ 

 

- - - - - 

 3. โครงกำร
ฝึกอบรมกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรที่
อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร หลกัสูตร 
“กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี : ต้น
กล้ำข้ำรำชกำร” 
ประจ ำปี

มีกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ในหัวข้อ 
“ข้ำรำชกำรกับกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำรทุจริต" 
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎำคม 
๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. โดยมีนำยสพุจน์ 
ศรีงำมเมือง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักไต่สวนกำรทุจริต 
ภำครัฐวิสำหกิจ ๑ ส ำนักงำน 

ข้ำรำชกำรพล
เรือนสำมัญที่อยู่
ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติรำชกำร 
จำกส่วนรำชกำร
ต่ำง ๆ จ ำนวน 
๑๐๐ คน 

๑๔ - ๒๔ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๓ 

- - - - - 



  

 

 

๒๓๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

งบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ในรูปแบบ
ออนไลน์ รุ่นที่ ๓ 
 

ป.ป.ช. เป็นวิทยำกร 
 

๒. กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา (ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียว
และกีฬา) 

1. โครงกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรของ
กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ 
ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2563 

เป็นวิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ
เสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร
ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยไม่โกง 
จ ำนวน 3 ชั่วโมง 

ข้ำรำชกำรพล
เรือนสำมัญบรรจุ
ใหม่ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
รำชกำร จ ำนวน 
40 คน 

3 ชั่วโมง 
วันที่ 22 

พฤศจิกำยน 
2562 

สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังควำมเส่ียง
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภำยในกระทรวง 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญบรรจุ
ใหม่ได้รับกำรอบรมในเรื่องกำร
คิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

- - - 

 2. โครงกำร 
STRONG – จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต 
ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2563 (โครงกำร
ของ อบต. กำหลง) 

เป็นวิทยำกรบรรยำยในหัวขอ้ 
STRONG – จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต 

เครือข่ำองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลกำหลง จ.
สมุทรสงครำม 
จ ำนวน 50 คน 

1.5 ชั่วโมง 
วันที่ 21 
กุมภำพันธ์ 

2563 

สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังควำมเส่ียง
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระดับพื้นที่ 

ผู้เข้ำอบรมได้รับกำรอบรมใน
เร่ือง STRONG – จิตพอเพยีง
ต้ำนทุจริต 

- - - 

 3. กิจกรรมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันกำรทุจริต
ด้วยหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ศำสตร์พระรำชำ 

จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และหลักกำรทรง
งำนของในหลวง ร.9 และ
บรรยำยเร่ืองแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนกำรป้องกันกำร
ทุจริตตำมนโยบำยของภำครัฐ 
 

ข้ำรำชกำรของ
กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและ
กีฬำ จ ำนวน 50 
คน 

18 ชั่วโมง 
วันที่ 18 – 

20 สิงหำคม 
2563 

- จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุก
ปงีบประมำณ โดยผู้เข้ำร่วมไม่ซ้ ำกัน 
- สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำยใน
กระทรวง 

ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของ
กระทรวงกำรท่องเท่ียวและ
กีฬำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- - - 



  

 

 

๒๓๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.1 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์

1. กำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้และสร้ำง
ค่ำนิยมร่วมของ
องค์กรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ บุคลำกร พม. 
จ ำนวน 80 คน 

ต.ค.-ธ.ค. 62 บุคลำกรลงนำมรับทรำบค่ำนิยม
ด้ำนคุณธรรมขององค์กร 

บุคลำกร พม. มจีิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมสร้ำงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และมีเครือข่ำย
เข้มแข็งมีระบบบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลใน
องค์กร 

- - ศูนย์
ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำน

กำรทุจริต 

 2. โครงกำรวำง
ระบบบริหำรควำม
เส่ียงต่อกำรทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบในส่วน
รำชกำร 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ หัวหน้ำกอง/
กลุ่ม และ
บุคลำกรของ
หน่วยงำนใน 
พม. ที่รับผิดชอบ
งำน 45 คน 

มี.ค.63 ติดตำมกำรขับเคลื่อนควำมเส่ียงป ี
พ.ศ. 2563 และขบัเคลื่อน
ต่อเนื่องในปี 2564 โดยบุคลำกร 
ศปท. สำมำรถร่วมเป็นวิทยำกรกับ
ส ำนักงำน ป.ป.ท. ได้ 

ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรประเมินควำม
เส่ียงกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
น ำไปสู่มำตรกำร/แนวทำง/
กิจกรรม ในกำรป้องกันควำม
เส่ียงกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ในองค์กร 

- - ศูนย์
ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำน

กำรทุจริต 

 3. เสริมสร้ำง
เครือข่ำยควำม
ร่วมมือของ
บุคลำกรกระทรวง 
พม. ทุกระดับ ใน
กำรขับเคลื่อน
องค์กรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร บุคลำกร
กระทรวง พม. 
ทุกระดับ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ขับเคลื่อนหน่วยงำน พม.ให้เป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

หน่วยงำน พม. ส่งผลงำนตำม
หลักเกณฑ์เข้ำร่วมเป็นองค์กร
คุณธรรมระดับ 1 จ ำนวน 62 
หน่วยงำน ระดับ 2 จ ำนวน 
19 หน่วยงำน 

พม. ยังต้อง
ประสำนวิทยำกร
จำกภำยนอกมำให้
ควำมรู้ในกำร
ขับเคลื่อนโครงกำร 

ควำมรู้ที่ได้ พม. 
สำมำรถน ำมำ
ก ำหนด
หลักเกณฑ์ให้
เหมำะสมส ำหรับ
ปรับใช้กับทุก
กรม 

ศูนย์
ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำน

กำรทุจริต 

3.2 กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน 

โครงกำรป้องกัน
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
(โครงกำรเยำวชน
ไทยหัวใจใส
สะอำด) 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร สภำเด็กและ
เยำวชนทัว่
ประเทศ จ ำนวน 
23,000 คน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

สร้ำงเครือข่ำยเด็กและเยำวชนผ่ำน
โครงกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (โครงกำรเยำวชน
ไทยหัวใจใสสะอำด) เพื่อร่วมสร้ำง
สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

อยู่ระหว่ำงจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนไปยังบ้ำนพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัด 

เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ไวรัส 
โควิด-19 ท ำให้ต้อง
เล่ือนกำรขับเคลื่อน
กิจกรรมออกไป
จนกวำ่สถำนกำรณ์
จะดีขึ้น 

- - 



  

 

 

๒๓๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

3.3 กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ 

โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมำภบิำล 
และกำรปอ้งกัน
กำรทุจริตส ำหรับ
บุคลำกรกรม
กิจกำรผู้สูงอำย ุ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำร และ
เจ้ำหน้ำที่ 
จ ำนวน 95 คน 

มี.ค.63 จัดโครงกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำม
เป็นเลิศ : กำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรกรมกิจกำรผู้สูงอำย ุ

บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
ดังกล่ำวได้รับกำรปลูกฝัง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สมรรถนะ ทักษะ และพื้นฐำน
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏบิัติงำน
รำชกำร มีจิตส ำนึก ค่ำนิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำ
ข้ำรำชกำร 

บุคลำกรกรม
กิจกำรผู้สูงอำยุยัง
ขำดควำม
เช่ียวชำญในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้
กำรป้องกันกำร
ทุจริต จึงประสำน
ให้ผู้เชี่ยวชำญจำก
ภำยนอกเป็นผู้ให้
ควำมรู้แทน 

- - 

3.4 กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ 

1. โครงกำรอบรม 
อพม.ใหม่ ร่วม
ต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อพม. จ ำนวน 
1,650 คน รุ่น
ละ 150 คน 

ม.ค.-มี.ค.63 อพม.สำมำรถเป็นผู้แทน พม. ใน
กำรเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนคนพิกำร
และผู้สูงอำย ุ

- เกิดเครือข่ำย อพม.ใหม ่ทั้ง
ส่วนกลำงและภูมิภำค จ ำนวน 
872 คน  
- เกิดเครือข่ำย อพม. STRONG 
ร่วมใจต่อต้ำนกำรทุจริต 

จ ำนวน อพม.ในแต่
ละรุ่นที่อบรมมำก
เกินไปท ำให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนไม่
ทั่วถึง 

ควรเป็นหลักสูตร
เฉพำะเพื่อให้
เครือข่ำยเกิด
ควำมเข้ำใจ
ยิ่งขึ้น 

 

 2. พัฒนำบุคลำกร
ทุกระดับของกรม
กรมพัฒนำสังคม
และสวัสดิกำร โดย
กำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต หลัก
คุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมำภิ
บำล 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ บุคลำกรทุก
ระดับของกรม
กรมพัฒนำสังคม
และสวัสดิกำร 
จ ำนวน 246 
คน 

ต.ค.62-มี.ค.
63 

- บุคลำกรทุกระดับของกรมกรม
พัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพที่
เหมำะสมกับต ำแหน่ง พร้อม
ทั้งได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต หลกั
คุณธรรม จริยธรรมและหลกั
ธรรมำภิบำล 

- - - 

3.5 ส านักงาน 
ธนานุเคราะห์ 

โครงกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบักำร

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ พนักงำนทุก
ระดับ จ ำนวน 
125 คน 

พ.ย.62-ม.ค.
63 

น ำควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และกำรปอ้งกันผลประโยชน์ทบั

พนักงำนทุกระดับที่เขำ้รับกำร
อบรมมคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกบักำรปอ้งกันและ

- - - 



  

 

 

๒๓๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและกำร
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 

ซ้อนไปยึดถือและปฏิบัติงำนใน
ต ำแหน่งผู้จัดกำร ผู้ช่วยผูจ้ัดกำร 
พนักงำนเก็บรักษำของ และ
สมุห์บัญชี 

ปรำบปรำมกำรทุจริตและกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

4. กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม 

กำรฝึกอบรม
สัมมนำ หลักสูตร 
กำรเป็นข้ำรำชกำร
ที่ดี รุ่นที่ 25 
“เสริมสร้ำงจิตส ำนกึ
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรยุคใหม่” 
 

ฝึกอบรมข้ำรำชกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมมำรวย 
กำร์เด้น กรุงเทพฯ 

ข้ำรำชกำรสังกัด
กระทรวงฯ 
บรรจุใหม่ 
จ ำนวน 101 คน 

18 – 29 
พฤศจิกำยน 

2562 

ประเมินผลกำรฝึกอบรมต่อเนื่อง
เพื่อให้ข้ำรำชกำรมีจิตส ำนกึในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ข้ำรำชกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรฯ จ ำนวน 101 คน 

- - - 

5. กระทรวง 
การคลัง 

กำรประชำสัมพันธ์
ควำมรู้ในกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

จัดท ำข้อมูลควำมรู้ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต เพื่อมุ่งเน้นในกำร
ปลูกฝังค่ำนิยม จรยิธรรม และ
จิตส ำนึกของกำรเป็นเจ้ำหนำ้ที่
ของรัฐ ให้กับบุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนรัฐมนตรี และ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
http://acoc.mof.go.th และ 
QR Code : qrgo.page.link/ER 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำง
ชั่วครำว ในสังกัด
ส ำนักงำน
รัฐมนตรี และ
ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง 

- มีกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์
หลักสูตรต้ำนทุจริตให้กับหนว่ยงำน
ในสังกัดกระทรวงกำรคลัง เพื่อ
น ำไปปรับใช้และสอดคล้องกับ
โครงกำร/กิจกรรมของแต่ละ
หน่วยงำนต่อไป 

หน่วยงำนในสังกัดส ำนกังำน
รัฐมนตรี และส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลังได้รับแจ้ง
กำรประชำสัมพันธ์เรียบร้อย
แล้ว 

เนื่องจำก
สถำนกำรณก์ำร
แพร่ระบำดเของ 
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 
หน่วยงำนไม่
สำมำรถด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม
ฝึกอบรมได้  จึงได้
ปรับเปลี่ยน
วิธีด ำเนินกำร โดย
กำรจัดท ำขอ้มูล
ควำมรู้เพื่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ 

- - 
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ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

6. กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
(สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการ) 

1. กำรบรรยำย
โดย วิทยำกรฝ่ำย
วินัย ส ำนักบริหำร
บุคคล และวิทยำกร
กลุ่มตรวจสอบภำย 

จัดให้มีกำรบรรยำย โดยน ำชุด
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำมำ 
ปรับใช้ในกำรฝึกอบรม พร้อมทั้ง
ยกกรณีศึกษำ และข้อควรระวัง 
ในกำรปฏิบัติงำน ทั้งภำยใน 
ประเทศและในต่ำงประเทศ 
 

ข้ำรำชกำรที่อยู ่
ในข่ำยเล่ือนขึ้น 
ด ำรงต ำแหน่ง 
และผู้ที่จะไป 
ประจ ำกำรใน
ต่ำงประเทศ 

ครึ่งวัน - 1 วัน - ข้ำรำชกำรร้อยละ 80 ที่อยู่ใน
ข่ำย เล่ือนต ำแหน่งใน วำระ
ต่ำง ๆ ได้รับ ฟังกำรบรรยำย 
และศึกษำจำก กรณีศึกษำต่ำง ๆ 

- - - 

 2. กำรเผยแพร่สื่อ
กำรเรียนรู้ภำยใต้
กรอบหลักสูตรต้ำน
ทุจริต ศึกษำใหก้ับ 
ข้ำรำชกำรและ 
บุคลำกรสังกัด 
กระทรวงกำร 
ต่ำงประเทศ 

ได้น ำ link สื่อกำรเรียนรู้ใน
รำยวิชำต่ำง ๆ ภำยใต้กรอบ 
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำบรรจุ
ไว้ในเว็บไซต์ของสถำบันกำร
ต่ำงประเทศฯ เพื่อให้บุคลำกร      
ทุกระดับเข้ำไปศึกษำได้ด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ ได้ประชำสัมพันธ์
ให้บุคลำกรทรำบทั่วกัน 
 

ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรทุก
ระดับ 

ประชำสัมพันธ ์
ในระบบ 

Intranet และ 
เว็บไซต์ของ 

กระทรวงกำร 
ต่ำงประเทศ 

กำรจัดท ำสื่อกำรเรียนรู้แบบ  E - 
Learning เพิ่มเติม 

บุคลำกรที่สนใจได้เข้ำเยี่ยมชม
และศึกษำจำกสื่อประกอบ 
กำรศึกษำในวิชำต่ำง ๆ ภำยใต้ 
กรอบหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

- - - 

 3. กำรจัดบรรยำย
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยโมเดล 
STRONG: จิต
พอเพียง ต้ำนทุจริต
ในหลักสูตร 
ข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่ 
 
 
 
 
 

เชิญวิทยำกรภำครัฐ และ
เอกชนเพื่อบรรยำย ในหลักสูตร
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 

ข้ำรำชกำร 
ระดับต่ำง ๆ 

3 ชั่วโมง - - - - - 
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การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

7. กระทรวง
พาณิชย์ 

หลักสูตรต้ำนทุจริต 
ศึกษำ กระทรวง
พำณิชย์ STRONG 
: จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต ลงในระบบ
ออนไลน์ (E-
Learning) 

กระทรวงพำณิชย ์ได้น ำ 
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
กระทรวงพำณิชย ์STRONG : 
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ลงใน
ระบบออนไลน์ (E-Learning) 
เพื่อให้บุคลำกร ทั้งใน
ส่วนกลำง/ส่วนภูมิภำค/
ต่ำงประเทศ จะได้มโีอกำสศึกษำ 

ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร
กระทรวงพำณิชย์ 
ส่วนกลำง/ส่วน
ภูมิภำคและ
ต่ำงประเทศ 

งบประมำณ 
2563-2565 

- กระทรวงพำณิชย ์ได้น ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
กระทรวงพำณิชย ์STRONG : 
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ลง
ระบบออนไลน์ (E-Learning) 
เพื่อเปิดโอกำสใหบุ้คลำกร ทั้ง
ในส่วนกลำง/ส่วนภูมภิำคและ
ต่ำงประเทศ ได้มีโอกำสศึกษำ 
โดยได้ด ำเนินกำรออกแบบ
เนื้อหำหลักสูตรและ
แบบทดสอบส ำหรับวัดระดับ
กำรเรียนรู้และน ำลงระบบ
ส ำหรับเรียนระบบออนไลน์ (E-
Learning) เรียบร้อยแลว้ และ
อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบระบบ
เรียนออนไลน์ ก่อนน ำมำใช้จริง 

กำรเรียนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ (E-
Learning) เป็นกำร
สื่อสำรด้ำนเพียง
เดียว ซ่ึงหลักสูตรนี้
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อ
สร้ำงควำมรู้ควำม
เขำ้ใจและทัศนคติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กำรคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม ซ่ึง
หำกขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่
แท้จริงอำจส่งผลให้
เกิดควำม
คลำดเคลื่อน เช่น 
กรณีกำรตีควำมใน
กรณีต่ำง ๆ วำ่ผิด
หรือไม่ หำกเกิด 
ควำมสับสนก็
อำจจะไม่ได้รับ
ค ำตอบที่ถูกต้อง
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

มีช่องส ำหรับกำร
ถำมตอบส ำหรับ
ประเด็นที่ไม่
เข้ำใจ หรือขอ้
สงสัย เพื่อให้
ผู้เรียนได้เข้ำใจ
ในเนื้อหำที่
แท้จริง 

- 



  

 

 

๒๓๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

8. กระทรวง 
มหาดไทย 
(สถาบันด ารงราชา 
นุภาพ ส านักงาน    
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย) 

1. โครงกำรศึกษำ
อบรมหลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง 
(นปส.) ของ
กระทรวงมหำดไทย 
รุ่นที่ ๗๔ และรุน่ที่ 
๗๕ 
 

กำรศึกษำอบรมหลักสูตร นปส.  
ก ำหนดให้มีหวัข้อ วิชำ กำร
บริหำรจัดกำรและพัฒนำ
ตนเอง: กำรน ำกำรเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ข้ำรำชกำรระดับ
ผู้บริหำรทั้งใน
สังกัดกระทรวง 
มหำดไทยและ
กระทรวง/
หน่วยงำนอื่น  
รุ่นละ ๑๐๐ คน 

อบรม รุ่นละ 
๓ ชั่วโมง 

- - รุ่นที่ ๗๔ ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
- รุ่นที่ ๗๕ จะด ำเนินกำรช่วง
เดือนกรกฎำคม – กันยำยน 

- - - 

 2. โครงกำรศึกษำ
อบรมหลักสูตรกำร
เป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
รุ่นที่ ๖๕ – ๗๑ 

กำรศึกษำอบรมหลักสูตร
ข้ำรำชกำรที่ดี ก ำหนดให้มี
หัวข้อวิชำ กำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและกำรสร้ำง
ธรรมำภิบำลในองค์กำร 

ข้ำรำชกำรที่
ได้รับ กำรบรรจุ
ใหม่ ทั้งในสังกัด
กระทรวง 
มหำดไทยและ
กระทรวง/
หน่วยงำนอื่น 
จ ำนวนรุ่นละ 
๑๐๐ คน 

อบรม รุ่นละ 
๓ ชั่วโมง 

- ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแลว้ - - - 

9. กระทรวง
ยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบำย 
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
 
หมำยเหตุ :  
เป็นเจตนำรมณ์
ของปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  
ที่ไม่ทนต่อ 
กำรทุจริต 

- มีประกำศส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เร่ือง 
เจตนำรมณ์คุณธรรม โปร่งใส 
ไร้ทุจริต ประกำศ ณ วันที่ ๓๑ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑ เป็นกำร
ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกัน 
ที่จะเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดี 
เพื่อให้บุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมีคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัตหิน้ำที่รำชกำรด้วย
ควำมซ่ือสัตย์ สุจริต ค ำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมำกกวำ่

บุคลำกร
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

ตั้งแต่วันที่  
๓๑ 
พฤษภำคม 
๒๕๖๑ 

บุคลำกรส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ยึดถอืประกำศฯ เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำประโยชน์สว่นตน อย่ำง
ต่อเนื่อง 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้คะแนนกำรประเมิน
เฉลี่ย ร้อยละ ๘๕.๗๒  
ซ่ึงเป็นคะแนนที่สูงกว่ำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑  

- - - 



  

 

 

๒๓๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 
 
 

ประโยชน์ส่วนตน โดยมี
นโยบำยชัดเจนในกำรบริหำร
และด ำเนินงำนด้วยควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
โปร่งใส พร้อมรับผิด  
และป้องกันกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
- ค ำกลำ่วปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ในพิธปีิด 
กำรฝึกอบรมในหลกัสูตรที่
สถำบันพัฒนำบุคลำกร
กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดขึ้น  
ซ่ึงปลัดกระทรวงยุติธรรมได้
ประกำศนโยบำย  
ในเรื่อง “ควำมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต” ในกำรปฏบิัติหน้ำที่
รำชกำรของข้ำรำชกำร
กระทรวงยุติธรรม ต้องไม่มี
เร่ืองทุจริต หำกมีกรณี
ข้ำรำชกำรกระทรวงยุตธิรรม 
จะต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ 
ซ่ึงได้กล่ำวในพิธีปิดกำร
ฝึกอบรม ในหลักสูตรของทุกรุ่น 
เช่น หลักสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี” หลักสูตร 
“ผู้บริหำรงำนยุติธรรมระดับ
ต้น” หลักสูตร “ผู้บริหำรงำน
ยุติธรรมระดับกลำง” 



  

 

 

๒๓๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 2. โครงกำร
ฝึกอบรมกำร
พัฒนำข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญ  
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร 
หลักสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี”  
รุ่นที่ ๒๖  
 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรม หลกัสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี” 
โดยในหลักสูตรฯ ดังกล่ำว ได้
บรรจุหัวข้อวิชำ  
“กำรคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม” 

ข้ำรำชกำร 
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม  
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร  
จ ำนวน  
178 คน 

ระหว่ำงวันที ่ 
๑๘ - ๒๗ 
พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒  
แบ่งออกเป็น  
๒ ช่วง ดังนี้  
ช่วงที่ ๑ 
ระหว่ำงวันที่ 
๑๘ - ๒๒ 
พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒ ณ 
จังหวัด
ปทุมธำนี และ
โรงแรมจันทรำ 
รีสอร์ท 
จังหวัด
นครนำยก 
ช่วงที่ ๒ 
ระหว่ำงวันที ่
๒๕ - ๒๗ 
พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒  
ณ ห้องสัมมนำ 
กรมรำชทัณฑ์  
ชั้น ๓ 
กรมรำชทัณฑ์ 
จังหวัด
นนทบุร ี
 

เป็นหลักสูตรบังคับ ส ำหรับ
ข้ำรำชกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหนำ้ที่
รำชกำร ที่ต้องผ่ำนกระบวนกำรที่ 
๓ กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ตำม
กฎ ก.พ. วำ่ด้วยกำรทดลอง 
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
ได้ทรำบถึงกฎหมำยเกี่ยวกับ 
กำรคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์สว่นรวม 

- - - 



  

 

 

๒๓๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 3. โครงกำร
ฝึกอบรม 
กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญ 
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร 
หลักสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี”  
รุ่นที่ ๒๗  
ในรูปแบบออนไลน์
ด้วยวธิีผสมผสำน  
 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
กระทรวงยุติธรรม  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ด ำเนินกำรจัด
โครงกำรฝึกอบรม หลกัสูตร 
“กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” 
โดยในหลักสูตรฯ ดังกล่ำว ได้
บรรจุหัวข้อวิชำ  
“กำรคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม” 

ข้ำรำชกำร 
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม  
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร  
จ ำนวน  
๔๖ คน 

ระหว่ำงวันที ่ 
๒๒ มิถุนำยน 
- ๑ กรกฎำคม 
๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม
กระทรวง
ยุติธรรม ที่มี
ระบบงำน
ประชุม
ทำงไกล 
ผ่ำนจอภำพ 
VCS  
และสถำนที่
เพื่อรองรับกำร
สอนออนไลน์
ผ่ำน App. 
Webex  
ห้องรับรอง
กระทรวง
ยุติธรรม ชั้น ๒ 
อำคำรรำชบุร ี
ดิเรกฤทธิ์  
ศูนย์รำชกำร 
เฉลิมพระ
เกียรติ  
80 พรรษำฯ  
ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหำ 
นคร 
 

เป็นหลักสูตรบังคับ ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ที่ต้องผ่ำน
กระบวนกำรที่ ๓ กำรอบรมสัมมนำ
ร่วมกัน ตำมกฎ ก.พ. ว่ำดว้ยกำร
ทดลองกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและ
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
ได้ทรำบถึงกฎหมำยเกี่ยวกับ 
กำรคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์สว่นรวม 

- - - 



  

 

 

๒๔๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 4. โครงกำร
ฝึกอบรม 
กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญ 
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร 
หลักสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี”  
รุ่นที่ ๒๘  
ในรูปแบบออนไลน์
ด้วยวธิีผสมผสำน  
 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรม หลกัสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี” 
โดยในหลักสูตรฯ ดังกล่ำว ได้
บรรจุหัวข้อวิชำ  
“กำรคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม” 

ข้ำรำชกำร 
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม  
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร  
จ ำนวน  
๔๘ คน 

ระหว่ำงวันที ่ 
๘ - ๑๘  
กรกฎำคม 
๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม
กระทรวง
ยุติธรรม ที่มี
ระบบงำน
ประชุม
ทำงไกล 
ผ่ำนจอภำพ 
VCS  
และสถำนที่
เพื่อรองรับกำร
สอนออนไลน์
ผ่ำน App. 
Webex ห้อง
รับรอง
กระทรวง
ยุติธรรม ชั้น ๒ 
อำคำรรำชบุร ี
ดิเรกฤทธิ์  
ศูนย์รำชกำร 
เฉลิมพระ
เกียรติ  
80 พรรษำฯ  
ถนนแจ้งวฒันะ 
กรุงเทพมหำนคร 
 
 

เป็นหลักสูตรบังคับ ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ที่ต้องผ่ำน
กระบวนกำรที่ ๓ กำรอบรมสัมมนำ
ร่วมกัน ตำมกฎ ก.พ. ว่ำดว้ยกำร
ทดลองกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและ
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
ได้ทรำบถึงกฎหมำยเกี่ยวกับ 
กำรคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์สว่นร่วม 

- - - 



  

 

 

๒๔๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 5. โครงกำร
ฝึกอบรม 
กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญ 
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร 
หลักสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี”  
รุ่นที่ ๒๙  
ในรูปแบบออนไลน์
ด้วยวธิีผสมผสำน  
 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรม หลกัสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี” 
โดยในหลักสูตรฯ ดังกล่ำว ได้
บรรจุหัวข้อวิชำ  
“กำรคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม” 

ข้ำรำชกำร 
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม  
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร  
จ ำนวน  
๔๙ คน 

ก ำหนดจัด
โครงกำรฯ 
ระหว่ำงวันที ่ 
๒๒ - ๓๑  
กรกฎำคม 
๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม
กระทรวง
ยุติธรรม ที่มี
ระบบงำน
ประชุม
ทำงไกล 
ผ่ำนจอภำพ 
VCS และ
สถำนที่เพื่อ
รองรับกำร
สอนออนไลน์
ผ่ำน App. 
Webex ห้อง
รับรอง
กระทรวง
ยุติธรรม ชั้น ๒ 
อำคำรรำชบุร ี
ดิเรกฤทธิ์  
ศูนย์รำชกำร 
เฉลิมพระ
เกียรติ  
80 พรรษำฯ  
ถนนแจ้งวฒันะ 
กรุงเทพมหำนคร 

เป็นหลักสูตรบังคับ ส ำหรับ
ข้ำรำชกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหนำ้ที่
รำชกำร ที่ต้องผ่ำนกระบวนกำรที่ 
๓ กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ตำม
กฎ ก.พ. วำ่ด้วยกำรทดลองกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลอง 
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คำดว่ำผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม  
ได้ทรำบถึงกฎหมำยเกี่ยวกับ 
กำรคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน ์
ส่วนร่วม 

- - - 



  

 

 

๒๔๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 6. โครงกำร
ฝึกอบรม 
กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญ 
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร 
หลักสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี”  
รุ่นที่ ๓๐  
ในรูปแบบออนไลน์
ด้วยวธิีผสมผสำน  
 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรม หลกัสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี” 
โดยในหลักสูตรฯ ดังกล่ำว ได้
บรรจุหัวข้อวิชำ  
“กำรคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม” 

ข้ำรำชกำร 
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม  
ที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร  
จ ำนวน  
๕๐ คน 

ก ำหนดจัด
โครงกำรฯ 
ระหว่ำงวันที ่ 
๓ - ๑๓  
สิงหำคม 
๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม
กระทรวง
ยุติธรรม ที่มี
ระบบงำน
ประชุม
ทำงไกล 
ผ่ำนจอภำพ 
VCS  
และสถำนที่
เพื่อรองรับกำร
สอนออนไลน์
ผ่ำน App. 
Webex ห้อง
รับรอง
กระทรวง
ยุติธรรม ชั้น ๒ 
อำคำรรำชบุร ี
ดิเรกฤทธิ์  
ศูนย์รำชกำร 
เฉลิมพระเกียรต ิ 
80 พรรษำฯ  
ถนนแจ้งวฒันะ 
กรุงเทพมหำนคร 
 

เป็นหลักสูตรบังคับ ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ที่ต้องผ่ำน
กระบวนกำรที่ ๓ กำรอบรมสัมมนำ
ร่วมกัน ตำมกฎ ก.พ. ว่ำดว้ยกำร
ทดลองกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและ
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คำดว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
ได้ทรำบถึงกฎหมำยเกี่ยวกับ 
กำรคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์สว่นร่วม 

- - - 



  

 

 

๒๔๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 7. กำรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเอง ผ่ำน
ระบบออนไลน์  

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลำกรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเอง ผ่ำนระบบออนไลน์ ซึ่ง
มีบุคลำกรได้เรียนรู้และพัฒนำ
ตนเอง ในหลักสูตรหรือ 
หัวข้อวิชำที่เกีย่วขอ้งกับกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ดังนี้ 
- ควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ จ ำนวน 1 คน 
- ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
พลเรือน จ ำนวน 2 คน 
- วินัยและจรรยำข้ำรำชกำร  
จ ำนวน 1 คน 
- เสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 
: ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยไม่โกง 
จ ำนวน 4 คน 
- กำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคล
บำท จ ำนวน 4 คน 
- สุจรติไทย จ ำนวน 9 คน 
- มำตรฐำนทำงคุณธรรมและ
จริยธรรม จ ำนวน ๒ คน 
- ควำมขัดแย้งกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
จ ำนวน 1 คน 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
จ ำนวน 1 คน 

มีบุคลำกรได้
เรียนรู้และ
พัฒนำตนเอง 
ในหลักสูตรหรือ 
หัวข้อวิชำที่
เกี่ยวขอ้งกับกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต รวม 
จ ำนวน 
๒๕ คน 

 

ระหว่ำงเดือน
เมษำยน - 
พฤษภำคม 
๒๕๖๓ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ส่งเสริมให้บุคลำกรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเอง ผ่ำนระบบออนไลน์
อย่ำงต่อเนื่อง 

ผู้เรียนรู้และพัฒนำตนเอง ได้
เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต กำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้และพฤตกิรรมที่เสี่ยง
ต่อกำรคอร์รัปชัน รวมทั้ง  
กำรประพฤต ิปฏบิัติตน 
ตำมมำตรฐำนคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

- - - 



  

 

 

๒๔๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 8. โครงกำร
เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ส่งเสริมให้บุคลำกร 
มีแนวทำงในกำรประพฤติ 
ปฏิบัติตน ที่เกีย่วขอ้งกับ 
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต โดยกำรก ำหนด 
ค่านิยม “สุจริต จิตบริการ  
สานงานยุติธรรม”  
ประเด็นค่ำนิยมเร่ืองสุจริต : 
ปฏิบัติหน้ำที่ดว้ยควำมถกูต้อง 
รวดเร็ว โปร่งใส พร้อมให้กำร
ตรวจสอบจิตบริกำร และ
ก ำหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ 
“JUSTICE” 
ประเด็นวัฒนธรรมองค์กรเรื่อง 
J : Justice ยึดถือควำมถูกตอ้ง
และควำมซ่ือสัตย์สุจริต  
โดยส่งเสริมบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในค่ำนิยม
และวัฒนธรรมองค์กร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรมผ่ำนกิจกรรม  
ในช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 
- ประชำสัมพันธ์ค่ำนยิม และ
วัฒนธรรมองค์กรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผำ่น
ทำง Facebook Fanpage : 
วัฒนธรรมองค์กรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : OPS 
Culture 

บุคลำกร
ส ำนักงำน
รัฐมนตรีและ
ส ำนักงำนปลัด 
กระทรวง
ยุติธรรม 

ตั้งแต่เดือน
มีนำคม 
๒๕๖๒  
ถึงปัจจุบัน 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ส่งเสริมให้บุคลำกรมีแนวทำง 
ในกำรประพฤติ ปฏิบัติตน ที่
เกี่ยวขอ้งกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ผ่ำนค่ำนยิม : 
สุจริต และวัฒนธรรมองค์กร    
J : Justice ยึดถือควำมถูกตอ้งและ
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต  
ด้วยกจิกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี
และส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ  
ปฏิบัติตน และปฏิบัติงำน 
ด้วยควำมถูกต้องซ่ือสัตย์สุจริต  

- - - 



  

 

 

๒๔๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  - ประชำสัมพันธ์ค่ำนยิม และ
วัฒนธรรมองค์กรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผำ่น
ทำง เว็บไซต์ของสถำบันพัฒนำ
บุคลำกรกระทรวงยุตธิรรม 
- ประชำสัมพันธ์ค่ำนยิม และ
วัฒนธรรมองค์กรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ผ่ำนทำง Youtube  
วัฒนธรรมองค์กรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
- ประชำสัมพันธ์ค่ำนยิม และ
วัฒนธรรมองค์กรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ผ่ำนทำง Intranet ของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
 

       

 9. โครงกำร
โรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ ์ 
ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
 
หมำยเหต ุ:  
เป็นโครงกำรที่ 
ให้ควำมรู้กับ
บุคคลภำยนอก  

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกับ
สถำนศึกษำที่เข้ำรว่มเป็น
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ ์ซ่ึง
เป็นนโยบำยของกระทรวง
ยุติธรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐  
โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรม 
ให้ควำมรู้ในเชิงป้องกันกับ
นักเรียนในสถำนศึกษำ  
ตำมกรอบเนื้อหำ กำรป้องกัน

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ก ำหนดจัด
กิจกรรมให้
ควำมรู้กับ
โรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ ์จ ำนวน 
๑๐ โรงเรียน 
นักเรียนระดับ 
ประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ 
รวมจ ำนวน

ครั้งท่ี ๑ 
โรงเรียนประชำ
อุปถัมภ์ 
จังหวัดนนทบุรี 
วันที่ ๑๓ 
ธันวำคม 
๒๕๖๒  
ครั้งท่ี ๒ 
โรงเรียนวัด 
บัวขวัญ 
จังหวัดนนทบุรี 
วันที่ ๒๔ 
ธันวำคม 

ก ำหนดจัดกิจกรรมในโรงเรียน
ยุติธรรมอุปถัมภ์ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ภำยหลังจำก 
ที่โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ ์ 
มีควำมพร้อมให้ส ำนกังำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้ำท ำ
กิจกรรมให้ควำมรู้ตำมกรอบเนื้อหำ
ที่ก ำหนดต่อไป 

นักเรียนที่เข้ำร่วมกจิกรรม 
ตำมประเด็นเรื่องกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
มีค่ำนิยมที่ถูกต้อง สร้ำง
จิตส ำนึกในกำรไม่ยอมรับและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

- - - 



  

 

 

๒๔๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ตนเองจำกภยัสังคม กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและวินัยในตนเอง 
กำรรู้เท่ำทันและหำ่งไกล 
ยำเสพติด และกำรต่อตำ้น 
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้
เด็กและเยำวชนมีภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันไม่ให้กลำยเป็นผูก้ระท ำ 
หรือตกเป็นเหยื่อ โดย
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ เสริมสร้ำง
จิตส ำนึกและระเบยีบวินัย  
ให้ค ำแนะน ำและวธิีกำร 
ที่ถูกต้องในกำรด ำรงชีวิต  
แก้ไขปัญหำตำ่งๆ โดยไม่หันไป
พึ่งพำหรือเกีย่วขอ้งกับ 
ยำเสพติด กำรสร้ำงค่ำนิยม 
ที่ถูกต้อง สร้ำงจิตส ำนึก 
ในกำรไม่ยอมรับและต่อตำ้น
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

๑,๘๘๕ คน  ๒๕๖๒  
ครั้งท่ี ๓ 
โรงเรียน
อนุรำช
ประสิทธิ์ 
จังหวัดนนทบุรี 
วันที่ ๓ 
มกรำคม 
๒๕๖๓  
ครั้งท่ี ๔ 
โรงเรียนบำงบัว
ทอง จังหวัด
นนทบุรี วันที่ 
๖ มกรำคม 
๒๕๖๓  
ครั้งท่ี ๕ 
โรงเรียน 
ศรีบุณยำนนท์ 
จังหวัดนนทบุรี 
วันที่ ๑๕ 
มกรำคม 
๒๕๖๓  
ครั้งท่ี ๖ 
โรงเรียนมัธยม
สำธิตวัดพระศรี
มหำธำตุ 
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนคร 
กรุงเทพมหำนคร      
วันที่ ๑๗ 
มกรำคม 
๒๕๖๓  



  

 

 

๒๔๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ครั้งท่ี ๗ 
โรงเรียนสุเหร่ำ
แสนแสบ 
กรุงเทพมหำนคร  
วันที่ ๒๔ 
มกรำคม 
๒๕๖๓  
ครั้งท่ี ๘ 
โรงเรียนอัมพร
ไพศำล จังหวัด
นนทบุรี วันที่ 
๒๗ มกรำคม 
๒๕๖๓  
ครั้งท่ี ๙ 
โรงเรียนโยธิน
บูรณะ ๒ 
(สุวรรณสุ
ทธำรำม) 
กรุงเทพมหำนคร  
วันที่ ๓๐ 
มกรำคม 
๒๕๖๓  
ครั้งท่ี ๑๐ 
โรงเรียน 
วัดบัวแก้ว 
กรุงเทพมหำนคร  
วันที่ ๑๓ 
กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๓   
 
 



  

 

 

๒๔๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 10. โครงกำร
ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรหลักสูตร  
กำรด ำเนินกำรทำง
วินัย อุทธรณ์  
ร้องทุกข์ 

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต ส ำนกังำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ด ำเนินกำรฝึกอบรม  
เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
เกี่ยวกบัมำตรกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต กำร
แยกแยะผลประโยชน์สว่นรวม
และส่วนตน ตลอดจน
ด ำเนินกำรทำงวินยั อุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ ให้แกบุ่คลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวินยัของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม  
 

บุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน

วินัยของ
หน่วยงำนใน

สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม จ ำนวน 

๕๐ คน 

๑๖ - ๑๘ 
ธันวำคม 
๒๕๖๒ 

ณ โรงแรม                
ทีเค 

พำเลซ 
กรุงเทพฯ 

มีแผนจะด ำเนินกำรเป็นประจ ำ ทุก
ปีอย่ำงต่อเนื่องเนื่องจำกบุคลำกร   
มีกำรสับเปลี่ยนหมุนเวยีนและมี
บุคลำกรใหม่เข้ำปฏบิัติงำน 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ได้เสริมสร้ำง                 
องค์ควำมรู้เกี่ยวกบัมำตรกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต        
กำรแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนรวมและสว่นตน ตลอดจน
มำตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
อุทธรณ์ร้องทุกข์  
- เพื่อให้ผู้เข้ำรว่มโครงกำร
สำมำรถปฏบิัติหน้ำที ่              
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไป
ตำมระเบียบและ มติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

- - - 

 11. โครงกำร
เสริมสร้ำง               
ธรรมำภิบำลเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต
และเผยแพร่
ประมวลจริยธรรม 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต ส ำนกังำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
ให้แก่บุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนรัฐมนตรีและ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
 
 
 
 

บุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนของ

หน่วยงำน 
ในสังกัด
ส ำนักงำน

รัฐมนตรีและ
ส ำนักงำน

ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

จ ำนวน ๗๑ คน 

๒๐ - ๒๑ 
กุมภำพันธ์ 

๒๕๖๓                
ณ โรงแรมที
วินเทจ บำง
คล้ำ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 

มีแผนจะด ำเนินกำรฝึกอบรม
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนรัฐมนตรี
และส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรมอยำ่งต่อเนื่อง 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
ได้เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
เกี่ยวกบัประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
แก่บุคลำกรในหนว่ยงำน 

- - - 



  

 

 

๒๔๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 12. โครงกำร
ฝึกอบรมควำมรู้
พื้นฐำนกำร
ปฏิบัติงำนอภิบำล
และกำรพินจิ  

กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และ
เยำวชน ด ำเนนิกำรกิจกรรมให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ สว่นตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวม มำตรกำร
ป้องกันกำรรับสินบนแก่บุคลำกร
ในสังกัด เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้ทีจ่ ำเป็นในกำร
แยกแยะผลประโยชน์สว่นตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  สร้ำง
ภูมิคุ้มกนัในกำรป้องกนัมิให้เกิด
กำรกระท ำควำมผิดในกรณีกำร
ทุจรติและประพฤตมิิชอบ รวมถึง
มำตรกำรของส่วนรำชกำรในกำร
ควบคมุ ก ำกับ ดูแล มิให้มกีำรรับ
สินบนของบุคลำกรในหนว่ยงำน 

บุคลำกร
ต ำแหน่ง

พนักงำนพินิจ 
จ ำนวน ๖๑ คน 

1๙ - ๒๕ 
ม.ค ๖๓ 

ณ สถำบัน
พัฒนำ

บุคลำกรใน
กระบวนกำร
ยุติธรรม เด็ก
และเยำวชน 

จังหวัด 
นครปฐม 

มีแผนจะด ำเนินกำรฝึกอบรม
บุคลำกรในสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง 
เนื่องจำกมีข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรที่บรรจุใหม่ทุกป ี

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
ได้เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
เกี่ยวกบัเกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรป้องกัน              
มิให้เกิดกำรกระท ำควำมผิดใน
กรณีกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมถึงมำตรกำรของ               
ส่วนรำชกำรในกำรควบคุม 
ก ำกับ ดูแล มิให้มกีำรรับ
สินบน ให้กับบุคลำกรต ำแหน่ง
พนักงำนพินิจ  
 

- - - 

 13. โครงกำร 
ปลุกจิตส ำนึก
เทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 
และเสริมสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ
ทำงด้ำนวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม  
และหลักธรรมำภิ
บำล เพื่อปอ้งกัน
และต่อต้ำนกำร
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบให้กับ
ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที ่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
อภิปรำยวิชำกำร หัวข้อ  
“กำรให้ควำมรู้เกีย่วกับสถำบัน
พระมหำกษัตริย์  ถ่ำยทอด
ควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด 
๖ เร่ือง กำรขัดกันระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” 
พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร 

ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่

ผู้ปฏิบัติงำนของ
กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ 
จ ำนวน ๑๐๐ 

คน 

๒ - ๔ 
ธันวำคม 
๒๕๖๒               

ณ โรงแรม
เบสท ์

เวสเทิร์นพลัส 
แวนด้ำแกรนด์ 

จังหวัด
นนทบุรี ณ วัด

ชลประทำน 
รังสฤษดิ์ 

พระอำรำม
หลวง จังหวัด
นนทบุรี และ
สถำนคุ้มครอง  

มีแผนจะด ำเนินกำรฝึกอบรม
บุคลำกรในสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรให้ควำมรู้เกีย่วกับสถำบัน
พระมหำกษัตริย์  ถ่ำยทอด
ควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด 
๖ เร่ือง กำรขัดกันระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” 
พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร 

- - - 



  

 

 

๒๕๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ประจ ำปี
งบประมำณ              
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พลเรือน ควำมรู้เกี่ยวกับวินัย
ของข้ำรำชกำร และหลักธรรม
ที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำร
ท ำงำน เพื่อส่งเสริมควำมรู้และ 
ป้องกันมิให้บุคลำกรในสังกัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษกระท ำ
ควำมผิดในกรณีดังกล่ำว 
รวมทั้งมีกิจกรรมเล้ียงอำหำร
ว่ำงและร่วมบรจิำคสิ่งของและ
ปัจจัยที่เป็นประโยชนก์ับเด็ก
ในสถำนคุ้มครองและพัฒนำ 
คนพิกำรบ้ำนเฟื่องฟำ้ 

 และพัฒนำคน
พิกำร 

บ้ำนเฟื่องฟ้ำ 
จังหวัด
นนทบุรี 

 

 พลเรือน ควำมรู้เกี่ยวกับวินัย
ของข้ำรำชกำร และหลักธรรม
ที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำร
ท ำงำน ให้กับข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้เกิด
เข้ำใจ มีควำมตระหนักใน
คุณธรรมจริยธรรมตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล อันน ำไปสู่กำร
ประพฤติตนและปฏิบัติหนำ้ที่
ด้วยควำมโปร่งใส ซ่ือสัตย์
สุจริต มีประสิทธิภำพสูงสุด
และสำมำรถปอ้งกันและ
ปรำบปรำมขำ้รำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ให้มีกำร
กระท ำควำมผิดทำงวินัยใน
ปริมำณลดลง 

   

 14. โครงกำรจัด
ฝึกอบรม              
“กำรสร้ำง
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสของกรม
คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภำพ และกำร
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์        
ทับซ้อนแก่
บุคลำกรใน      
กรมคุ้มครองสิทธิ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชำญร่วมกับ
กลุ่มกฎหมำย ด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรม “กำรสร้ำงคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ และ
กำรให้ควำมรู้เกีย่วกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลำกรในกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภำพเพื่อปลูกฝัง
ค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส ำนึกในกำรรักษำ 

บุคลำกรของ 
กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภำพ  
จ ำนวน 80 คน                

22 – 23 
มกรำคม 
2563               
ณ โรงแรม   
มิรำเคิล  
แกรนด์  
คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ     

มีแผนจะด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกปี  
เนื่องด้วยมีบุคลำกรใหม่ เขำ้
ปฏิบัติงำนสับเปลีย่นหมุนเวียน
อย่ำงต่อเนื่อง 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้รับกำร
ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำร
รักษำศักดิ์ศรีควำมเป็น
ข้ำรำชกำร ควำมซ่ือสัตย์  
สุจริต เป็นกำรป้องกัน 
กำรประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหนำ้ที่ของรัฐทุกระดับ และ
สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
กระท ำที่เป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อน สำมำรถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและ 

- - - 



  

 

 

๒๕๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 และเสรีภำพ” ศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร 
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต เป็นกำร
ป้องกันกำรประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทุกระดับ 
และสร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
กำรกระท ำที่เป็นผลประโยชน์
ทับซ้อน สำมำรถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

   ผลประโยชน์ส่วนรวมได้    

 15. โครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรม 
ป้องกันทุจริตเชิง
รุก ส ำนักงำน
กิจกำรยุติธรรม 
 

ส ำนักงำนกิจกำรยุตธิรรม 
ด ำเนินกำรจัดกำรประชุม              
เชิงปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อ
จัดท ำข้อก ำหนดจรยิธรรมของ
ส ำนักงำนกิจกำรยุตธิรรม โดย 
วิทยำกรจำก ส ำนกังำน ก.พ.  
มีกำรให้ควำมรู ้
“พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” มีกำร
ระดมควำมคิดเห็นเพื่อจัดท ำ 
(ร่ำง) ข้อก ำหนดจริยธรรมของ
ส ำนักงำนฯ หลังจำกนั้นกลุ่ม
งำนส่งเสริมคุณธรรมฯ และ
ภำรกิจพิเศษ ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรมด ำเนินกำรยก
ร่ำงข้อก ำหนดฯดังกล่ำว เพือ่
น ำเข้ำเป็นวำระกำรพจิำรณำ
ของคณะกรรมกำรจริยธรรม
ของส ำนักงำนฯ  

บุคลำกร
ส ำนักงำนกิจกำร
ยุติธรรม จ ำนวน 
๑๑๐ คน     
           

๓ ก.พ. ๖๓  
ณ ส ำนักงำน
กิจกำร
ยุติธรรม 
     

มีกำรน ำผล  ที่ได้จำกกำรให้ควำมรู ้             
และผลจำกกำรกำรระดมควำม
คิดเห็นฯ จำกกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ มำด ำเนินกำรยกร่ำง
ข้อก ำหนดจริยธรรมของส ำนักงำนฯ  
เพื่อน ำเข้ำเป็นวำระกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรจริยธรรมของ
ส ำนักงำนฯ 

- บุคลำกรได้รับควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ “พระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนทำงจริยธรรม  พ.ศ. 
๒๕๖๒” อันเป็นกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในกำร
ประพฤติปฏบิัติตนและ
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
สังกัด รวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลำกรมีจิตส ำนึกในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยหลักคุณธรรม 
ควำมพอเพยีง และควำมสุจริต 
- ส ำนักงำนฯ ม ี(ร่ำง) 
ข้อก ำหนดจริยธรรม 
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๒๕๒ 

หน่วยงาน 
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ข้อ 
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หมาย
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 16. โครงกำร
อบรมให้ควำมรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
ควำมรับผิด 
ทำงละเมิด 
และกำรปอ้งกัน
กำรทุจริต 

ส ำนักงำน ป.ป.ส.  โดยสว่น
วินัยและควำมรับผิดทำง
ละเมิดร่วมกับศูนย์ปฏิบัติกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต ด ำเนินกำร
จัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙และกำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
ให้กับบุคลำกรส ำนักงำน ป.ป.ส.  
 

๑. ผอ.ส่วน  
ที่ปฏิบัติงำน
เกี่ยวขอ้งกับกำร
บังคับใช้กฎหมำย  
กำรตรวจสอบ
ทรัพย์สิน หรือ
กำรประสำน
พื้นที่ 
๒. บุคลำกรที่
อำยุงำนรำชกำร
ไม่เกิน ๒ ปี รวม
ทั้งสิ้น จ ำนวน 
๘๐ คน                

ระหว่ำงวันที ่ 
๒๐-๒๑ 
กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๓  
ณ ส ำนักงำน 
ป.ป.ส.     

มีแผนจะด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง
โดยเน้นกำรอบรมให้ควำมรู้กับ
บุคลำกรที่เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่
ภำยในส ำนกังำน ป.ป.ส. 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้เกี่ยวกบั
พระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ และสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบักำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตลอดจนแนวทำงกำรป้องกัน
กำรทุจริต เพื่อน ำไปปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงำน 

- ต้องกำรให้
เพิ่มเติมควำม
หลำยหลำกของ
เนื้อหำในมิติของ
กำรป้องกันกำร
ทุจริตนอกเหนือ 
จำกกำรแยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมที่มีอยู ่

- 

10. กระทรวง
แรงงาน 

 1. โครงกำร
สนับสนุนและสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
“ดวงตำแรงงำน” 

จัดอบรมเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริตแก่
อำสำสมัครแรงงำน และ
เครือข่ำยภำคประชำชน และ
สร้ำงเครือข่ำย เพื่อขับเคลื่อน
ภำรกิจดำ้นกำรปอ้งกันกำร
ทุจริต จ ำนวน 2 ครั้ง 
- ครั้งที่ 1 อำสำสมัครแรงงำน
และเครือข่ำยภำคประชำชน      
กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 29 
– 31 มกรำคม 2563 ณ 
โรงแรมเดอะพำลำสโซ 
กรุงเทพฯ มีผู้เข้ำร่วมกำร
อบรม จ ำนวน 438 คน 
- ครั้งที่ 2 อยู่ระหวำ่งกำร
เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนำทกัษะ
วิทยำกรตัวคูณด้ำนกำรปอ้งกัน 

 
 
 
 
 
 
 
- อำสำสมัคร
แรงงำนและ
เครือข่ำยภำค
ประชำชน 
กรุงเทพฯ จ ำนวน 
400 คน 

 
- อำสำสมัคร
แรงงำนและ
เครือข่ำยภำค 

 
 
 
 
 
 
 

3 วัน 2 คืน 
 
 
 
 
 
 

3 วัน 2 คืน 
 
 

แผนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำทกัษะ
วิทยำกรตัวคูณด้ำนกำรปอ้งกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับ
พื้นที่ โดยกำรต่อยอดพัฒนำทกัษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่
อำสำสมัครแรงงำนและเครือข่ำย
ภำคประชำชน  ที่เคยผ่ำนกำร
อบรมด้ำนกำรปอ้งกันกำรทจุริต
ร่วมกับส ำนกังำน ป.ป.ช. และ
กระทรวงแรงงำน   ให้มีทกัษะใน
กำรเป็นวิทยำกรให้สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้กับประชำชนในระดับ
พื้นที่ 

อำสำสมัครแรงงำนและ
เครือข่ำยภำคประชำชน  ที่
ผ่ำนกำรอบรมมกีำรจัดตั้งภำคี
เครือข่ำยภำคประชำชนร่วม
ต่อต้ำนกำรทุจริต และมีกำร
จัดตั้งช่องทำงกำรติดต่อ 
ประสำนงำน กำรรับรู้และ
ควำมรู้ผ่ำนทำง social media 
(line) และได้มีกำรขบัเคลื่อน
ภำรกิจดำ้นกำรปอ้งกันกำร
ทุจริตในระดับพื้นที่ โดย
ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ให้
ประชำชนและเยำวชนในพื้นที่
ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริต และ
รณรงค์ให้เกิดกำร    มีส่วน
ร่วมและร่วมเป็นเครือข่ำยใน 

- กลุ่มเป้ำหมำย
ขำดทักษะ   ใน
กำรท ำงำน  จึงท ำ
ให้กำรขับเคลื่อน
ภำรกิจในบำงพื้นที่
ขำดประสิทธภิำพ 
- กำรสนับสนุน
ทรัพยำกรต่ำงๆ 
จำกภำครัฐ
ค่อนข้ำงจ ำกัด 
 

ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ในทุก
พื้นที่ ควรให้กำร
สนับสนุน
เครือข่ำย ภำค
ประชำชนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
อื่นๆ ให้มีองค์
ควำมรู้ในด้ำน
กำรป้องกันกำร
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
รวมถึงทรัพยำกร 
ต่ำงๆ เช่น สื่อ
ประชำสัมพันธ ์
ป้ำยไวนิล เพือ่ใช้
ในกำรลงพื้นที่  

- 



  

 

 

๒๕๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ       
ในระดับพื้นที่ โดยกำรต่อยอด
พัฒนำทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถใหแ้ก่อำสำสมัคร
แรงงำนและเครือข่ำยภำค
ประชำชนที่เคยผ่ำนกำรอบรม
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
ร่วมกับส ำนกังำน ป.ป.ช. และ
กระทรวงแรงงำน ในวันที่ 29 
– 31 กรกฎำคม 2563 ณ 
เดอะ ลอฟต์ รีสอร์ท กทม. 
 

ประชำชน  
จ ำนวน 100 คน 

  กำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแส
กำรทุจริตในระดับพื้นที ่

 เป็นต้น  

2.โครงกำร
กระทรวงแรงงำน
ร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ใส
สะอำดปรำศจำก
กำรทุจริต (Zero 
Tolerance & 
Clean Thailand) 

ด ำเนินกำรจัดกำรอบรม
ข้ำรำชกำรเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง กำรน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิต รวมถึงมีส่วนรว่ม
ในกำรน ำเสนอแนวทำงในกำร
สร้ำงควำมโปร่งใสของ
กระทรวงแรงงำน  

ข้ำรำชกำร ใน
สังกัดกระทรวง
แรงงำน จ ำนวน 
150 คน 

2 วัน  มีแผนกำรขยำยผลโครงกำร โดยจัด
อบรมให้ครอบคลุมถึงบุคลำกรของ
กระทรวงแรงงำนในระดับพื้นที่     
ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง กำร
น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
รวมทั้งวิเครำะห์ควำมเส่ียงต่อกำร
ทุจริต  ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนิน
ภำรกิจของกระทรวงแรงงำนใน
ระดับพื้นที่ ซ่ึงสำมำรถน ำไป
ก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำร เพือ่
ป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงควำม
โปร่งใสให้กับหน่วยงำนได้ 

ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีควำมรู้
เกี่ยวกบัระเบียบกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง และตระหนกัถึงสภำพ
ปัญหำและผลกระทบจำกกำร
ทุจริต ตลอดจนมีจิตส ำนกึที่ดี
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต ค ำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรว่มมำกกวำ่
ประโยชน์ส่วนตน น้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
มำปรับใช้ในกำรท ำงำนและ
กำรด ำเนินชีวิต รวมถึงได้ระดม
ควำมคิดเห็นเพื่อวิเครำะห์
ควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินภำรกิจ 
ของทุกกรม และน ำเสนอ  
แนวทำงแก้ไขเพือ่สร้ำงควำม
โปร่งใสให้กับกระทรวงแรงงำน 

- - - 



  

 

 

๒๕๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

11. กระทรวงวัฒนธรรม 
11.1 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

1. กำรอบรม
เครือข่ำยเฝ้ำระวัง
และป้องกันกำร
ทุจริต กระทรวง
วัฒนธรรม 

ด ำเนินกำรจัดอบรม หัวขอ้ 
“กำรสอดส่องพฤติกรรมกำร
ทุจริต และกรณีศึกษำ” และ
หัวข้อ “รู้ทันกำรทุจริตและ
ช่องทำงแจ้งเบำะแสกำร
ทุจริต” 

ข้ำรำชกำรสังกัด
ส ำนักงำนปลัด 
กระทรวง
วัฒนธรรม  
ทั้งส่วนกลำง/
ส่วนภูมิภำค 
และเครือข่ำยเฝ้ำ
ระวังทำง
วัฒนธรรม 
จ ำนวน 239 คน 
 

วันที่ 12 
มิถุนำยน
2563 
ณ ศูนย์ประชุม 
ชั้น 8 
กระทรวง
วัฒนธรรม 
และส ำนักงำน
วัฒนธรรม 
ทุกจังหวัด 

ผู้เข้ำอบรมเข้ำร่วมเป็นสมำชกิ
เครือข่ำยเฝ้ำระวังและปอ้งกันกำร
ทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม 

ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกบักำรปอ้งกันและเฝ้ำ
ระวังกำรทุจริต 

เนื่องด้วยสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID - 
19) ส่งผลให้ 
ไม่สำมำรถจัด
กิจกรรมทีม่ีคนเข้ำ
ร่วมเป็นจ ำนวนมำก
ได้ จึงปรับรูปแบบ
กิจกรรมเป็นกำร
อบรมผ่ำนระบบ  
video conference  

- - 

2. กิจกรรม
เสริมสร้ำงควำมรู้
และทัศนคติ
เกี่ยวกบัควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต เพื่อ
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

น ำบุคลำกรเข้ำเยีย่มชม
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง ส ำนกังำน 
ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก  

บุคลำกรของ
ส ำนักงำนปลัด 
กระทรวง
วัฒนธรรม 
และส ำนักงำน
รัฐมนตรี จ ำนวน 
30 คน 

วันศุกร์ที่ 27 
ธันวำคม 
2562  
ณ พิพิธภัณฑ์
ต้ำนโกง 
ส ำนักงำน 
ป.ป.ช.  
ถนนพิษณุโลก 

เชิญชวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจัดท ำ
ข้อเสนอแนวทำงในกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตของ
กระทรวงวัฒนธรรม และน ำ
ข้อเสนอแนวทำงที่มีควำมส ำคัญ  
3 อันดับแรก มำใช้เป็นแนวทำงใน
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับควำมซ่ือสัตย์
สุจริต 

กิจกรรมเสริมสร้ำง
ควำมรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกบัควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต เพื่อ
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

- - 

 3. กำรประชำสัมพันธ์ 
และเผยแพร่ 
infographic 
รณรงค์เกี่ยวกับ
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
และกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดท ำและเผยแพร่ infographic 
รณรงค์เกี่ยวกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต และ
กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในลิฟต์โดยสำรอำคำร
กระทรวงวัฒนธรรม เวบ็ไซต์
และสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
 

บุคลำกรของ
กระทรวง
วัฒนธรรม 
และผู้มำติดต่อ
รำชกำร 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

จัดท ำและเผยแพร่ 
infographic รณรงค์เกี่ยวกับ
กำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
จ ำนวน 22 รำยกำร 

- - - 
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11.2 กรมการ
ศาสนา 

1. โครงกำรอบรม
ข้อมูลข่ำวสำรและ
กำรป้องกันกำร
ทุจริต ประพฤต ิ
มิชอบในหน่วยงำน
ภำครัฐ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
ให้ควำมรู้เรื่องข้อมูลข่ำวสำร
และกำรปอ้งกันกำรทุจริต 

บุคลำกรของ
กรมกำรศำสนำ 
 

ระหว่ำงเดือน 
พฤษภำคม ถึง
กรกฎำคม 
2563 
 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรและแจ้ง
เวียนหน่วยงำนภำยในสังกัดกรม
ศำสนำ 

กำรด ำเนินกำร 
ในวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 

เนื่องด้วย
สถำนกำรณก์ำร
ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 ส่งผลให้ 
กำรจัดกิจกรรม
ล่ำช้ำและต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กำรจัดกิจกรรม 

- - 

2. กิจกรรมให้
ควำมรู้ จัดท ำสือ่
และบอร์ด
ประชำสัมพันธ ์     
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ จัดท ำสือ่
และบอร์ดประชำสัมพันธ์      
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

บุคลำกรของ
กรมกำรศำสนำ
และประชำชนผู้
มำติดต่อรำชกำร 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

- 
 

บุคลำกร 
และประชำชนรับรู้ข้อมูล  
ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ในหน่วยงำนภำครัฐ 

- - - 

11.3 กรม
ศิลปากร 

กิจกรรมจริยธรรม 
ให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจแก่ประชำชน 
“โครงกำรเรียนรู้ 
ตำมรอยพระยุคล
บำทให้แกบุ่คลำกร
ในสังกัด หลักสูตร
กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรม ค่ำนิยม
สุจริต กำรปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และผลประโยชน ์
ทับซ้อนในหน่วยงำน
และชุมชน” 

อยู่ระหว่ำงขั้นตอนเตรียม
ด ำเนินกำรประสำนผู้เกีย่วขอ้ง 
เชิญวิทยำกร และ เตรียมควำม
พร้อม ด้ำนบุคลำกร/ สถำนที่/
อุปกรณ์ เป็นต้น 

- บุคลำกรของ         
ส ำนักศิลปำกร 

ที่ ๑๐ 
- ประชำชน 
ในท้องถิ่น 

จ ำนวน ๑๒0 
คน 

- เดือน
กันยำยน 
๒๕๖๓ 

- จ ำนวน ๒ 
วัน 

- - เนื่องด้วย
สถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 ส่งผลให้ 
ไม่สำมำรถ 
จัดกิจกรรม 
ที่มีคนเข้ำร่วมเป็น
จ ำนวนมำกได้ จึง
ต้องปรับก ำหนด
ระยะเวลำ 
กำรจัดกิจกรรม 

เห็นสมควรบรรจุ
ลงรำยวิชำ
ส ำหรับหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ 

- 



  

 

 

๒๕๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

11.4 ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

1. กิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมข้ำรำชกำร 
และเจ้ำหนำ้ที่ของ
รัฐยุคใหม่ 

- กำรบรรยำยธรรมะ เร่ือง แค่
พลิกควำมคิด ชวีิตก็เปลี่ยน  
โดย พระมหำภำนุมำศ ภำนุ
รังสี เปรียญธรรม 6 ประโยค 
วัดบุญรอดธรรมำ  
- กำรบรรยำยพิเศษ เร่ือง 
คุณธรรมจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำร โดยประธำน
กรรมกำรจริยธรรมประจ ำ
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 
 

ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร 
และบุคลำกรของ

ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย  
และเครือข่ำยใน

กระทรวง
วัฒนธรรม 

จ ำนวน 72 คน 

วันที่ 14 
กุมภำพันธ์ 

2563  
ณ อำคำร
กระทรวง
วัฒนธรรม 

ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 72 
คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
พัฒนำตนเอง มุ่งปฏิบัติงำน 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย
ขององค์กรตำมมำตรฐำน
จริยธรรม และเป็นคนยุคใหม่ที่
มีหลักธรรมทำงศำสนำเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในกำร
ครองตนครองชีวิต น ำมำซ่ึง
ประโยชน์ของประเทศชำติ 

- - - 

2. โครงกำรอบรม
หลักสูตรเสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำล
ต่อต้ำนทุจริต 

อยู่ระหว่ำงเตรียมด ำเนินกำร ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
และบุคลำกรของ

ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย 

1 วัน - - 
 
 

- - - 

11.5 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิ
รินธร (องค์การ
มหาชน) 

กำรจัดอบรมกำรใช้
ทรัพย์สินของ
รำชกำร : 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและควำม
เส่ียงในกำรทุจริต 
 

จัดอบรมบรรยำยให้ควำมรู้ใน
รูปแบบออนไลน ์

ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 
ในศูนย์มำนุษย 
วิทยำสิรินธร 
(องค์กำรมหำชน) 

วันที่ ๒๖ 
มีนำคม 
๒๕๖๓ 

จัดอบรมต่อเนื่องทุกป ี ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้เกีย่วกับ
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยเฉพำะเรื่องกำร
ใชท้รัพย์สินรำชกำร 

-  -  - 

11.6 หอ
ภาพยนตร์ 
(องค์การ
มหาชน) 

กำรประชำสัมพันธ์
และเผยแพร่
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ 

ประชำสัมพันธแ์ละเผยแพร่
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  
(Anti-Corruption 
Education) ส ำนักงำน ป.ป.ช.  

เจ้ำหน้ำที่ หอ
ภำพยนตร์  
และบุคลำกร
ภำยนอก 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

ประชำสัมพันธ์เผยแพร่เนื้อหำ 
ในคู่มือหลักสูตรต้ำนทุจริตผ่ำน 
สื่อสังคมออนไลน์ของหอภำพยนตร์  

- -  -  - 



  

 

 

๒๕๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

11.7 ศูนย์
คุณธรรม 
(องค์การ
มหาชน) 

 โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร "วิทยำกร
ส่งเสริมคุณธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต" 
ด้วยมิติทำง
วัฒนธรรมและมิติ
ด้ำนสังคม 

ปีงบประมำณ 2563 เครือข่ำยทำง
สังคม ๔ จังหวัด  

๑ ปี  ส่งเสริมกำรท ำกิจกรรมจำกกำร
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
อบรมไปขับเคลื่อนงำนในพื้นที่ เพื่อ
กำรขยำยวิทยำกรตัวคูณในพื้นที่ให้
เป็นวงกว้ำงเพื่อกำรส่งเสริม
คุณธรรมในพื้นที่ให้กับเครือข่ำย
ต่ำงๆ 

เกิดกำรอบรมวิทยำกรส่งเสริม
คุณธรรมจ ำนวน ๒ รุ่น ใน ๔ 
จังหวัด รวม ๘ ครั้ง มีผู้เข้ำร่วม
อบรมจ ำนวน ๘๐๐ คน  

เกิดปัญหำ
สถำนกำรณ์โควิด
จึงท ำให้กำรอบรม
ล่ำช้ำซ่ึงจะส่งผล
ต่อเนื่องในกำร
ติดตำมกำร
ขับเคลื่อนงำนใน
พื้นที่ 
 

ต้องมีกำร
ด ำเนินกำร
ต่อเนื่องสำมำรถ 
เกิดรูปธรรมจริง
ในพื้นที่ 

- 

12. กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
(ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

1. โครงกำรอบรม
พัฒนำข้ำรำชกำร
บรรจุใหม่หลักสูตร 
 “กำรเป็นข้ำรำชกำร
ที่ด”ี ประจ ำปี
งบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ 
และรุ่นที่ ๒ 

กำรอบรมพัฒนำข้ำรำชกำร
บรรจุใหม่ หลักสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี” ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหแ้ก่
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ สังกัด
ส ำนักงำนปลัดระทรวง
ศึกษำธกิำร และข้ำรำชกำร 
บรรจุใหม่สังกัดส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

ข้ำรำชกำรที่บรรจุ
ใหม่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธกิำร และ
ข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่ สังกัด
ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
สภำกำรศึกษำ 
รุ่น ๑ จ ำนวน  ๙๖ 
คน 
รุ่น ๒ จ ำนวน ๑๔๐ 
คน รวม ๒๓๖ คน 

รุ่นที่ ๑  
วันที่ ๕ - ๑๔ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 
และรุ่นที่ ๒ 
วันที่ ๑๙ - ๒๘  
สิงหำคม ๒๕๖๓ 

ผลที่ได้รับจำกกำรจัดโครงกำร
อบรมพัฒนำข้ำรำชกำรบรรจุใหม ่
หลักสูตร “กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ ที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมได้รับควำมรู้ และตระหนัก
ถึงกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี  มี
จรรยำบรรณของข้ำรำชกำรที่ดี   
มีควำมรู้ในหลักคุณธรรม กำร
แยกแยะระหวำ่งประโยชน์สว่นตน
และประโยชน์ส่วนรวม มีควำมอำย
ต่อกำรทุจริต และมีจิตพอเพยีง 
รวมถึงทรำบถึงโทษของกำรทุจริต 
กำรกระท ำที่มิชอบต่อหนำ้ที่
รำชกำร ประชำชน สังคม และ
ประเทศชำติ 

-บรรยำยหัวข้อ จิตส ำนึกใน
กำรมีวินยั และวินัยข้ำรำชกำร 
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน วินัยข้ำรำชกำร 
กฎหมำยปกครอง และ
กฎหมำยที่เกีย่วขอ้ง  
-บรรยำยหัวข้อประมวล
จริยธรรมและจรรยำขำ้รำชกำร
พลเรือน โดยรองหวัหน้ำศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ศธ. 
-บรรยำยหัวข้อ หลักคุณธรรม
อุดมกำรณ์ และจรรยำส ำหรับ
ข้ำรำชกำรที่ดีในกำรท ำงำน
ภำครัฐ โดยพระมหำธนเดช 
ธัมมปัญโญ 
-ศึกษำดูงำนเศรษฐกิจพอเพยีง  
ณ หน่วยบัญชำกำรทหำร
พัฒนำ 
 
 

ระหว่ำงกำรอบรมฯ 
เกิดสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัส  โคโรนำ 
2019  
 

- - 



  

 

 

๒๕๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

13. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 
13.1 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและ
สังคม 

1. โครงกำร
ฝึกอบรมหลักสูตร 
กำรเป็นข้ำรำชกำร
ที่ดี ครั้งที่ 1 
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ข้ำรำชกำรที่อยู่
ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรในสังกัด
กระทรวงดิจิทัลฯ 
จ ำนวน 116 
คน 

20-26 ม.ค.
63 (มีเนื้อหำ
เกี่ยวกบักำร
ป้องกันกำร

ทุจริต จ ำนวน 
6 ชั่วโมง) 

- ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ที่อยู่
ระหว่ำงทดลองปฏิบัตหิน้ำที่
รำชกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนรำชกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- - - 

 2. หลักสูตร 
“สร้ำงผูน้ ำกำร
เปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต” 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร 
สป.ดศ. และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 55 คน 

20 ส.ค. 63 
(1 วัน) 

- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร - - - 

13.2 ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

1. กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง
กำรปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรใหม่  
รุ่นที่ 9 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่ จ ำนวน 16 
คน 

1-4 ต.ค.62 - ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
ระเบียบวินยัของข้ำรำชกำร มี
จิตส ำนึกและตระหนักรู้ในเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม น ำมำเป็น
หลักในกำรด ำเนินชีวิต พร้อม
ทั้งแลกเปลี่ยนควำมรู้
ประสบกำรณ์ กำรปรับทัศนคติ
ที่ดีในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

- - - 

 2. กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง
กำรปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรใหม่  
รุ่นที่ 10 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่ จ ำนวน 26 
คน 

15-17 ม.ค.
63 

- ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
ระเบียบวินยัของข้ำรำชกำร มี
จิตส ำนึกและตระหนักรู้ในเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม น ำมำเป็น
หลักในกำรด ำเนินชีวิต พร้อม 

- - - 



  

 

 

๒๕๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

      ทั้งแลกเปลี่ยนควำมรู้
ประสบกำรณ์ กำรปรับทัศนคติ
ที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 

   

3. กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง
กำรปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงชัว่ครำว 
ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2563 ครั้งที่ 3 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร 

และลูกจ้ำง
ชั่วครำว บรรจุ

ใหม่ จ ำนวน 28 
คน 

16-18 มี.ค.
63 

- ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงชัว่ครำว บรรจุใหม่
ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
ระเบียบวินยัของข้ำรำชกำร มี
จิตส ำนึกและตระหนักรู้ในเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม น ำมำเป็น
หลักในกำรด ำเนินชีวิต พร้อม
ทั้งแลกเปลี่ยนควำมรู้
ประสบกำรณ์ กำรปรับทัศนคติ
ที่ดีในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

- - - 

 4. อบรมหลักสูตร 
“หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
กับกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริต” 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ บุคลำกรของ
ส ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ จ ำนวน 
65 คน 

17 มี.ค.63 - บุคลำกรของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติได้รับกำรส่งเสริมและ
ปลูกฝัง และสำมำรถน ำ
แนวคิดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

- - - 

 5. อบรมหลักสูตร 
“กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและจิต
พอเพียงต้ำน
ทุจริต” 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร บุคลำกรของ
ส ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ จ ำนวน 
36 คน 

25 ส.ค.63 - - - - - 

 6. อบรมหลักสูตร 
“กำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร บุคลำกรของ
ส ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ จ ำนวน 
36 คน 

27 ส.ค.63 - - - - - 



  

 

 

๒๖๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ในองค์กร” 
14. กระทรวง
อุตสาหกรรม 

กำรเป็นข้ำรำชกำรที่
ดี 

จัดอบรมสัมมนำหลักสูตรกำร
เป็นข้ำรำชกำรที่ดี รุ่นที่ 14 
และรุ่นที่ 15 

ข้ำรำชกำรที่อยู่
ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติรำชกำร 

8-16 ม.ค. 
2563 และ 
14-22 ก.ค. 

2563 

- สัมมนำ 2 ครั้ง  
รวมทั้งสิ้น 168 คน 

- - - 

15. กระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริต หวัข้อ 
“กฎหมำยควรรู้กับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

1. กำรบรรยำย โดยวิทยำกร
จำกส ำนกังำน ป.ป.ช. ใน
เนื้อหำ ดังนี ้
- ควำมหมำย รูปแบบ ของกำร
ขัดกันระหวำ่งผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักำร
ขัดกันระหวำ่งผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- กรณีตัวอย่ำงเร่ืองใกล้ตัว
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. กำรบรรยำย โดยวิทยำกร
จำก สป.อว. ในเนื้อหำ ดังนี ้
- กำรเผยแพร่คู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน สป.อว. 
และกำรวำงระบบ/กำรจัดกำร
ควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของ
กระทรวงกำร
อุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
จ ำนวนรวม ๘๐ 
คน แบ่งเป็น 

1. เจ้ำหน้ำที่จำก
ส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 

สป.อว. และ 
สร.อว. (ด้ำน 
ววน.) จ ำนวน 

๔๕ คน เข้ำร่วม
ประชุม ณ ห้อง
ประชุมช้ัน ๔ 

อำคำรพระจอม
เกล้ำ สป.อว. 

2. เจ้ำหน้ำที่จำก
หน่วยงำนใน
สังกัด อว. 

จ ำนวน ๓๕ คน 
เข้ำร่วมโครงกำร
ด้วยระบบ VDO 
Conference 

Zoom 

วันที่ ๒๖ 
มิถุนำยน 

๒๕๖๓ เวลำ 
๐๘.๓๐ – 
๑๔.๐๐ น. 

- กลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมส ำคัญ
เข้ำรว่มกิจกรรมฯ 
เป้ำหมำย ร้อยละ 80/ผลที่ได้ 
ร้อยละ 105  มกีำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ ในภำพรวม  
เป้ำหมำย ร้อยละ 80/ผลที่ได้ 
ร้อยละ 91.82 ประเมิน
ทัศนคติและค่ำนิยมที่ดี ไม่
ยอมรับกำรทุจริต เป้ำหมำย 
ร้อยละ 85/ผลที่ได้ ร้อยละ 
100  และประเมินควำมรู้
ควำมเข้ำใจในด้ำนกฎหมำยที่
เกี่ยวขอ้งกับกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และใช้
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนได้อย่ำงถูกต้อง 

- - - 
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ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

16. ส านักงาน
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน   

-หลักสูตรพนักงำน
เจ้ำหน้ำที ่
-หมวดวิชำทั่วไป 
-กลุ่มวิชำทั่วไป 
-ชื่อวิชำ “คุณธรรม
จริยธรรมและกำร
ป้องกันปรำบปรำม
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
พนักงำนจ้ำหน้ำที่” 

- กำรบรรยำย/อภปิรำย  
1. จริยธรรมของขำ้รำชกำร 
มำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยำบรรณของพนกังำน
เจ้ำหน้ำที ่
2. กำรป้องกันและประพฤต ิ
มิชอบ 

ข้ำรำชกำร 
ส ำนักงำน ปปง. 
ระดับปฏิบัติกำร 

ขึ้นไป 

3 ชั่วโมง ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำควำมรู ้        
ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้กับบุคลำกร     
ในหน่วยงำน รวมถึงสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนกำรป้องกันและปรำบ  
ปรำมกำรทุจริต 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัสิ่งบ่งชี้ที่
อำจจะน ำไปสู่กำรทจุริตและ
มำตรกำรด้ำนกำรควบคุม
ภำยในที่ส ำคัญเพือ่ป้องกันกำร
ทุจริตและคอร์รัปชั่น ส่งผลให้
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
เป็นไปอย่ำงโปร่งใส 

- พิจำรณำรูปแบบ
กำรจัดฝึกอบรม
ที่หลำกหลำย      
เพื่อดึงดูดควำม
สนใจของผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม 

- 

17. ส านักงาน
ราชบัณฑิตยสภา 

- ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ยังไม่ได้ 
น ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำมำ
ขับเคลื่อนในหน่วยงำน จะ
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ โดยอบรมให้ควำมรูแ้ก่
บุคลำกรของส ำนักงำน 
รำชบัณฑิตยสภำ เร่ือง 
โครงกำรขยำยผลโครงกำร
ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- - - - - - - 

18. ส านัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และกำรปอ้งกัน
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ในส ำนักเลขำธกิำร
คณะรัฐมนตรี 

กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแก่บุคลำกรส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
เร่ือง กำรป้องกัน 
กำรทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในกำรปฏิบัติรำชกำร 

บุคลำกรส ำนัก
เลขำธิกำร

คณะรัฐมนตรี 
จ ำนวน ๓๐ คน 

1 วัน - ยุติโครงกำร เนื่องจำกปัญหำ 
กำรแพร่ระบำดของ 
โรคโควิด 19 และ  
ครม. มีมติ (17 
มี.ค. 63) ก ำหนดให้
งดกิจกรรมรวมคน
จ ำนวนมำกที่มีควำม
เส่ียงสูงต่อกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด 

ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ในฐำนะ
เป็นหน่วยงำนที่
มีภำรกิจหลัก
เกี่ยวกบักำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำม 
กำรทุจริต  
ควรเป็น

- 



  

 

 

๒๖๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

19 ประกอบกับ 
ครม. มีมติ (21 
เม.ย. 63) เห็นชอบ
กำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2563 เพื่อน ำไป
จัดท ำร่ำง พ.ร.บ. 
โอนงบประมำณ
รำยจ่ำย เพือ่
บรรเทำผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรค
โควิด 19 ส่งผลให้
งบประมำณส ำหรับ
โครงกำรนี้ถูกโอนไป
ใช้เพื่อกำรดังกล่ำว  
จึงจ ำเป็นต้องยุติกำร
ด ำเนินโครงกำรนี้ 

หน่วยงำนหลัก
ในกำรจัด
หลักสูตรเพื่อ
สร้ำงวิทยำกร
ผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต และ
ให้หน่วยงำน
ภำครัฐอื่น ๆ 
ส่งผู้แทนเข้ำร่วม
โครงกำร 

19. ส านักงาน
คณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือ
ประสานงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

โครงกำรศึกษำ
อบรมหลักสูตรนัก
บริหำรกำรพัฒนำ
ตำมแนว
พระรำชด ำริ 
(นบร.) รุ่นที่ 9 

จัดฝึกอบรมโดยบรรจุหลักสูตร 
STRONG : จิตพอเพยีงต้ำน
ทุจริตไว้เป็ฯส่วนหนึ่งใน
โครงกำร 

- ข้ำรำชกำรพล
เรือน 
- ข้ำรำชกำร
ทหำร/ต ำรวจ 
- ผู้แทนมูลนิธ ิ
- พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ 
- องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- อำจำรย์ใน

1 วัน 
(15 ส.ค. 63) 

ส ำนักงำน กปร. มีแผนในกำรขยำย
ผลโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำในโครงกำรอบรม
หลักสูตร “พัฒนำองค์ควำมรู้และ
เสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำตำม
แนวพระรำชด ำริและปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)” 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เนื่องด้วย
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 
(Covid-19) ส่งผล
ให้กำรฝึกอบรมถกู
เล่ือนจำก
ก ำหนดกำรเดิม 

- - 



  

 

 

๒๖๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

มหำวิทยำลัย 
รวมจ ำนวน 56 
คน 

20. ส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
(สศช.) 

หลักสูตร
ข้ำรำชกำรที่ดีและ
หลักสูตรต้ำนทุจริต 
สศช. (STRONG 
NESDC) ภำยใต้
กิจกรรมกำรพัฒนำ
สมรรถนะและองค์
ควำมรู้เชิง
สร้ำงสรรค์ของ
บุคลำกรด้ำนกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำม 
กำรทุจริต  
ในโครงกำร
ยกระดับคุณธรรม 
ควำมโปร่งใส และ
เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมต้ำน
ทุจริตเชิงรุกของ
ส ำนักงำนสภำ
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 
ประจ ำปี
งบประมำณ 
2563 

จัดกิจกรรมกำรฝึกอบรม  
ในลักษณะกำรบรรยำยให้
ควำมรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
กำรเข้ำศึกษำดูงำน ณ สถำนที่
ที่เกี่ยวขอ้งกับหวัข้อกำร
บรรยำย จ ำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

เจ้ำหน้ำที่และ
ข้ำรำชกำรใหม่
ของ สศช. และ/

หรือ  
ผู้บริหำร 
เจ้ำหน้ำที่ 

ข้ำรำชกำร สศช.  
ที่สนใจ 

โดยจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

ในกิจกรรมแต่ละ
ครั้ง มีดังนี้ 

วันศุกร์ที่ 21 
กุมภำพันธ์ ถึง 
วันพุธที ่11 

มีนำคม 
2563 
โดยวันที ่

จัดกิจกรรม 
แต่ละครั้ง  

มีดังนี้ 

การขยายผลในภาพรวมของทั้ง  
5 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
๑. ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เกีย่วกับแนวคิด 
กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ควำมไม่ทนและควำมอำยตอ่ 
กำรทุจริต และกำรเป็นพลเมือง 
ที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
โดยพิจำรณำจำกรำยงำน 
กำรวิเครำะหก์รณีศึกษำ 
ในลักษณะงำนกลุ่ม 
๒.  ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม  
ไดส้ื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมรู ้
ให้เพื่อนร่วมงำนซ่ึงยังมิได้เข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมในรอบนี ้ 
ให้ได้รับควำมรู้เกี่ยวกบัแนวคิด 
กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ควำมไม่ทนและควำมอำยตอ่ 
กำรทุจริต และกำรเป็นพลเมืองที่มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อใช้
เป็นหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรอย่ำงสุจริตต่อไป 
๓.  สศช. โดยศูนยป์ฏิบัตกิำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตได้รับอนุญำตให้
ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วย ฝ่ำย 

จำกกำรประมวลผล 
ด้วยแบบส ำรวจควำมคิดเห็น
หลัง 
กำรฝึกอบรม พบว่ำ  
ผลกำรด ำเนินกำร 
ที่สะท้อนจำกควำมคิดเห็นของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
แต่ละครั้ง มีดังนี้ 

ปัญหา/อุปสรรค 
ในภาพรวม 
จำกกำรด ำเนิน
กิจกรรมทั้ง 5 ครั้ง 
สรุปได้ดังนี้ 
๑. ข้อจ ำกัดด้ำน
งบประมำณ 
ท ำให้ต้องก ำหนด
หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมที่จ ำกัด
ขอบเขตพื้นที่กำร
ฝึกอบรมเพื่อให้
สอดคล้องกับ
งบประมำณที่ได้รับ 
๒. เนื่องจำก
สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 ท ำให้ต้อง
ปรับเลื่อน
ก ำหนดกำรจัด
กิจกรรมกำรลงพื้นที่
เพื่อศึกษำดูงำน
ต้นแบบด้ำนกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต และด้ำนกำร 

ข้อเสนอแนะ 
ในภำพรวม 
เพื่อให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ น ำ
หลักสูตรดังกล่ำว
ไปใช้ได้อย่ำง
เหมำะสมกับ
วัฒนธรรม
องค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น เสนอให้ 
ควรรวบรวมและ
จัดท ำฐำนข้อมูล
พื้นฐำน อำท ิ
รำยชื่อวิทยำกร 
ผู้เชี่ยวชำญ 
ชุมชนหรือ
หน่วยงำน
ต้นแบบด้ำนกำร
ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
ตลอดจนสำระ
ข้อมูลอื่นๆ  
ที่พึงทรำบ เช่น 
กฎหมำยที่
เกี่ยวขอ้ง 
กฎระเบียบ  

- 



  

 

 

๒๖๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

     ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที ่ 
พิจำรณำทบทวนและปรับปรุง
นโยบำย มำตรกำรและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกบักำรปอ้งกันและต่อตำ้นกำร
ทุจริตใน สศช. เพื่อให้ข้อมูล
ทันสมัยและเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยเฉพำะ 
กฎหมำย กฎระเบยีบต่ำงๆ 
 ที่เกี่ยวข้อง 

 คุ้มครองจริยธรรม 
ในต่ำงจังหวัด
ออกไป เนื่องจำก
ควำมไม่สะดวกใน
กำรรับบริกำร 
ของที่พัก หรอืกำร
รับรองในชุมชนหรือ
หน่วยงำนทีจ่ะไป 
ดูงำน 
๓. เจ้ำหน้ำที ่สศช. 
บำงท่ำนได้รับ
มอบหมำยภำรกิจ
เร่งด่วน (เช่น 
โครงกำรเพื่อรับมือ
กับสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019) ท ำให้ต้อง
บริหำรเวลำ ดังนั้น 
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในบำง
กิจกรรม จึงต่ ำกวำ่ 
93 คน 

ข้อบังคับที่ควรรู้ 
เป็นต้น ไว้ใน
คู่มือชุดกำร
ฝึกอบรม
หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ 
(Anti-
Corruption 
Education) 
เผยแพร่แก่
หน่วยงำนตำ่งๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

 

1. กิจกรรมครั้งที่ 1  
 
 

จ ำนวน ๙๓ คน วันศุกร์ที ่21 
กุมภำพนัธ์ 
2563 เวลำ 
9.00-16.30 น. 
ณ สศช. 

 ๑. กิจกรรมครั้งที่ ๑  
สรุปควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมจ ำนวน 79 คน  
(ร้อยละ 84.95 ของผู้เข้ำร่วม
ทั้งหมด ๙๓ คน) มีดังนี้ 

   

  1.1 เวลา 9.00- 12.00 น.  
หัวข้อ ควำมหมำยและหนำ้ที่

   ๑.๑ หัวข้อ ความหมายและ
หน้าที่ของราชการ กรอบ

   



  

 

 

๒๖๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ของรำชกำร กรอบกฎหมำย
เกี่ยวกบัพฤติกรรมขำ้รำชกำร 
ผู้บรรยาย ศำสตรำจำรย์พิเศษ  
ธงทอง จันทรำงศุ  
อดีตปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
และผู้เชี่ยวชำญด้ำน
ประวัติศำสตร์ ศำสนำ 
วัฒนธรรม 
 
 
 

กฎหมายเกี่ยวกับพฤติกรรม
ข้าราชการ  
๑) การประเมินผลใน
ภาพรวมของการจัดกิจกรรม  
อยู่ในระดับพอใจมำก ที่ร้อยละ 
90.63 
๒) ผู้เข้าร่วมฯ ได้รับความรู้
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น  โดยหลังกำรอบรม 
ผู้เข้ำร่วมฯ ได้รับควำมรู้ใน
ระดับ 8.82 คะแนนจำก
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
เพิ่มขึ้น 4.18 คะแนนเมื่อ
เทียบกับระดับควำมรู้ที่มีก่อน
เข้ำร่วมกิจกรรม (4.65 
คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 

๓) ผู้เข้าร่วมฯ น า
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 9.00 คะแนน
จำกคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
๔)  ความคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(ระดับ 3.51 คะแนน จำก
คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) คิด
เป็นร้อยละ ๘๗.๗๕ 
* ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วม ฯ 
ในกำรเปรียบเทียบระหว่ำง 



  

 

 

๒๖๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

      ค่ำใช้จ่ำย ๓๐๐ บำทต่อคน 
กับควำมรู้และประโยชน์ที่
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับ 

   

1.2 เวลา 13.00-16.30 น. 
หัวข้อ กำรน้อมน ำ 
พระบรมรำโชวำทและพระรำช
ด ำรัสสู่กำรปฏิบัตหิน้ำที ่
เป็นข้ำรำชกำรที่ดี  
ผู้บรรยาย นำยณรงค์ศักดิ์ 
โอสถธนำกร  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง 

   ๑.๒. หัวข้อ การน้อมน าพระ
บรมราโชวาทและพระราช
ด ารัสสู่การปฏิบัติหน้าที่เป็น
ข้าราชการที่ดี 

๑) การประเมินผลใน
ภาพรวมของกิจกรรม อยู่ใน
ระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ 
95.64 

๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับ
ความรู้หลังการเขา้ร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น  โดยหลังกำร
อบรม ผู้เข้ำร่วม ฯ ได้รับ
ควำมรู้ในระดับ 8.88 คะแนน
จำกคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
เพิ่มขึ้น4.37 คะแนน เมื่อ
เทียบกับระดับควำมรู้ที่มีก่อน
เข้ำร่วมกิจกรรม (4.51 
คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 

๓)  ผู้เข้าร่วมฯน า
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 9.13 คะแนน
จำกคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๔) ความคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรม* อยู่ในระดับมาก 

   



  

 

 

๒๖๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

      ที่สุด  (ระดับ 3.60 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
* ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วม ฯ 
ในกำรเปรียบเทียบระหว่ำง
ค่ำใช้จ่ำย ๓๐๐ บำทต่อคน 
กับควำมรู้และประโยชน์ที่
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับ 

   

  2. กิจกรรมครั้งที่ 2 
 

จ ำนวน ๘๕ คน วันศุกร์ที่  
28 กุมภำพันธ์ 
2563 เวลำ 
09.00 - 
16.30 น.  
ณ สศช. 

 ๒. กิจกรรมครั้งที่ ๒  
สรุปควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 7๓ คน (ร้อยละ 
84.95 ของผู้เข้ำร่วมทั้งหมด 
๘๕ คน) มีดังนี้  

   

  2.1  เวลา 09.00–12.00 น. 
หัวข้อ วินัยพ้ืนฐำน
ข้ำรำชกำรและกำรพิทักษ์
ระบบคุณธรรม  ผู้บรรยาย 
นำงสำวพรนัชชำ พันธ์ชำติ  
นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักมำตรฐำนวนิัย  
ส ำนักงำน ก.พ. 
 

   ๒.๑ หัวข้อ วินัยพ้ืนฐาน
ข้าราชการและการพิทักษ์ 
ระบบคุณธรรม 

๑) การประเมินผล 
ในภาพรวมของกิจกรรม อยู่
ในระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ 
92.05 

 
๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับ

ความรู้หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ิมขึ้น  โดยหลัง
กำรอบรม ผู้เข้ำร่วม ฯ ได้รับ
ควำมรู้ในระดับ 8.56 
คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน เพ่ิมขึ้น 4.63 
คะแนนเมื่อเทียบกับระดับ 

   



  

 

 

๒๖๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

      ควำมรู้ที่มีก่อนเข้ำร่วม
กิจกรรม (3.93 คะแนนจำก
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๓) ผู้เข้าร่วมฯ  
น าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานในระดับ
มากท่ีสุด (ระดับ 8.89 
คะแนนจำกคะแนนเตม็ ๑๐ 
คะแนน)  

๔)  ความคุ้มค่าในการ
จัดกิจกรรม* อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (ระดับ 3.55 
คะแนน จำกคะแนนเต็ม  
๔ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๗๕ 
* ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วม 
ฯ ในกำรเปรียบเทียบระหว่ำง
ค่ำใช้จ่ำย ๓๐๐ บำทต่อคน 
กับควำมรู้และประโยชน์ที่
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับ 

   

2.2 เวลา 13.00–16.30 น. 
หัวข้อ ประสบการณ์ 
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.)   
ผู้บรรยาย นางจรวยพร ธรณินทร์ 
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และอดีตกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม 

   ๒.๒ หัวข้อ ประสบการณ์การ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.)  

๑) การประเมินผล 
ในภาพรวมของกิจกรรม อยู่
ในระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ 
94.05 

๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับ 

   



  

 

 

๒๖๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

      ความรู้หลังการเขา้ร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น   
โดยหลังกำรอบรม ผู้เข้ำร่วมฯ 
ได้รับควำมรูเ้พิ่มขึ้นสู่ระดับที่
ร้อยละ ๘๘.๑ เทียบกบัระดับ
ควำมรู้ที่มีก่อนเข้ำรว่มกิจกรรม 
ที่ร้อยละ ๔๖.๒ 

๓) ผู้เข้าร่วมฯ น า
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 8.91 คะแนน
จำกคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)  

๔)  ความคุ้มค่าในการ
จัดกิจกรรม* อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  (ระดับ 3.64 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม ๔ คะแนน)  
* ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมฯ 
ในกำรเปรียบเทียบระหว่ำง
ค่ำใช้จ่ำย ๒๕0 บำทต่อคน กับ
ควำมรู้และประโยชนท์ี่
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับ 

   

3. การอบรมครั้งที่ 3 
 

จ ำนวน ๗๕ คน วันพุธที่ 4 
มีนำคม 2563  
เวลำ 09.00 – 
16.30 น. 
ณ สศช. และ 
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง 

 ๓. กิจกรรมครั้งที่ ๓  
สรุปควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมจ ำนวน ๖๒ คน  
(ร้อยละ 82.67   
ของผู้เข้ำร่วมทั้งหมด 
 ๗๕ คน) มีดังนี ้

   

  3.1 เวลา 09.00–12.00 น. 
หัวข้อ ภำพรวม 

   ๓.๑ หัวข้อ ภาพรวมการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

   



  

 

 

๒๗๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

กำรป้องกันและต่อต้ำนกำร
ทุจริตในประเทศไทยและกำร
คิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม  
ผู้บรรยาย  
นำยอุทิศ บวัศรี  
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ   
จัดบรรยำย ณ สศช. 
 

ในประเทศไทยและการคิด
แยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม  

๑) การประเมินผลใน
ภาพรวมของกิจกรรม อยู่ใน
ระดับพอใจมาก  
ที่ร้อยละ 94.84 

๒) ผู้เข้าร่วมฯ ได้รับ
ความรู้หลังการเขา้ร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น  โดยหลังกำร
อบรม ผู้เข้ำร่วม ฯ ได้รับ
ควำมรู้ในระดับ 8.56 คะแนน
จำกคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
เพิ่มขึ้น 4.63 คะแนนเมื่อ
เทียบกับระดับควำมรู้ที่มีก่อน
เข้ำร่วมกิจกรรม (3.93 
คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 
๓) ผู้เข้าร่วมฯ น าความรู้ที่
ได้รับจากการร่วมกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในระดับมากที่สุด (ระดับ 
8.89 คะแนนจำกคะแนนเต็ม  
๑๐ คะแนน)  

๔)  ความคุ้มค่าในการ
จัดกิจกรรม* อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  (ระดับ 3.55 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕ 

* ควำมคิดเห็นของ 



  

 

 

๒๗๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

      ผู้เข้ำร่วมฯ ในกำรเปรียบเทียบ
ระหว่ำงค่ำใช้จ่ำย ๒๕0 บำทต่อ
คน กับควำมรู้และประโยชน์ที่
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับ 

   

3.2 เวลา 13.30-16.30 น.  
หัวข้อ ภาพรวมสถานการณ์ 
รูปแบบ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการทุจริต และการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และศึกษาดูงาน ณ 
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง (ถนน
พิษณุโลก กรุงเทพฯ)   
ผู้บรรยายและน าชม  
นำยกนตธ์ร บวังำม และคณะ
เจ้ำหน้ำที ่ป.ป.ช. 
 
 
 
 
 
 

   ๓.๒ หัวข้อ ภาพรวม
สถานการณ์ รูปแบบ และ
แนวทางแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การศึกษาดูงาน ณ 
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 

๑) การประเมินผล 
นภาพรวมของกิจกรรม อยู่ใน
ระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ 
96.55 
๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับความรู้
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น  โดยหลังกำรอบรม 
ผู้เข้ำร่วม ฯ ได้รับควำมรู้ใน
ระดับ 8.73 คะแนนจำก
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
เพิ่มขึ้น4.52 คะแนน เมื่อ
เทียบกับระดับควำมรู้ที่มีก่อน
เข้ำร่วมกิจกรรม (4.21 
คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 

๓) ผู้เข้าร่วมฯ  
น าความรู้ที่ได้รับจากการเขา้
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก 

   



  

 

 

๒๗๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

      ที่สุด (ระดับ 8.8๕ 
คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 

๔) ความคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรม* อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  (ระดับ 3.65 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๕ 

* ควำมคิดเห็นของ
ผู้เข้ำร่วมฯ ในกำรเปรียบเทียบ
ระหว่ำงค่ำใช้จ่ำย ๒๐0 บำท
ต่อคน กับควำมรู้และประโยชน์
ที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับ 

   

        
  4.  การอบรมครั้งที่ 4  

หัวข้อ นิยามและแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผู้บรรยาย  
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธกิำร
มูลนิธิชัยพัฒนำ 

จ ำนวน ๙๓ คน วันศุกร์ที่  
6 มีนำคม 
2563 เวลำ 
09.00 – 
12.00 น.  
ณ สศช. 

 4.  การอบรมครั้งที่ 4  
สรุปผลกำรด ำเนินกำรใน
ภำพรวมจำกผลงำนของ
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นกำร
สังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรฝึกอบรมและวิเครำะห์
กรณีศึกษำเพื่อสะท้อนแนวคิด  
กำรประยกุต์ใช้องค์ควำมรู้กับ
สถำนกำรณ์จริง สรุปได้ดังนี้
๔.๑  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เรียนรู้เกี่ยวกับนิยามและ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงประกอบด้วยด้วย 
3 องค์ประกอบ และ 2 
เง่ือนไข (ควำมพอประมำณ 
ควำมมีเหตุผล กำรมภีูมิคุ้มกัน 

   



  

 

 

๒๗๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

      ที่ดี และเง่ือนไขด้ำนควำมรู้
และคุณธรรม) โดยสำมำรถ
ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำและ
อธิบำยควำมเชื่อมโยงได้อยำ่ง
ถูกต้อง 

๔.๒ ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม
สามารถน าเสนอแนวทางการ
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและในการ
ท างาน  โดยเฉพำะกำรท ำงำน
ในหน่วยงำนภำครัฐ  
ที่ควรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำน
บนพื้นฐำนของทำงสำยกลำง 
เพื่อน ำพำประเทศไปสู่กำร
พัฒนำที่เกิดประโยชน์สุข  
มีควำมสมดุล มั่นคงและยั่งยืน  

๔.๓ ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม
สามารถน าเสนอแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำร
พัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม 
และเพื่อแก้ไขปัญหำของประเทศ 
อันเป็นหน้ำที่ของคนไทยทุก
คน พร้อมกับยกตัวอยำ่งได้
อย่ำงชัดเจนและถกูต้อง 

 
 
 
 

   



  

 

 

๒๗๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

5. การอบรมครั้งที่ 5  
 

จ ำนวน ๘๙ คน วันพุธที่ 11 
มีนำคม 2563 
เวลำ 09.00- 
– 16.30 น.  
ณ สศช. และ 
ศูนย์ศึกษำ
ประชำธิปไตย 
ส ำนกังำน ก.ก.ต. 

 ๕. กิจกรรมครั้งที่ ๕  
สรุปควำมคิดเห็น 
ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 
๖๘ คน (ร้อยละ 76.40   
ของผู้เข้ำร่วมทั้งหมด  
๘๙ คน) มีดังนี้ 
 

   

  5.1 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
หัวข้อ ประสบการณ์ 
นักบริหารและคุณลักษณะที่ดี  
มีจิตบริการของข้าราชการ
ไทยยุคใหม่ ใสสะอาด  
 
ผู้บรรยาย พลต ำรวจเอกอดุลย์ 
แสงสิงแก้ว อดีต
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำน  
อดีตนำยต ำรวจ 
รำชองครักษ์พิเศษ   
 
 
 

   ๕.๑ หัวข้อ ประสบการณ์ 
นักบริหารและคุณลักษณะ 
ที่ดี มีจิตบริการของ
ข้าราชการไทย 
ยุคใหม่ใสสะอาด  

๑) การประเมินผล 
ในภาพรวมของกิจกรรม อยู่
ในระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ 
97.65 

๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับ
ความรู้หลังการเขา้ร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น  โดยหลังกำร
อบรม ผู้เข้ำร่วม ฯ ได้รับ
ควำมรู้ในระดับ 8.38 คะแนน
จำกคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
เพิ่มขึ้น 4.06 คะแนนเมื่อ
เทียบกับระดับควำมรู้ที่มีก่อน
เข้ำร่วมกิจกรรม (4.32 
คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 

๓) ผู้เข้าร่วมฯ  
น าความรู้ที่ได้รับจากการเขา้
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน 

   



  

 

 

๒๗๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

      การปฏิบัติงานในระดับ
มากที่สุด (ระดับ 8.96 
คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน)  
๔) ความคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรม* อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  (ระดับ 3.88 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐* ควำม
คิดเห็นของผู้เข้ำร่วมฯ ในกำร
เปรียบเทียบระหว่ำงค่ำใช้จ่ำย 
180 บำทต่อคน กับควำมรู้
และประโยชนท์ี่ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมได้รับ 

   

  หัวข้อ การอภิปรายเรื่อง 
ความเป็นมาและการร่วม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ผู้บรรยาย  
นำงสำวโชโนรส  มูลสภำ นำย
นพพร วงศ์ววิัฒน์   
วิทยำกรจิตอำสำ สศช. 

   ๕.๒ การอภิปรายเรื่อง ความ
เป็นมาและการร่วมโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน  

๑) การประเมินผลใน
ภาพรวมของกิจกรรม อยู่ใน
ระดับพอใจมาก ที่ร้อยละ 
97.65 
๒) ผู้เข้าร่วมฯได้รับความรู้
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น  โดยหลังกำรอบรม 
ผู้เข้ำร่วม ฯ ได้รับควำมรู้ใน
ระดับ 8.38 คะแนนจำก
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
เพิ่มขึ้น 3.09 คะแนนเมื่อ
เทียบกับระดับควำมรู้ที่มีก่อน
เข้ำร่วมกิจกรรม (5.29  

   



  

 

 

๒๗๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

      คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 

๓) ผู้เข้าร่วมฯ น า
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก
ที่สุด (ระดับ 8.96 คะแนน
จำกคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)  

๔)  ความคุ้มค่าในการ
จัดกิจกรรม* อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  (ระดับ 3.88 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ ๙๗ 

* ควำมคิดเห็นของ
ผู้เข้ำร่วมฯ ในกำรเปรียบเทียบ
ระหว่ำงค่ำใช้จ่ำย 180 บำท
ต่อคน กับควำมรูแ้ละ
ประโยชน์ที่ผู้เข้ำรว่มกิจกรรม
ได้รับ 

   

  5.2  เวลา 13.30-1๕.30 น. 
หัวข้อ หน้าที่การเป็นพลเมืองที่
ดี ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง  
(ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ)   
ผู้บรรยาย เจ้ำหน้ำที่ของ 
ส ำนักงำน กกต. 
 

   ๕.๓  การศึกษาดูงาน ด้าน
หน้าที่พลเมือง ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(ก.ก.ต.) โดย คณะวิทยากร
จากศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 
ส านักงาน ก.ก.ต. (ถนนแจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพฯ) 

   

5.๓  เวลา 1๕.30-16.30 น. 
หัวข้อ กำรศึกษำดูงำน ดำ้น

- - - ๑) การประเมินผลในภาพรวม
ของกิจกรรม อยู่ในระดับพอใจ

- - - 



  

 

 

๒๗๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

หน้ำที่พลเมือง  
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) 
โดย คณะวิทยำกร 
จำกศูนย์ศึกษำประชำธิปไตย 
ส ำนักงำน ก.ก.ต.  
(ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ)  
ผู้บรรยายและน าชม 
เจ้ำหน้ำที่ของ ส ำนักงำน กกต. 
 

มาก ที่ร้อยละ 96.52 
๒) ผู้เขา้ร่วมฯได้รับความรู้

หลังการเข้ารว่มกิจกรรมเพิม่ขึ้น  
โดยหลังกำรอบรม ผู้เข้ำรว่ม ฯ 
ได้รับควำมรู้ในระดบั 8.71 
คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน เพิ่มขึ้น 4.33 คะแนน 
เมื่อเทียบกับระดบัควำมรู้ที่มีกอ่น
เข้ำร่วมกิจกรรม (4.38 คะแนน
จำกคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๓) ผู้เขา้ร่วมฯ  
น าความรู้ที่ได้รับจากการเขา้
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใชใ้น
การปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 
(ระดับ 9.04 คะแนนจำกคะแนน 
เต็ม ๑๐ คะแนน)  
๔)  ความคุ้มค่า 
ในการจัดกิจกรรม* อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  (ระดับ 3.77 
คะแนน จำกคะแนนเต็ม  
๔ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๒๕ 

* ควำมคิดเห็นของ
ผู้เข้ำร่วมฯ ในกำรเปรียบเทียบ
ระหว่ำงค่ำใช้จ่ำย 200 บำท
ต่อคน กับควำมรูแ้ละ
ประโยชน์ที่ผู้เข้ำรว่มกิจกรรม
ได้รับ 

 
 



  

 

 

๒๗๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

21. ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎกีา 

1. โครงกำร
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่องกร
เรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงในกำรต้ำน
ทุจริต 

กำรบรรยำย ดังนี ้
1. เรื่องมุมมองและ
ประสบกำรณ์กำรนอ้มน ำหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อตำ้นทุจริต : 
คุณธรรม 
2. เรื่องมุมมองและ
ประสบกำรณ์กำรนอ้มน ำหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อตำ้นทุจริต : 
ควำมมีภูมิคุ้มกัน 
3. เรื่องมุมมองและ
ประสบกำรณ์กำรนอ้มน ำหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อตำ้นทุจริต : 
ควำมมีเหตุผล 
4. เรื่องมุมมองและ
ประสบกำรณ์กำรนอ้มน ำหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อต้ำนทุจริต : 
ควำมพอประมำณ 

เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำและผู้
สังเกตกำรณ ์

17 ธ.ค. 62 - เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนฯ ที่
เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรน้อมน ำหลกั
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำน
ให้เกิดควำมโปร่งใส และมี
คุณธรรมในกำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซ่ือสัตย์ สุจริต ยึด
กฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำน
และมีค่ำนิยมร่วมตำ้นทุจริต 

- - - 

2. โครงกำร
ฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรู้
ในกำรแยกแยะ
ระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต 

กำรบรรยำยและแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติ ดังนี ้
1. กำรบรรยำย เร่ือง “กำร
แยกแยะระหวำ่งผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม” และ “แนวทำง
บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงใน
กำรแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ

เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ 

6 มี.ค. 63 - เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนฯ ที่
เข้ำร่วมโครงกำร สำมำรถ
แยกแยะและบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียงในเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได ้

- - - 



  

 

 

๒๗๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต” 
2. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เร่ือง 
“กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
ในกำรแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ส ำนักงำนฯ เพื่อปอ้งกันกำร
ทุจริต” 

22. ส านักงาน 
ก.พ. (ศูนย์
ส่งเสริม
จริยธรรม) 

1. หลักสูตรกำร
เป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

เป็นวิทยำกรบรรยำยให้แก่
หน่วยงำนที่ขอควำม
อนุเครำะห์มำยังส ำนกังำน 
ก.พ. 

ข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่ 

ต.ค.62-ก.ค.
63 

ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนที่ขอ
ควำมอนุเครำะหว์ิทยำกร 

-เป็นวิทยำกรบรรยำย จันวน 
15 ครั้ง ให้แก่ส่วนรำชกำร 
10 แห่ง 
-จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม
ประมำณ 1,749 คน 
-ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจตำม
หลักสูตรโดยมีกำรบูรณำกำร
เนื้อหำด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและกำรปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- - - 

2. หลักสูตรกำร
พัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม 
(ระยะเวลำ 3-6 
ชั่วโมง) 

เป็นวิทยำกรบรรยำยให้แก่
หน่วยงำนที่ขอควำม
อนุเครำะห์มำยังส ำนกังำน 
ก.พ. 

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน ลูกจ้ำง 
ในหน่วยงำน
รำชกำร 

ต.ค.62-ก.ค.
63 

ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนที่ขอ
ควำมอนุเครำะหว์ิทยำกร 

-เป็นวิทยำกรบรรยำย จ ำนวน 
2 ครั้ง ให้แก่ส่วนรำชกำร 2 
แห่ง 
-จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม
ประมำณ 110 คน 
-ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจตำม
หลักสูตรโดยมีกำรบูรณำกำร
เนื้อหำด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและกำรปอ้งกัน

- - - 



  

 

 

๒๘๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกับ
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัพระรำชบญัญัติ
มำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 
2562 

23. ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

โครงกำรส่งเสริม
และสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีของ
ภำครัฐในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
กิจกรรมรวมพลัง
เพื่อสร้ำงควำม
ร่วมมือและปลกุ
จิตส ำนึกที่ด ี

จัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อสร้ำง
ควำมร่วมมือและปลุกจิตส ำนึก
ที่ดี โดยวิทยำกรจำกส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ประกอบดว้ย 
1. กำรบรรยำยเร่ือง “รวมพลัง
ควำมคิดต้ำนทุจริตด้วยจิต
พอเพียง”  
     1.1 ควำมหมำยของ 
Model STRONG : จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต 
     1.2 กำรน ำจิตพอเพยีงไป
ประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน 
2. กิจกรรม Workshop “รวม
พลังควำมคิด ต้ำนทุจริตด้วย
จิตพอเพียง” 

ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

ระหว่ำงเดือน 
ส.ค. 2563 

- มีกำรท ำสัญญำจ้ำงและอยู่
ระหว่ำงตรวจรับงำนงวดที ่1 

เนื่องจำกใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. ได้รับจัดสรร
งบประมำณกำร
ด ำเนินโครงกำร
ส่งเสริมและสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีของ
ภำครัฐในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
ตำมแผนงำนบูรณำ
กำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในเดือน
มีนำคม 2563 
ประกอบกับ
สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด 
19 มีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินกิจกรรม
ตำมโครงกำร ท ำให้
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

- - 



  

 

 

๒๘๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ต้องปรับแผนกำร
ด ำเนินโครงกำร
เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 

หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ 
 

1. ธนาคารเพ่ือ
การส่งออกและ
น าเข้าแห่ง
ประเทศไทย 

1. หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ 

บรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เร่ืองกำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผู้บริหำรและ
พนักงำน ธสน. 

3 ชั่วโมง ด ำเนินกำรจัดอบรมต่อเนื่องเป็น
ประจ ำทุกป ี

- - - - 

2. ควำมไม่ทนและ
ควำมอำยต่อกำร
ทุจริต 

เข้ำเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง 
รวมถึงเข้ำเป็นสมำชิกเครือข่ำย
กำรต้ำนโกง 

พนักงำนใหม ่ 3 ชั่วโมง - - - - - 

 3. STRONG : จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต 

 

ไตรมำส 4 ป ี2563 - - - - - - - 



  

 

 

๒๘๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

2. ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์

1. นโยบำยกำร
ขัดกันระหวำ่ง
ประโยชน์ส่วน
บุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม
ของธนำคำรอำคำร
สงเครำะห์ 

จัดท ำนโยบำยกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของ
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
เพื่อให้พนักงำนและผู้บริหำร
ของธนำคำรทุกระดับได้ถือ
ปฏิบัต ิ

 

พนักงำนและ
ผู้บริหำรธนำคำร
อำคำรสงเครำะห์ 

ภำยในป ีพ.ศ. 
2563 

น ำเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนำคำรได้ทรำบถึงนโยบำย
ดังกล่ำว 

พนักงำนและผู้บริหำร 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนำคำรได้ทรำบถึง
นโยบำย 

- - - 

 2. วิทยำกรตัวคูณ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ให้ควำมรู้วิทยำกรกรตวัคูณ 
เกี่ยวกบักำรต่อตำ้นทุจริตผ่ำน
สื่อต่ำงๆของธนำคำร 

 

ตัวแทนฝ่ำย/
ส ำนัก/ศูนย ์
ทั่วทั้งองค์กร 

ภำยในป ีพ.ศ. 
2563 

วิทยำกรตัวคูณจะน ำควำมรู้ดังกล่ำว
ไปเผยแพร่ในหน่วยงำนย่อยของ
ตนเองต่อไป 

ตัวแทนของฝ่ำย/ส ำนัก/ศูนย ์
จ ำนวน 57 ทำ่น 

- - - 

 3. กำรปฏิญำณตน
ต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่น 

ผู้บริหำรและพนกังำนของ
ธนำคำรร่วมกันปฏิญำณตน
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 

ผู้บริหำรและ
พนักงำนทั่วทั้ง

องค์กร 

ภำยในป ีพ.ศ. 
2563 

น ำเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนำคำรได้ทรำบถึงกิจกรรม
ดังกล่ำว 
 

พนักงำนทั่วทั้งองค์กรมีควำม
ตระหนักในกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริต 

- - - 

3. บริษัท การ
บินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

1. หลักสูตรภำค
บังคับของบริษัทฯ  
หลักสูตรวิชำ“กำร
ป้องกันกำรทุจริต
คอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบ” 
 

เนื้อหาหลักสูตรการบรรยาย
ประกอบด้วย สาเหตุ-
ความหมายของการทุจริต, 
ความหมาย-รูปแบบของการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม, ระบบคิดฐานสิบ-
ฐานสอง, โมเดล STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต, 
ช่องทางและวิธีการร้องเรียน
การทุจริต, มาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนและกรณีศึกษา 
(Case study) เป็นต้น 

พนักงำนทุกระดับ 1 ชั่วโมง 30 
นำที 

 ต่อเนื่องทั้งปี 1. พนักงำนตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญของกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบมำก
ขึ้นตลอดจนปฏิบัติงำนดว้ย
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ทุกประกำร 
2. พนักงำนแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมออกจำก
กันได้ 
3. พนักงำนรับทรำบถึง
สำระส ำคัญของกำรร้องเรียน
กำรทุจริตฯ 

เนื่องจำกเป็น
หลักสูตรภำคบังคับ
และบริษัทฯ ได้มี
กำรประชำสัมพันธ์/
เชิญชวนให้พนักงำน
ที่ไม่ติดภำรกิจงำน
เข้ำรับกำรอบรมใน             
แต่ละปี ประกอบ
กับลักษณะงำนบำง
หน่วยงำนมจี ำนวน
พนักงำนที่จ ำกัด ไม่
อำจลำเพือ่เข้ำรับ
กำรอบรมที่บริษัทฯ  

 หลักสูตรภำคบังคับ
ของบริษัทฯ  
หลักสูตรวิชำ
“กำรป้องกันกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน
และประพฤติมิ
ชอบ” 

 
 

- 
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https://www.ghbank.co.th/information/internal-measures-to-promote-transparency-and-prevent-corruption/measures-to-prevent-conflicts-between-personal-interests-and-common-interests/conflict-of-interest-policy/
https://www.ghbank.co.th/information/internal-measures-to-promote-transparency-and-prevent-corruption/measures-to-prevent-conflicts-between-personal-interests-and-common-interests/conflict-of-interest-policy/
https://www.ghbank.co.th/information/internal-measures-to-promote-transparency-and-prevent-corruption/measures-to-prevent-conflicts-between-personal-interests-and-common-interests/conflict-of-interest-policy/
https://www.ghbank.co.th/information/internal-measures-to-promote-transparency-and-prevent-corruption/measures-to-prevent-conflicts-between-personal-interests-and-common-interests/conflict-of-interest-policy/
https://www.ghbank.co.th/information/internal-measures-to-promote-transparency-and-prevent-corruption/measures-to-prevent-conflicts-between-personal-interests-and-common-interests/conflict-of-interest-policy/
https://www.ghbank.co.th/information/internal-measures-to-promote-transparency-and-prevent-corruption/measures-to-prevent-conflicts-between-personal-interests-and-common-interests/conflict-of-interest-policy/
https://www.ghbank.co.th/information/internal-measures-to-promote-transparency-and-prevent-corruption/measures-to-prevent-conflicts-between-personal-interests-and-common-interests/conflict-of-interest-policy/
https://www.ghbank.co.th/information/internal-measures-to-promote-transparency-and-prevent-corruption/measures-to-prevent-conflicts-between-personal-interests-and-common-interests/conflict-of-interest-policy/
https://www.ghbank.co.th/information/internal-measures-to-promote-transparency-and-prevent-corruption/measures-to-prevent-conflicts-between-personal-interests-and-common-interests/conflict-of-interest-policy/
https://www.ghbank.co.th/information/internal-measures-to-promote-transparency-and-prevent-corruption/measures-to-prevent-conflicts-between-personal-interests-and-common-interests/conflict-of-interest-policy/


  

 

 

๒๘๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

      4. ด ำเนินกำรแลว้เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกำยน 2562 ณ ศูนย์
อบรมลูกเรือกำรบินไทย หลักสี ่

ก ำหนดตำรำงอบรม
ไว้ได้ ในแต่ละปี
ดังกล่ำว 

  

 
 
 

2. กำรจัดอบรม 
Site visit ใน
หลักสูตรวิชำ “กำร
ป้องกันกำรทุจริต
คอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบ”  
เพื่อขยำยผลของ
กำรจัดฝึกอบรม 
หลักสูตร “กำร
ป้องกันกำรทุจริต
คอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบ” 
ให้ครอบคลุมใน
ทุกๆหน่วยงำนของ
บริษัทฯ อีกทั้งเป็น
กำรเข้ำถึงพื้นที่เพื่อ
เปิดโอกำสให้
พนักงำนได้
ปรึกษำหำรือข้อ
กฎหมำยต่ำงๆ หรือ
มีประเด็นสอบถำม
ควำมเคลือบแคลง/
ข้อสงสัยในกำรแจ้ง
เบำะแสให้กับ
บริษัทฯ 

เนื้อหำหลักสูตรกำรบรรยำย 
 มีดังนี้ 
1. สำเหตุ-ควำมหมำยของกำร
ทุจริต, ควำมหมำย-รูปแบบของ
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, 
ระบบคิดฐำนสิบ-ระบบคิดฐำน
สอง, โมเดล STRONG : จิต
พอเพียงต้ำนทุจริตช่องทำง
วิธีกำรร้องเรียนกำรทุจริต,  
มำตรกำรคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน
และกรณีศึกษำ (Case study) 
เป็นต้น 
2. ถำม-ตอบข้อซักถำม 
และกิจกรรม Workshop 

พนักงำนทุกระดับ 3 ชั่วโมง  ต่อเนื่องทั้งปี 1. พนักงำนตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญของกำรป้องกันกำร
ทุจริต และประพฤติมิชอบมำก
ขึ้น ตลอดจนปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้
2. พนักงำนแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกันได้ 
3. พนักงำนรับทรำบถึง
สำระส ำคัญของกำรร้องเรียน
กำรทุจริตฯ 
4. ด ำเนินกำรแล้ว ดังนี้ 
- ปี 2562  ได้แก่ ฝ่ำยบริกำร
อุปกรณ์ภำคพื้น, ฝ่ำยกำร
พำณิชย์สินค้ำและ
ไปรษณียภัณฑ์, ฝ่ำยช่ำง อู่
ตะเภำ เป็นต้น 
- ปี 2563 ได้แก ่ฝ่ำยครัวกำร
บิน ดองเมือง ,บริษัท ไทย
สมำยล์แอร์เวย์ จ ำกัด เป็นต้น 
 

ขึ้นอยู่กบัควำม
พร้อมของแต่ละ
หน่วยงำน และ
โอกำสที่เหมำะสม 

กำรจัดอบรม Site 
visit ในหลักสตูร
วิชำ “กำรป้องกัน
กำรทุจริตคอร์รัป
ชันและประพฤติมิ
ชอบ”  เพื่อขยำย
ผลของกำรจัด
ฝึกอบรม หลักสตูร 
“กำรป้องกันกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน
และประพฤติมิ
ชอบ” ให้
ครอบคลุมในทุกๆ
หน่วยงำนของ
บริษัทฯ อีกทั้ง
เป็นกำรเข้ำถึง
พื้นที่เพื่อเปิด
โอกำสให้
พนักงำนได้
ปรึกษำหำรือข้อ
กฎหมำยต่ำงๆ 
หรือมีประเด็น
สอบถำมควำม
เคลือบแคลง/ข้อ
สงสัยในกำรแจ้ง
เบำะแสให้กับ
บริษัทฯ 

- 



  

 

 

๒๘๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 3. โครงกำร
ฝึกอบรม Whistle 
Blower เพื่อ
ช่วยกันเฝ้ำระวัง 
สอดส่อง ดูแลและ
แจ้งเบำะแส 
(Watch & 
Voice)” รุ่นที่ 1  
 

 

เนื้อหำหลักสูตรของกำร
บรรยำย ประกอบด้วย ควำม
เป็นมำของ  Whistle  Blower 
,  สำระส ำคัญของช่องทำงและ
วิธีกำรร้องเรียนตำมระเบียบ
บริษัทฯ ว่ำดว้ยกำรร้องเรียนฯ  
โดยเฉพำะช่องทำงกำร
ร้องเรียนใหม่ผ่ำนเว็บไซต์
บริษัทฯ   
  
 

พนักงำนที ่
เป็นสมำชิกเครือข่ำย 
 TG รวมพลัง 
ป้องกันภัยทจุริต 

6 ชั่วโมง  ต่อเนื่องทั้งปี 
 

1.  พนักงำนที่เป็นสมำชิก
เครือข่ำยฯ ที่ผ่ำนกำรอบรม 
ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสได้อย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนตำมระเบยีบ
บริษัทฯ ว่ำดว้ยกำรร้องเรียนฯ  
2. พนักงำนที่เป็นสมำชกิ
เครือข่ำยฯ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์และหำ
แนวทำงป้องกันกำรทุจริต
ให้กับบริษัทฯ 
3. ด ำเนินกำรแลว้เมื่อวันที่ 
11 มีนำคม 2563 ณ 
ส ำนักงำนใหญ่บริษัทฯ 

- - - 

4. บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด 

- ในปี 2563 มีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรน ำหลกัสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ (Anti-
Corruption Education) ไป
ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
โดยน ำองค์ควำมรู้และแนวคิด
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไป
ปรับใช้ในหลักสูตรต่ำง ๆ 
ภำยในหนว่ยงำน 

- - - มีกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ (Covid – 
19) และภำครัฐมีกำรก ำหนด
มำตรกำรต่ำง ๆ เพือ่ควบคุม
กำรแพร่ระบำดของโรค ส่งผล
กระทบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ำกัด ไม่สำมำรถจัดกำรอบรม
ภำยในหนว่ยงำน 

- - - 

5. บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
(ศูนย์ป้องกัน 
และปราบปราม
การทุจริต) 

1. กำรอบรม
หลักสูตร “กำร
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต” 

จัดอบรมฯ เครือข่ำย CG วันที่ 
25 ก.พ.63 เวลำ 08.30-
16.00 น. โดยนำยสุรวัฒน์ 
ชมพูพงษ์ กรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ เป็นวิทยำกร 

เครือข่ำยกำร
ก ำกับดแูล
กิจกำรที่ดี 
จ ำนวน 60 คน 

1 ครั้ง/ปี  - ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและตระหนักใน
กำรบริหำร/ปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับองค์กร และพร้อมที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์ของ
องค์กรเมื่อพบเห็นกำรกระท ำ 

เครือข่ำยกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดีบำง
คนยังไม่ให้
ควำมส ำคัญในกำร
อบรม 

ก ำหนดเป็น
ตัวชี้วัดในกำร
อบรมของ
พนักงำนที่เข้ำรับ
กำรอบรม 

- 



  

 

 

๒๘๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

      ที่ก่อให้เกิดกำรทุจริต/
ประพฤติมิชอบในองค์กร  
คิดเป็นร้อยละ 87 

   

2. กำรบรรยำย
พิเศษด้ำนกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่
ดี หัวข้อ “พอดีที่ดี
พอไม่ก่อกำร
ทุจริต” 

จัดบรรยำยพิเศษฯ วันที่ 26 
มิ.ย.63 เวลำ 13.00-14.00 
น. โดย พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลำ 
เป็นวิทยำกร 

คณะกรรมกำร 
บริษัท กสท 
โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน) 
และผู้บริหำร
ตั้งแต่ระดับ
ผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้น
ไป จ ำนวน 82 
คน 
 

1 ครั้ง/ปี  - ผู้เข้ำฟังกำรบรรยำยฯ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ คิดเป็นร้อยละ 
88.20 

ระยะเวลำกำร
บรรยำยเพยีง 1 
ชั่วโมงไม่เพียงพอ
ต่อกำรถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ของ
วิทยำกร (เนื่องจำก
เป็นกำรจัดบรรยำย
ก่อนกำรประชุม
ทั่วไปของผู้บริหำร) 

ก ำหนดกำรจัด
บรรยำยพิเศษ
แยกออกจำกกำร
ประชุมทั่วไปของ
ผู้บริหำร 

- 

6. สถาบัน
วิชาการ ทีโอท ี

1. หลักสูตร “TOT 
ก้ำวสู่มำตรฐำนทำง
จริยธรรม และกำร
น ำองค์กรโปร่งใส” 

ก ำหนดจัดอบรม 
วันที่ 24 ก.ค. 63 

ผู้บริหำรระดับรอง
กรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่/ผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่/ผู้จัดกำรฝ่ำย/
ผู้จัดกำรส่วน 

1 ชั่วโมง - อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดอบรม - - - 

2. หลักสูตร 
“พัฒนำศักยภำพ
ผู้บริหำรสู่องค์กร
โปร่งใสส ำหรับ
ผู้จัดกำรส่วน” 

ก ำหนดจัดอบรม 
วันที่ 24 ก.ค. 63 

ผู้บริหำรระดับ 
ผู้จัดกำรส่วน 

3 ชั่วโมง - อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดอบรม - - - 

3. หลักสูตร 
“พัฒนำศักยภำพ
ผู้บริหำรสู่องค์กร
โปร่งใสส ำหรับ
ผู้จัดกำรส่วน” (e-
learning) 

จัดท ำเป็นหลักสูตร e-
learning ช่วงไตรมำส 3-4 

ผู้บริหำรระดับ 
ผู้จัดกำรส่วน 

3 ชั่วโมง - อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดอบรม - - - 



  

 

 

๒๘๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 4. หลักสูตร 
“Management 
Development 
Program” 
-ผู้น ำกับธรรมำภิบำล 
 

ก ำหนดจัดอบรม 
วันที่ 6 ส.ค. 63 

ผู้บริหำรระดับ 
ผู้จัดกำรส่วน 

3 ชั่วโมง - อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดอบรม - - - 

 5. หลักสูตร 
“Business 
Development 
Program” 
-หลักธรรมำภิบำล 
-มำตรฐำนทำง
กฎหมำยเชิงบูรณำ
กำรในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริต 
 

ก ำหนดจัดอบรม 
วันที่ 11 ก.ย. 63 

ผู้บริหำรระดับ 
ผู้จัดกำรส่วน 

3 ชั่วโมง - อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดอบรม - - - 

6. หลักสูตร 
“ปฐมนิเทศพนกังำน
ใหม่” (Orientation 
Program) 
-ป.ป.ช. กับกำรสร้ำง
เครือข่ำยทุจริต 
-กิจกรรมพนกังำน
ใหม่ พบ ป.ป.ช. 
 

ก ำหนดจัดอบรม 
ช่วงเดือน ต.ค. 63 

พนักงำนที่บรรจุ
ใหม่ 

4 ชั่วโมง - อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดอบรม - - - 

7. บริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน)    

กำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม            
 

- ไม่มีกำรด ำเนินกำร  ผู้บริหำรและ
พนักงำน จ ำนวน 

100 คน  

1 วัน - - งดจัดกิจกรรม
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ ไวรัส
โควิด- 19 

-  



  

 

 

๒๘๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

8. บรรษัท
ประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม 

บสย. โปร่งใส 
สุจริต เพื่อกำร
เติบโต 

วันที่ ๑๒ มถิุนำยน ๒๕๖๓ 
บสย. จัดกจิกรรมไลฟ์ทอล์ค 
เปิดประตูสู่ควำมโปร่งใส 
“บสย. โปร่งใส สุจริต เพื่อกำร
เติบโต” กับ ๒ ผู้บริหำรระดับสูง 
นำยจตุฤทธิ์ จันทรกำนต์ รอง
ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส สำยงำน
ปฏิบัติกำร และ นำยเกรียงไกร 
ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดกำร
ทั่วไป สำยงำนสนบัสนุน ได้
ถ่ำยทอดควำมรู้และ 
ประสบกำรณ์แก่เพื่อนพนักงำน 
เพื่อเป็นแบบอย่ำง และเกิด
กำรมีส่วนร่วมระหวำ่งผู้บริหำร
ระดับสูง และพนักงำน 

ผู้บริหำรและ 
พนักงำน บสย. 

๓ ครั้ง/ปี ส่งเสริมทัศนคติให้ ผู้บริหำรและ
พนักงำน ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติหนำ้ที่ ด้วยควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต และส่งเสริมให้ บสย. 
เป็นองค์กรที่ด ำเนินงำนด้วยควำม
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปรำศจำก
กำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ซ่ึง 
เป็นส่วนหนึ่งของกำรขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ของประเทศ ตำมแผนยุทธศำสตร์
ชำติว่ำดว้ยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำร 
ระบำดของไวรัส 
COVID-19 จึงน ำ
ระบบเทคโนโลยีมำ
ใชใ้นกำรจัด
กิจกรรม โดย 
ถ่ำยทอดสดผ่ำน
ระบบ Live 
Streaming  ไป ยัง
ส ำนักงำนเขต ทั้ง 
10 แห่ง Co-Site 
และWork from 
Home  - 

- - 

9. บริษัท 
ขนส่ง จ ากัด 

1. โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรเรื่อง
เครือข่ำยคุณธรรม
สร้ำงคนดีต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง
เครือข่ำยคุณธรรมสร้ำงคนดี
ต้ำนทุจรติคอร์รัปชั่น แก่
พนักงำนและเจำ้หน้ำที่บริษัท 
ขนส่ง จ ำกัด  

พนักงำนและ
เจ้ำหน้ำที่บริษัท 
ขนส่ง จ ำกัด 
จ ำนวน 100 คน 

จ ำนวน 1 วัน 
วันที่ 25 
กุมภำพันธ์ 

2563 

- บริษัทฯ จัดโครงกำรเครือข่ำย
คุณธรรมสร้ำงควำมดี ต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงำน 
ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมำย
เหตุกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง: Anti-
Corruption Museum) ผล
ประเมินโครงกำรในภำพรวม มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 อยู่
ในเกณฑ์ดีมำก 

- - - 

 2. โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริม
จิตส ำนึกด้ำน
คุณธรรมและ

 พนักงำนและ
เจ้ำหน้ำที่บริษัท 
ขนส่ง จ ำกัด 
จ ำนวน 50 คน 

จ ำนวน 2 วัน 
วันที่ 17-18 

สิงหำคม 
2563 

- - - - - 



  

 

 

๒๘๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

จริยธรรมและกำร
ด ำเนินชีวิตตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง (หลักสูตร
กำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน) 

10. การทาง
พิเศษแห่ง
ประเทศไทย    

กิจกรรม OJT 
สัญจร : HEARTS 
to HEART 

จั ดกิ จ ก รรม  เพื่ อ เ ผยแพร่
ควำมรู้ เรื่องจรรยำบรรณใน
กำรด ำเนินงำนของกำรทำง
พิเศษแห่งประเทศไทย ตำม
สถำนที่ต่ำง ๆ ของ กำรทำง
พิเศษแห่งประเทศไทย 

บุคลำกรระดับ
ปฏิบัติกำรของ
กำรทำงพิเศษ

แห่งประเทศไทย 

ปีงบประมำณ 
2563 

- อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนจัด
กิจกรรมฯ ตำมแผนงำนด้ำน
กำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดีของ 
กทพ. ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 

กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019  

- - 

11. การประปา
นครหลวง 

1. โครงกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้
ด้ำนธรรมำภิบำล 
และต่อต้ำนกำรทุจริต"  
 - โครงกำร 
“เสริมสร้ำงควำมรู้
แก่ผู้บริหำร และ
พนักงำน กปน.” 
 - โครงกำร “ต้นกล้ำ
ธรรมำภิบำล  
 - โครงกำร “CG 
Open House” 

- จัดบรรยำยหวัข้อ “No Gift 
ผิดไหม” โดยวิทยำกรจำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
- จัดบรรยำยหวัข้อ “แยกแยะ
อย่ำงแยบยล ผลประโยชน์สว่น
ตนหรือผลประโยชน์สว่นรวม” 
โดยวิทยำกรจำกส ำนักงำน 
ป.ป.ช. 

บุคลำกร กปน. ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ด ำเนินกำรในปีงบประมำณต่อไป บุคลำกร กปน.   มีควำม
ตระหนักรู้เรื่องกำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน กับ
ส่วนรวม และกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริต 

สถำนกำรณ์ 
โควิด-19 

- - 

2. โครงกำร "ลด
กำรใช้ดุลพินิจ 
ปรับเป็นระบบคิด 

จัดบรรยำยหัวขอ้ "วิถีโปร่งใส 
ห่ำงไกลคอร์รัปชัน"  
โดย อ.จตพุล ชมพูนิช เป็น 

บุคลำกร กปน. ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ด ำเนินกำรในปีงบประมำณต่อไป บุคลำกร กปน.   มีควำม
ตระหนักรู้เกี่ยวกับระบบคิด
ฐำนสอง ฐำนสิบ  

สถำนกำรณ์ 
โควิด-19 

- - 



  

 

 

๒๘๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

 ฐำนสอง" วิทยำกร        
3. โครงกำร 
“พัฒนำกำรสื่อสำร
ทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร 
  

- จัดท ำ Script ส ำหรับรำยกำร
เสียงตำมสำย (Podcast) 
- เขียนบทควำมลงวำรสำรน้ ำก๊อก  
- จัดท ำวำรสำร CG’s Digest  
- จัดท ำแบบส ำรวจควำมรู้ควำม
เข้ำใจด้ำน CG และกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชนั  
- จัดท ำ Clip Video 
- จัดท ำ Poster / Infographic  
- จัดท ำ Quiz   
- จัดบูธ PR 

บุคลำกร กปน. ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

จัดท ำสือ่ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูล
ข่ำวสำรทำง  
- Line App.   
- หนังสือเวียน กปน. 
- Feed ข่ำวใน Intranet กปน.    
- CG's Homepage  
- Facebook "MWA CG Club"    
- CG's Digest E-Magazine  
- Facebook "MWA CG Club" 
- Clip Video เผยแพรท่ำงช่อง 
Youtube "ฝ่ำยธรรมำภิบำล กปน." 

บุคลำกร กปน. มีควำม
ตระหนักรู้ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยำบรรณ และธรรมำภิบำล 

- - - 

 4. โครงกำร
ขับเคลื่อนสภำธรร
มำภิบำล กปน. 
เพื่อควำมยั่งยืน 

จัดท ำ Road Map แผนกำร
ยกระดับสภำฯ เพื่อควำมยั่งยืน 

บุคลำกร กปน. ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ด ำเนินกำรในปีงบประมำณต่อไป กปน. เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
และได้รับควำมเชื่อมั่นจำกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

- - - 

5. โครงกำร “ใช้
หลักธรรม น ำกำร
ปฏิบัติงำน” 

- จัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม เช่น ท ำบุญตักบำตร 
ปฏิบัติธรรม และบริจำค ฯลฯ 
- จัดท ำ CG’s Quiz เสริมสร้ำง
ควำมรู ้

บุคลำกร กปน. ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ด ำเนินกำรในปีงบประมำณต่อไป บุคลำกร กปน.  มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในกำรด ำเนิน
ชีวิต 

- - - 

 6. โครงกำรบันทึก
ควำมดี 

จัดกิจกรรม และจัดท ำสือ่
ประชำสัมพันธโ์ครงกำร 

บุคลำกร กปน. ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ด ำเนินกำรในปีงบประมำณต่อไป บุคลำกร กปน. ปฏิบัตหิน้ำที่
ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีจิต
สำธำรณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

- - - 

12. การประปา
ส่วนภูมิภาค  

โครงกำรให้ควำมรู้ 
“ต้ำนทุจริตศึกษำ” 
 

- สอดแทรกควำมรู้ต้ำนทุจริต
ในหัวข้อกำรบรรยำย “ตำ้น
ทุจริตศึกษำ” เช่น  
- ปฐมนิเทศพนักงำน 
 

 
 
- พนกังำนบรรจุ
ใหม่ 2 รุ่น 
จ ำนวน 194 คน 

 
 
 
17-20  
ธ.ค. 62 

ปลูกจิตส ำนึก ปรับฐำนควำมคิด 
และทัศนคติให้มีค่ำนิยมสุจริต 
 

- - - - 



  

 

 

๒๙๐ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  - กำรสร้ำงจิตส ำนึกรักองค์กร 
 
 
- สอดแทรกกำรบรรยำยให้
ควำมรู้หัวขอ้ “กำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์สว่นรวม” ไว้
ในกำรจัดฝึกอบรมหลกัสูตร
ต่ำงๆ เช่น 
> มิสเตอร์ประปำ 
> กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง 
> กำรควบคุมน้ ำสูญเสีย 
> ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำร
บริกำร 
> กำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง และวินยั
กำรคลัง เป็นต้น 
- สอดแทรกกำรบรรยำยหวัข้อ
วิชำผ่ำนชุดกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้ผู้เข้ำฝึกอบรมได้
ศึกษำเพิ่มเติม (หลักสูตรหลัก
และศิลปะกำรเขยีนหนังสือ
รำชกำร) 

- พนกังำนบรรจุ
ใหม่ จ ำนวน 
111 คน 
- พนักงำนระดับ 
4- 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จ ำนวน 3 ครั้ง 

รวมทั้งหมด 
527 คน 

21-24  
ม.ค. 63 

4-6 ก.พ. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 เม.ย- 
8 พ.ค 63 
12-22 
พ.ค 63 
1-12 

มิ.ย 63 

     

2. โครงกำร
ฝึกอบรม “คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ธรรมำภิบำล” 

จัดฝึกอบรม “คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล” 

พนักงำนทุก
ระดับ 3 รุ่น  
จ ำนวน 185 

คน 

18-21  
พ.ย 62 
20-22  
พ.ย 62 
20-21 
 ม.ค 63 

ปลูกจิตส ำนึก และสร้ำงค่ำนยิมใน
กำรต่อต้ำนทุจริตโดยกำรน ำหลัก
คุณธรรม จริยธรรมไปปรับใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน รวมถึงกำร
ปฏิบัติงำน 

- - - - 

3. โครงกำรให้ จัดฝึกอบรม ระดับ 4 มี.ค 63 ได้ก ำหนดจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้เป็น - - - - 



  

 

 

๒๙๑ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัเกณฑ์
ประเมิน ITA 
ประจ ำปี2563 
ของส ำนักงำน 
ป.ป.ช. และเกณฑ์
ประเมิน ITA ของ 
กปภ.เขต 

ผู้อ ำนวยกำรกอง
ขึ้นไป จ ำนวน 

105 คน 

ประจ ำทุกป ี

13. การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ 

จัดท ำ/จัดหำ สื่อกำรเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่บน
ระบบกำรเรียนรู้ออนไลน์ของ
หน่วยงำน 

ผู้ปฏิบัติงำน 
ระดับ 1-7 

ระหว่ำงวันที ่
1-30 ต.ค. 

2563 

ขยำยไปยังผู้ปฏิบัติงำนทกุระดับ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร กระบวนกำรจัดหำ
ผู้ผลิตสื่อท ำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำ 

อำจปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำร
เรียนรู้เป็นแบบ 
Classroom 
หรือ Virtual 
Classroom 
เพื่อให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้
รวดเร็วขึ้น 

 

14. การไฟฟ้า
นครหลวง 

1. วิทยำกร ป.ป.ช 
(สร้ำงวิทยำกรผู้น ำ
กำรเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต) 

- ในเดือน ม.ค. ๒๕๖๓ กฟน. 
ได้ติดต่อประสำนงำนกับ
เจ้ำหน้ำที่ ป.ป.ช. เพื่อขอ
ค ำแนะน ำในกำรส่งวิทยำกร 
ป.ป.ช. มำบรรยำยและ
ฝึกอบรมให้ก้บพนักงำน 
กฟน. จ ำนวน ๑ รุ่น และ 
กฟน. จะด ำเนินกำรเองในรุ่น
ต่อๆ ไป  

- กฟน. ได้สอบถำมอยำ่งไม่
เป็นทำงกำรเกี่ยวกับแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรสร้ำง
วิทยำกร และเจำ้หนำ้ที่ได้ 

พนักงำน กฟน. 
ที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรถ่ำยทอด
แนวคิดและวธิี
ปฏิบัติต่อต้ำน
ทุจริตจ ำนวน 
๒๐ คน จำก
หน่วยงำนที่

เกี่ยวขอ้งโดยตรง
และหน่วยงำนอื่น 

ด ำเนินกำร
ในช่วง มี.ค.- 

ธ.ค. ๖๓ 

ด ำเนินกำรจัดอบรมในปี ๒๕๖๔ 
ต่อเนื่องจำก ป ี๒๕๖๓ 

ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำม
แผนที่ก ำหนดได้ 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของ
โรคตดิเช้ือโคโรน่ำ
ไวรัส -19 ท ำให้ไม่
สำมำรถด ำเนินกำร
จัดฝึกอบรมแบบพบ
หน้ำ (Face to 
Face Training) 
ดังท่ีเคยปฏิบัติได้ 
กฟน. ได้ปรับเปลี่ยน
วิธีกำรพัฒนำเพื่อมิ
ให้กำรพัฒนำและ
ปลูกฝังค่ำนิยมกำร
ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

เนื่องจำกเป็น
หัวข้อ/หลักสูตร
ที่ต้องอำศัย
ควำมเชื่อมั่นใน
แนวคิดและ
หลักกำรควำมมี
คุณธรรม และ
กำรเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต หำก
จะต้องสร้ำง
วิทยำกรหัวข้อนี้
ให้เกิดขึ้นใน 

 



  

 

 

๒๙๒ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

  - แจ้งให้ทรำบวำ่ จะมีกำร
ประชุมเพื่อสื่อสำรทบทวน
แนวทำงปฏบิัติเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้ำนทุจริตอีกครั้งใน
เดือน ก.พ. ๖๓ และต่อมำได้
มีกำรแพร่ระบำดของโรคโค
โรน่ำไวรัส จึงไม่ได้มีกำร
ด ำเนินกำรต่อ โดย กฟน. 
ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรเฝ้ำ
ระวังและป้องกันกำรแพร่
ระบำดตำมนโยบำยของ
รัฐบำล 

    ในหมู่พนักงำน 
กฟน. จึงก ำหนดให้
นักบริหำร บังคับ
บัญชำ และ
พนักงำนเข้ำอบรม
ในหัวข้อท่ีเกีย่วข้อง 
เช่น สุจริตไทย (e-
learning) และกำร
จัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรสร้ำง
ค่ำนิยมคุณธรรม
ควำมโปร่งใสขึ้น
ทดแทนในระหว่ำงท่ี
ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรหลักสูตร
วิทยำกรฯ ได้ 
(รำยละเอียดตำมข้อ 
๒ และ ๓) 

องค์กรได้ 
จะต้องอำศัย
ควำมน่ำเช่ือถือ 
และควำมมั่นใจ
ของวิทยำกร จึง
มีควำมประสงค์
ที่จะขอรับควำม
ช่วยเหลือในกำร
พัฒนำวิทยำกร
จำก ป.ป.ช. ใน
เบื้องต้นก่อน 

 

2. สุจริตไทย ก ำหนดให้ผู้เข้ำอบรมหลักสูตร
กำรพัฒนำนักบริหำร/
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ เขำ้
อบรมในระบบ e-learning 
จำกเว็บไซต์ของ บริษัท สุจริต
ไทย จ ำกัด 

ผู้บังคับบัญชำ 
และนักบริหำร
รวมจ ำนวน 
๒๑๒ คน 

ม.ค.- ก.พ. ๖๓ พิจำรณำก ำหนดให้ผู้เข้ำอบรมใน
หลักสูตรกำรพัฒนำนกับริหำรทกุ
ระดับ  ป ี๒๕๖๔ เขำ้อบรมหวัข้อนี ้

ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน ๒๑๒ คน
เข้ำอบรมและทดสอบเสร็จสิ้น
ภำยในก ำหนด 

ผู้เข้ำอบรมบำงรำย
มีปัญหำกำรใช้งำน
ระบบ และทีมงำน
ได้ให้ค ำแนะน ำจน
สำมำรถเข้ำอบรมได้ 

กำรอบรมผ่ำน
ระบบ e-learning 
ดังกล่ำว เป็น
ช่องทำงเพิ่มเติม
ในกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมส ำนึก
สุจริตในหมู่
พนักงำน
รัฐวิสำหกิจได้ 

- 

 3. กำรจัดท ำสือ่
ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ป้องกันทุจริต
คุณธรรมและควำม

จัดท ำสื่อควำมรู้ที่เกีย่วขอ้งกับ
กำรป้องกนัทจุริต กำรเสรมิสร้ำง
คุณธรรม ควำมโปร่งใสให้กับ
พนักงำนผ่ำนช่องทำงกำร

พนักงำนจ ำนวน 
๘๐๐ คน (จัดตั้ง

กลุ่มLine) 
และพนักงำนทั้ง

- - ๑) กิจกรรมที่ ๑ ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จภำยในเดือน ก.ค. 
๖๓ 

๒) กิจกรรมที่ ๒ ด ำเนินกำร

- - - 



  

 

 

๒๙๓ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

โปร่งใส  สื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Line MEA Family) โดย
ด ำเนินกำร ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
๑) กิจกรรมกลุ่ม Line 

จ ำนวน ๘๐๐ คน ส ำหรับ
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ือง
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสโดยให้ร่วมตอบ
ค ำถำมชิงรำงวัล และ
ตอบค ำถำมแบบประเมิน 
ITA  

๒) กิจกรรมให้ควำมรู้เรื่อง
กำรป้องกันกำรทุจริต 
คุณธรรม และควำม
โปร่งใสกับพนักงำนทั้ง
องค์กรโดยให้ตอบค ำถำม
ชิงรำงวัล เพื่อสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วม 

องค์กร ระหว่ำง มิ.ย. - ธ.ค.๖๓ 

15. การ
รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

กิจกรรมวันธรรมำ 
ภิบำล รฟม. 

จัดกิจกรรมวันธรรมำภบิำล  
รฟม. ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 2 
ธันวำคม 2562 เพือ่ให้ควำมรู้
และกระตุ้นจิตส ำนกึด้ำนกำร
ก ำกับดแูลที่ดีและกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต โดย
ภำยในงำนมกีำรบรรยำยพิเศษ 
หัวข้อ “สร้ำงธรรมำภบิำลด้วย
ศำสตร์พระรำชำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.
สุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำร
มูลนิธิชัยพัฒนำ รวมถึงมีกำร

ผู้บริหำรและ
พนักงำน รฟม. 

2 ธันวำคม 
2562 

พนักงำนสำมำรถน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนและปฏิบัติตน 

พนักงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับควำมรู้และตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต โดย
น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ 

- - - 



  

 

 

๒๙๔ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

จัดนิทรรศกำรและกิจกรรม 
GCG Edutainment ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

16. การรถไฟ
แห่งประเทศไทย 

1. สัมมนำธรรมำภิ
บำล 

อบรม สัมมนำ พนักงำน/ลูกจำ้ง 1 วัน พนักงำน/ลูกจำ้ง มีจิตส ำนกึด้ำน
ธรรมำภิบำล รู้จักแยกแยะ COI 

ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อโคโรน่ำไวรัส 
- 19 

- - 

 2. สัมมนำเครือข่ำย 
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

อบรม สัมมนำ พนักงำน/ลูกจำ้ง 
ที่เป็ฯสมำชิก

เครือข่ำยต่อต้ำน
กำรทุจริต 

1 วัน พนักงำน/ลูกจำ้ง มีจิตส ำนกึด้ำน
ธรรมำภิบำล  

ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อโคโรน่ำไวรัส 
- 19 

- - 

17. สถาบัน
การบินพลเรือน 

โครงกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนบรรจุใหม ่

สถำบันกำรบินพลเรือน 
(สบพ.) ได้ด ำเนินกำรจัด
โครงกำรปฐมนิเทศพนักงำน
และลูกจ้ำงของ สบพ.ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ณ 
โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ ถนน
วิภำวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

พนักงำนและ
ลูกจ้ำงของ 

สบพ. จ ำนวน 
42 คน 

3 วัน วันที่ 2-
4 ธ.ค. 2562 

ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 สำมำรถสร้ำงจิตส ำนึกและ
ปลูกฝังควำมซ่ือสัตย์สุจริต
ให้กับพนักงำนและลูกจำ้งของ
สถำบันกำรบินพลเรือน 

- - - 

18. ธนาคาร
ออมสิน 

กำรคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมและสร้ำง
ค่ำนิยมสุจริต  

อบรมให้ควำมรู้ เพื่อสรำ้ง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำร
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์สว่นรวม
และสร้ำงค่ำนิยมสุจริต แก่
ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำง
ธนำคำร 

ผู้บริหำรและ
พนักงำน 

ไตรมำส 
4/2563 

- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 1. เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำร
แพรร่ะบำดของโรค
ติดเชื้อโคโรน่ำ – 
19 ท ำให้มีกำรปรับ
แผนกำรจัดอบรม
ในภำพรวมของ
ธนำคำร 
2. ในเบื้องต้นจัด
ให้มีกำรบรรยำยให้
ควำมรู้กับผู้บริหำร 
พนักงำนและ

- - 



  

 

 

๒๙๕ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ลูกจ้ำงธนำคำร
ออมสิน ในช่วงไตร
มำส 4/2563 

19. การยาสูบ
แห่งประเทศไทย 

แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต
ในภำรรัฐวิสำหกจิ 

ทุกส่วนงำนภำยในองค์กร มี
ส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนและพัฒนำองค์กรสู่
ควำมเป็นธรรมและโปร่งใส 
ส่งผลให้ได้รับผลกำรประเมิน 
ITA โดยประเมินตนเองตำม
เกณฑ์ ป.ป.ช. ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 88 

ผู้บรหิำรและ
พนักงำนกำร
ยำสูบแห่ง

ประเทศไทย 

ปีงบประมำณ 
2563 

1. จัดอบรมหลักสูตรควำมขัดแย้ง
ด้ำนผลประโยชน ์
2. ผู้บริหำรและพนกังำน
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏบิัติ
เกี่ยวกบัควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest: COI) 

ทุกส่วนงำนภำยในองค์กรได้
ด ำเนินกำรตำมแผนงำนได้ผล
กำรประเมิน ITA โดยประเมิน
ตนเองตำมเกณฑ์ ป.ป.ช. 
91.17 คะแนน 

- - - 

20. ส านักงาน 
ธนานุเคราะห์ 

โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
พนักงำน 

จัดอบรมพนักงำน บรรยำย/
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
ประเมินผลกำรทดสอบก่อน-
หลังโดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 

พนักงำนใน
ต ำแหน่งผู้ช่วย
พนักงำนเก็บ

รักษำของ ผู้ช่วย
สมุห์บัญชี 

พนักงำนประมวล
ข้อมูล และ

พนักงำนใหม่ 

เดือนมิถุนำยน 
2563 

ต่อเนื่องจำกปี 2562 โดยมีท่ำน
พลอำกำศเอก วีรวิท คงศักดิ์ และ
นำงฉวีวรรณ นิลวงศ์ เป็นวิทยำกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกำรอบรม 

กำรด ำเนินตำมกิจกรรมมี
พนักงำนเข้ำร่วมทั้งสิ้น 76 คน 
สรุปกำรประเมินผลกำรทดสอบ
ก่อนอบรมพบว่ำพนักงำนมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ คิดเป็นร้อย
ล่ะ 59.87 กำรทดสอบหลัง
อบรม พบว่ำพนักงำนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ คิดเป็นร้อยละ 
82.17  

กำรเกิดสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของ
เช้ือโรคไวรัส 
Covid-19 ท ำให้
จ ำกัดในเรื่องพื้นท่ี
และจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม  

ปรับแผนกำรใน
กำรอบรมก ำหนด
กรอบระยะเวลำ
และจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม รวมถึง
สถำนที่ในกำรจัด
ให้เป็นไปตำม
มำตรกำรที่
ก ำหนด 

- 

21. องค์การ
ขนส่งมวลชน
กรุงเทพ   

โครงกำรเสริมสร้ำง 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
เจตคติ ด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

- ขสมก. ได้น ำไปใช้ในโครงกำร 
อบรมทุกโครงกำร โดยเป็นกำร 
เปิดคลิป VDO ให้ควำมรู้ที่ 
เกี่ยวกับเรือ่งกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวม เรือ่งปัญหำ
กำรทุจริตคอร์รัปชนัไม่ใช่เรือ่งไกล
ตัว เรื่องหลกัธรรมำภิบำล (Good 
Governance) และเรื่องกำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใดจำก
คนอื่น (ม.103) ให้มีทักษะ และ
สำมำรถขยำยผลอย่ำงเป็น
มำตรฐำน และแนวทำงเดียวกนั

พนักงำนองค์กำร 
 

ปีงบประมำณ 
2563 

 

- ขสมก. จะด ำเนินกำรจัดอบรม
อย่ำงต่อเนื่องและผลิตวิทยำกรใน
กำรปลูกฝังวธิีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตวัและ
ผลประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตพอเพียง ควำมอำยและไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 

- สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
อย่ำงถูกตอ้งในเร่ืองกำรคิด 
แยกแยะระหวำ่งผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วน 
รวม ควำมอำยและไม่ทนต่อ
กำรทุจริตให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม
น ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

- ขสมก. ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรผลิต
วิทยำกรที่ถ่ำยทอด 
ควำมรู้ในเรื่องกำร
คิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมและควำม
อำยต่อกำรทุจริต 
กำรประยกุต์หลัก
ควำมพอเพยีงด้วย
โมเดล STRONG : 

  



  

 

 

๒๙๖ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

เพื่อมุ่งสร้ำงสังคมที่ไมท่นตอ่กำร
ทุจรติ 

จิตพอเพียงต้ำน 
ทุจริต 

22. องค์การ
สวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย 

อบรมปฐมนเิทศ 
บุคลำกรองค์กำร 
สวนสัตวแ์ห่ง
ประเทศไทย เนือ้หำ
หลักสูตรประกอบด้วย 
 - ควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์  
- จริยธรรม
จรรยำบรรณของ 
ผู้บริหำร พนกังำน 
และลูกจ้ำง ฯ  
- ประมวลจริยธรรม
องค์กำรสวนสัตว์ 
2553   
- ระเบียบข้อบังคับ 
พนักงำนและลูกจ้ำง 
องค์กำรสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย 

- จัดท ำแผนโครงกำร  
- ขออนุมัติแผนงำน/ โครงกำร 
- ท ำแบบทดสอบ ก่อนและ
หลังกำรอบรม  
- ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม  
- สรุปผลและจัดท ำรำยงำน
กำรอบรมเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร
องค์กำรสวนสัตว์แห่งประเทศ
ไทย  
- กำรติดตำมและประเมินผล  
- น ำผลกำรประเมินผลมำ
ทบทวน และจัดท ำแผน  

- พนักงำนเก่ำ  
- พนักงำนบรรจุ
ใหม่   
- ลูกจำ้งชั่วครำว
รำยเดือน 

เดือนมิถุนำยน 
2563 – 
กรกฎำคม 
2563 

กำรฝึกอบรม อยู่ในระหวำ่งด ำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ใน
สภำวะเฝ้ำระวัง
ตำมมำตรกำร
ป้องกันและเฝ้ำ
ระวังโรคติดต่อ 
อันตรำย (โควิด-19) 
กำรด ำเนินงำนจึง
ไม่เป็นไปตำมแผน 

  

23. องค์การ 
อุตสาหกรรม 
ป่าไม้ 

ปฐมนิเทศ
ผู้ปฏิบัติงำนใหม ่

ขออนุมัติจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใหม่ โดยได้มี
กำรอบรมให้ควำมรู้ในหัวข้อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำ
ใหม่ 

3 วัน - - เล่ือนจัดฝึกอบรม
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ 
Covid-19 

ประชำสัมพันธ์
ผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ 
หรือหำก
สถำนกำรณ์ดีขึ้น
จึงด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรม 

 

24. องค์การ
ตลาดเพ่ือ
เกษตรกร 

หลักสูตร “กำร
พัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมด้ำนกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต” 

จัดอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรมด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต” 

พนักงำนใหม่
และบุคลำกรที่

เกี่ยวขอ้ง 
จ ำนวน 74 คน 

18 ก.พ. 63 - 1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำม
เข้ำใจเร่ืองกฎหมำยที่เกี่ยวกบั
กำรทุจริตต่อหน้ำที ่
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำม
ตระหนักสำมำรถแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน

- - - 



  

 

 

๒๙๗ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

และผลประโยชน์สว่นรวม
ได้มำกขึ้น 

25. ธนาคาร
เพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์
การเกษตร 

1. หลักสูตร ธ.ก.ส. 
ของเรำ รุ่นที่ 94 

เรียนรูด้้วยตนเองผ่ำนเอกสำร
ประกอบกำรอบรมพี่สอนนอ้ง 
และระบบ E-Learning  
1. วิชำอุดมกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
2. วิชำกำรบริหำรกิจกำรที่ดี 
3. วิชำควำมรู้ด้ำนกำรพนกังำน 
4. วิชำค่ำนิยมกำรปฏิบัติงำน 

พนักงำนใหม่ที่
เข้ำสู่องค์กร 

ภำยในปบีัญชี 
2563 

- - ปรับรูปแบบกำร
เรียนรู้ภำยใต้
สถำนกำรณ์ 
Covid-19 

- - 

2. หลักสูตรบริหำร
สำขำ (ผู้จัดกำรสำขำ) 

เรียนรูด้้วยตนเองผ่ำนเอกสำร
ประกอบกำรอบรมพี่สอนนอ้ง 
และระบบ E-Learning  
วิชำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำม
หลักธรรมำภิบำล 

พนักงำนสอบ
เล่ือนระดับ 9 
เป็นระดับ 10 

ภำยในปบีัญชี 
2563 

- - ปรับรูปแบบกำร
เรียนรู้ภำยใต้
สถำนกำรณ์ 
Covid-19 

- - 

 3. หลักสูตรบริหำร
สำขำ (ผู้ชว่ย
ผู้จัดกำรสำขำ) 

เรียนรูด้้วยตนเองผ่ำนเอกสำร
ประกอบกำรอบรมพี่สอนนอ้ง 
และระบบ E-Learning วิชำกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

พนักงำนสอบ
เล่ือนระดับ 8 
เป็นระดับ 9 

ภำยในปบีัญชี 
2563 

- - ปรับรูปแบบกำร
เรียนรู้ภำยใต้
สถำนกำรณ์ 
Covid-19 

- - 

4. หลักสูตร
กำรเงิน 3 (หวัหน้ำ
กำรเงิน 

เรียนรูด้้วยตนเองผ่ำนเอกสำร
ประกอบกำรอบรมพี่สอนนอ้ง 
และระบบ E-Learning  
1. วิชำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. วิชำกำรตรวจสอบและ
ควบคุมภำยใน 

พนักงำนสอบ
เล่ือนระดับ 7 
เป็นระดับ 8 

ภำยในปบีัญชี 
2563 

- - ปรับรูปแบบกำร
เรียนรูภ้ำยใต้
สถำนกำรณ์ 
Covid-19 

- - 

 5. หลักสูตรสินเชื่อ 
3 (หัวหน้ำหนว่ย) 

เรียนรูด้้วยตนเองผ่ำนเอกสำร
ประกอบกำรอบรมพี่สอนนอ้ง 
และระบบ E-Learning  
1. วิชำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำม
หลักธรรมำภิบำล 2. วิชำกำร
ตรวจสอบและควบคุมภำยใน 

พนักงำนสอบ
เล่ือนระดับ 7 
เป็นระดับ 8 

ภำยในปบีัญชี 
2563 

- - ปรับรูปแบบกำร
เรียนรูภ้ำยใต้
สถำนกำรณ์ 
Covid-19 

- - 



  

 

 

๒๙๘ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

26. ธนาคาร
อิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

1. อบรมพนักงำน
สำขำ เสริมสร้ำง
ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำป ี2563 

ให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตและต่อต้ำนกำรทุจริต 

พนักงำนสำขำ ม.ค.-มิ.ย. 63 ประเมินผลกำรควบคุมควำมเส่ียง
ด้ำนทุจริตด้วยตนเอง (FRCSA) 

พนักงำนมีควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต 

สถานการณ์โควิด 
19 ท าให้ไม่
สามารถเดินทางไป
อบรมได้ 

ให้ควำมรู้ทำง 
Intranet และให้
ท ำเอกสำร
ประเมินผล 
FRCSA 

- 

 2. สร้ำงเครือข่ำย
ต่อต้ำนกำรทุจริต
และวิทยำกรด้ำน
ป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำกลุ่มงำน/เขต 

คัดเลือกตัวแทน Anti Fraud 
Officers เป็นเครือข่ำย
ประสำนกับส ำนกัป้องกันกำร
ทุจริต 

พนักงำนที่เป็น 
RIC Officers 

มิ.ย.-ธ.ค. 63 อบรมให้ควำมรู้เป็นเครือข่ำยและ
เป็นวิทยำกรด้ำนป้องกันกำรทุจริต 

พนักงำนเข้ำร่วมเครือข่ำย/เป็น
วิทยำกรน ำต่อต้ำนกำรทุจริต 

กำรด ำเนินงำนมี
หลำยขั้นตอน ใช้
เวลำมำก 

ผู้บริหำรเป็นพลัง
ส ำคัญควรเข้ำ
ร่วมเป็น
เครือข่ำย 

- 

27. บริษัท 
ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด  

ต่อต้ำนทุจริตและ
คอร์รัปชัน 

พนักงำนบริษัท ธนำรักษ์
พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.) 
ศึกษำบทเรียน และท ำขอ้สอบ
ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (E-
Learning) 

พนักงำน ธพส. 10 วันท ำกำร พัฒนำหลักสูตรและด ำเนินกำร
ต่อเนื่องในปี 2564 

พนักงำน ธพส. ผู้ผ่ำนกำร
ทดสอบ จ ำนวน 113 คน 

- - - 

28. การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย 

หลักสูตร “ก้ำวสู่
ผู้บริหำร” 

กองพัฒนำบุคคลได้จัด
ฝึกอบรมวิชำ “หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ” ใหก้ับพนักงำน
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 
โดยบรรจุเป็นรำยวิชำใน
หลักสูตร “ก้ำวสู่ผู้บริหำร” 
โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ำรับกำร
อบรมร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต 
โดยมีควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศชำติ 
ไม่เพิกเฉยต่อกำรท ำทุจริตที่
เกิดขึ้น ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย 
รวมทั้งเข้ำใจสิทธิและหนำ้ที่
ของควำมเป็นพลเมืองไทย 

พนักงำนกำร
ท่ำเรือแห่ง
ประเทศไทย 
จ ำนวน 30 คน 

3 ชั่วโมง - ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมท ำ
แบบทดสอบ “หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ” มีผลค่ำเฉลี่ย
คะแนน 9.53/10 คะแนน 

- -  



  

 

 

๒๙๙ 

หน่วยงาน 
โครงการ/ 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หมาย
เหตุ 

ตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 
2560 เข้ำมำมีสว่นร่วมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต รว่มสร้ำง 
“สังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

29. บริษัท ท่า
อากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

1. โครงกำร
บรรยำยหลกัสูตร
กำรจัดกำรท่ำ
อำกำศยำน 
ระดับกลำง (หวัข้อ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต) 

บรรยำย พนักงำนระดับ 
5 และระดับ 6 

3 ชั่วโมง บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด 
(มหำชน) มีกำรน ำเนื้อหำด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตบรรจุลงใน
หลักสูตรกำรฝึกอบรมหลักของ 
ทอท. ทุกหลักสูตร เช่น หลักสูตร
นักบริหำรระดับต้น ระดบักลำง 
และระดับสูง รวมถึงหลักสูตร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ 

พนักงำนได้ทรำบถึง
ควำมหมำย, สำเหตุ, รูปแบบ, 
ทฤษฎีของกำรทุจริต, 
กฎหมำยที่เกีย่วขอ้ง รวมถึง
ผลกระทบและบทลงโทษของ
กำรทุจริต 

- -  

 2. โครงกำรจัดท ำ
สื่อประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

1. จัดท ำและเผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบป้ำย 
x-Stand 
2. 0yfme Infographic 
เผยแพร่และประชำสัมพันธ ์
ผ่ำน application line aot 
staff 
3. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรภำยใน
องค์กร อำทิ e-mail เว็บไซต์ 
และจุลสำร เป็นต้น 

พนักงำนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- น ำไฟล์ข้อมูลสื่อประชำสัมพันธ์ด้ำน
กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต 
เผยแพร่ไปยังท่ำอำกำศยำนที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 
ท่ำอำกำศยำน 

พนักงำนทุกระดับชั้นได้ทรำบ
ถึงนโยบำยของผู้บริหำร
ระดับสูง เพื่อให้เป็นแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนและร่วม
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต 

- -  

30. บริษัท 
วิทยุการบิน
แห่งประเทศ
ไทย จ ากัด 

Anti-Corruption กำรบรรยำยและ Workshop 
ประสบกำรณ์ควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน ์

พนักงำนใหม่ รุ่น
ที่ 1/2563 
จ ำนวน 46 คน 

3 ชั่วโมง -ผู้เข้ำรับกำรอบรมตระหนักรู้เรื่อง 
Anti-Corruption 
-ป้องกันกำร Corruption 

-ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได ้
-ผู้เข้ำรับกำรอบรมเข้ำร่วมครบ
ตำมจ ำนวน 

- -  

ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



  

 

 

หลักสูตรสร้างวิทยากร ป.ป.ช./ 
บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

“สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 



  

 

 

๓๐๐ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 

หน่วยงานของรัฐ 
 

1. กระทรวง 
การคลัง 

โครงกำรสัมมนำ “MOF” 
รวมพลังป้องกันต่อต้ำน
กำรทุจริตและปลกูฝัง
ทัศนคติค่ำนิยมเกี่ยวกบั
คุณธรรมและจริยธรรม 
กระทรวงกำรคลัง 

ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัหลักกำร 
วิธีกำรป้องกันปัญหำ
กำรทุจริต รวมถึงกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคลำกรใน
หน่วยงำน ให้ไปตำม
นโยบำยและ
เจตนำรมณ์ของกำร
ปฏิรูประบบรำชกำร ให้
เป็นองค์กรคุณธรรม 
โปร่งใส ไร้ทุจริต 

บุคลำกรในสังกัด
กระทรวงกำรคลัง  
จ ำนวน 50 คน 

1 วัน จัดให้มีโครงกำรฝึกอบรมสร้ำง
ควำมรู้เข้ำใจให้แก่บุคลำกรใน
สังกัดกระทรวงกำรคลังโดยมี
เนื้อหำวิชำตำมหลักสูตรต้ำนทจุริต 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ไม่ได้ด ำเนินกำร 
 

ช่องทำงกำรเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ ์
- สื่อทีวปีระชำสัมพันธ ์
- วำรสำรครอบครัวคน
คลัง (MOF Family)  
- วำรสำร MoF 
MAGAZINE 

เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดเของ 
โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนำ 2019 
หน่วยงำนจึงไม่
สำมำรถด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม
ฝึกอบรมตำม
หลักสูตรดังกล่ำว
ได้ 

หน่วยงำนได้
ด ำเนินกำรจัดท ำ
ข้อมูลโดยมีเน้ือหำ
ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำเพื่อเผยแพร่
และให้ควำมรู้ผ่ำน
สื่อต่ำงๆ ของ
หน่วยงำน 

- 

2. กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา 

โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญ 

มีรองหัวหน้ำศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตรับเชิญเป็น
วิทยำกรบรรยำยหวัข้อ
เสริมสร้ำงเกียรติภูมิ
ข้ำรำชกำร : ส ำนกึ
ข้ำรำชกำรไทยไม่โกง 
โดยบรรจุเนื้อหำของ
หลักสูตรต้ำนกำรทุจริต
ศึกษำของส ำนักงำน 
ป.ป.ช. เร่ืองผล 
ประโยชน์ทับซ้อน และ 
STRONG จิตพอเพียง
ต่อต้ำน ณ หอ้งประชุม 
กรมกำรท่องเท่ียว 

ข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรของกระทรวง

กำรท่องเท่ียวและ
กีฬำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 
2564 จ ำนวน 47 

คน 

3 ชั่วโมง
๒๘ ม.ค. 
๒๕๖๔ 

- ผู้รับกำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น โดยดู
จำกผลคะแนน
แบบทดสอบกอ่นเรียน
และหลังเรียน ดังนี้ ก่อน
เรียน คะแนนเฉลี่ยรวม 
5.5 คะแนน หลังเรียน 
คะแนนเฉลี่ยรวม 8.38 
คะแนน 

- ควรมีกำรจัด
ฝึกอบรมเสริมสร้ำง
ควำมรู้ทักษะกำร
เป็นวิทยำกรอยำ่ง
ต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น 

- 



  

 

 

๓๐๑ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.1 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์

ข้ำรำชกำรที่ดีรุ่นที่ 
 25 - 27 

จัดอบรมถ่ำยทอด
ควำมรู้ออนไลน์ผ่ำน
ระบบ 
Teleconference 
(Application: Zoom, 
Line และ Google 
form) ในหัวข้อวิชำ 
“ส ำนึกข้ำรำชกำรไทย
ไม่โกง” 

ข้ำรำชกำรใหม่  ที่มี
อำยุไม่เกิน 1 ปี 

 
รุ่นที่ 25 = 77 คน 
 
รุ่นที่ 26 = 88 คน 
 
รุ่นที่ 27 = 74 คน 

1 วัน 
 
 

18 ม.ค.
64 

17 พ.ค.
64 

7 ก.ค. 64 

- ผู้เข้ำรับกำรอบรม เกิดร้อย
ละ 100 เกิดจิตส ำนึก
สำธำรณะ วำงตนและ
ตระหนกัในกำรปฏิบัติหนำ้ที่      
ตำมระเบยีบแบบแผนของ
ทำงรำชกำร ยึดถือหลัก 
ธรรมำภิบำล ไม่นิ่งเฉยต่อ
กำรกระท ำทุจริตทกุรูปแบบ 
พร้อมทั้ง ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนโดยถอื
ประโยชน์สว่นรวมเป็นที่ตั้ง  

- - - 

3.2 กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน 

โครงกำรเยำวชนไทยหัวใจ
ใสสะอำด 

1. อบรมให้ควำมรู้แก่
สภำเด็กและเยำวชน   
ในเรื่องกระบวนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตำม
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ และเพื่อให้เป็น
แกนน ำในพื้นที่
ขับเคลื่อนกำรปลูกฝัง
และหล่อหลอมให้เด็ก
และเยำวชนมีจิตส ำนึก
และพฤติกรรมยึดมั่นใน
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
2. สนับสนุน
งบประมำณเงินอุดหนุน
ให้กับสภำเด็กและ
เยำวชนจังหวัดน ำไป 

แกนน ำสภำเด็กและ
เยำวชน เครือขำ่ยเด็ก

และเยำวชน 
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเด็ก
และเยำวชน วิทยำกร 
ผู้สังเกตกำรณ์ และ
เจ้ำหน้ำที่กรมกิจกำร

เด็กและเยำวชน
ทั้งสิ้น 168 คน 

 
 
 
 

สภำเด็กและเยำวชน
จังหวัด/
กรุงเทพมหำนคร/ 
แห่งประเทศไทย  

16 - 18 
ธันวำคม 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินกิจกำรสภำเด็กและ
เยำวชนไทยหวัใจใส
สะอำด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
2. กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน ได้สนับสนุน
งบประมำณประเภทงบ
เงินอุดหนุนเพื่อจัด 

1. สถำนกำรณ์ กำร
แพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
(COVID – 19) ท ำ
ให้สภำเด็กและ
เยำวชนต้องเลื่อน 
กำรจัดกิจกรรม
ออกไป 

  
 
 
 
 

2. สภำเด็กและ
เยำวชนมีกำร
เปลี่ยนแปลงบ่อย
ท ำให้กำรจัด 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



  

 

 

๓๐๒ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 
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ระยะ 
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ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

  ขับเคลื่อนกิจกรรมกำร
ปลูกฝังและหล่อหลอม
ให้เด็กและเยำวชนมี
จิตส ำนึกและพฤติกรรม
ยึดมั่นในควำมซ่ือสัตย์
สุจริต 

จ ำนวน 78 แห่ง 
จ ำนวนทั้งสิ้น 9,711 

คน 
 

  กิจกรรม กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง   

3.3 กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ 

1. กำรถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและ
หลักธรรมำภิบำล 

กำรสอดแทรกควำมรู้
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริตผ่ำน
กำรอบรม 

เจ้ำหน้ำที่หนว่ยงำน 
จ ำนวน ๒๖ คน 

3 วัน - บุคลำกรได้รับควำมรู้ด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริตหลัก
จริยธรรมและหลกั 
ธรรมำภิบำล 

- - - 

2. ส่งเสริมอำสำสมัคร
พัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ 

กองกิจกำรอำสำสมัคร
และพัฒนำสังคม 
จัดสรรงบประมำณให้
ส ำนักงำน พมจ. จัด
อบรม 

อำสำสมัครพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ จ ำนวน 

๖๔ จังหวัด 

3 วัน - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร กำรแพร่ระบำด
ของเช้ือไวรัสโควิด 
19 ท ำให้บำงพื้นที่
ไม่สำมำรถจัด
อบรมได้ตำม
ก ำหนด 

- - 

3.4 การเคหะ
แห่งชาติ 

โครงกำรอบรมหลักสูตร
กำรเสริมสร้ำงกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม ควำมโปร่งใส 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และผลประโยชน์ทบัซ้อน
ในกำรปฏิบัติงำน หัวข้อ 
“ท ำอยำ่งไร ให้ห่ำงไกล
ทุจริต” 
 

 จัดอบรมในหัวข้อ “ท ำ
อย่ำงไร ให้ห่ำงไกล
ทุจริต” มีวิทยำกร
บรรยำย นำยกนต์ธร 
บัวงำม งำนพัฒนำ
พิพิธภัณฑ์และหอ
จดหมำยเหต ุ
(พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง)  
ส ำนักต้ำนทุจริตศึกษำ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ออนไลน์ผ่ำนระบบ 
ZOOM 

ผู้บริหำร และ
พนักงำนรวมจ ำนวน 

160 คน 
 

22 
มิถุนำยน 
2564 
เวลำ 

09.00 - 
12.00 น. 

- กำรเสริมสร้ำงกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม ควำมโปร่งใส 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และผลประโยชน์ทบัซ้อน
ในกำรปฏิบัติงำน พร้อม
ทั้งประเมินผลกำรรับรู้ มี
ค่ำเฉลี่ย 4.10 คิดเป็น
ร้อยละ 81.90 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับมำก 

- ควรเพิ่มเวลำกำร
อบรมให้ควำมรู้
จำก 09.00 -
12.00 น.เป็น 
 1 วัน 
 

- 



  

 

 

๓๐๓ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

4. กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ 

1. โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสูตรกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
รุ่นที่ 29 - 32 
(กรมชลประทำน) 

จัดอบรมให้ควำมรู้ และ
บรรจุหัวข้อ “วินัย
ส ำหรับข้ำรำชกำร 
กฎหมำยมหำชน 
กฎหมำยกำรปกครอง
และหน้ำที่พลเมือง” 
เข้ำในหลักสูตร ซ่ึงมี
เนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรทุจริต 

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
กรมชลประทำน 

(322 คน) 

3 ชั่วโมง อยู่ระหว่ำงติดตำมผล ด ำเนินกำรฝึกอบรมเสร็จ
สิน้แล้ว ซ่ึงรุ่นที่ 30 - 32 
อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมผล 

เนื่องจำกกำร
ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่ำ 
(โควิด - 2019 ) 
ท ำให้รุ่นที่ 30 - 
32 ต้องด ำเนินกำร
ฝึกอบรมในรูปแบบ 
Online 

- - 

2. โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี”  
รุ่นที่ 42 - 44  
(กรมปศุสัตว์) 

จัดอบรมให้ควำมรู ้
และบรรจุหัวข้อ “วินัย
กับกำรปฏิบัติรำชกำร 
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ คุณธรรม
และจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำร”  

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
กรมปศุสัตว์  
(175 คน) 

3 ชั่วโมง อยู่ระหว่ำงติดตำมผล ด ำเนินกำรฝึกอบรมเสร็จ
สิ้นแล้ว และอยู่ระหวำ่ง
เตรียมกำรฝึกอบรมรุ่นที่ 
45 - 46 ต่อไป 

เนื่องจำกกำร
ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่ำ 
(โควิด - 2019 ) 
ท ำให้รุ่นที่ 43 -
44 ต้องด ำเนินกำร
ฝึกอบรมในรูปแบบ 
Online 

- - 

3. โครงกำรฝึกอบรม
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
หลักสูตร "กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดีส ำหรับ
ข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติรำชกำร"  
รุ่นที่ 15 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

จัดอบรมให้ควำมรู้และ
ได้สอดแทรกหัวข้อ
เกี่ยวกบั 
กำรป้องกันทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ไว้ในหวัข้อ 
“วินัยขำ้รำชกำร 
เป้ำหมำย ข้ำรำชกำร
บรรจุใหม่ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์” 
 
 

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(66 คน) 

3 ชั่วโมง อยู่ระหว่ำงติดตำมผล ด ำเนินกำรฝึกอบรมเสร็จ
สิ้นแล้ว 

- - - 



  

 

 

๓๐๔ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

5. กระทรวงคมนาคม 
5.1 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
คมนาคม 

1.1 โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร“ฉันคือ
ข้ำรำชกำรที่ดี” รุ่นที่ 52  

1.2 โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร “ฉันคือ
ข้ำรำชกำรที่ดี” รุ่นที่ 53  

1.3 โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร  “ฉันคือ
ข้ำรำชกำรที่ดี” รุ่นที่ 54  

1.4 โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตรนักบรหิำรระดับ
ต้น กระทรวงคมนำคม  

1.5 โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหำร
ระดับกลำง กระทรวง
คมนำคม  

1.6 โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหำร
ระดับสูง กระทรวง
คมนำคม 

จัดอบรมฯ ทำงระบบ
ออนไลน์ แอปพลิเคชัน 
“Zoom”  
 
 

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
จ ำนวน 88 คน 

 

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
จ ำนวน 48 คน 

 

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
จ ำนวน 98 คน 

 

นักบริหำรระดับต้น 
จ ำนวน 41 คน 

 
 

นักบริหำรระดับกลำง 
จ ำนวน 30 คน 

 
 
 

นักบริหำรระดับสูง 
จ ำนวน 38 คน 

 

 5 - 13 
ม.ค.64 

 
10 - 19 
มี.ค.64 

 

19 - 28 
มี.ค.64 

 
 

30 มิ.ย. - 
15 ก.ย.

64 

25 พ.ย. 
63 - 12 
มี.ค.64 

 
 
4 เม.ย. – 
16 ก.ค.
64 

- 1. ส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับ  
กำรอบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรมตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. สร้ำงควำมตระหนัก  
ถึงควำมรู้คู่คุณธรรม     
น ำศำสตร์พระรำชำไปใช้ 
ในกำรพัฒนำตน พัฒนำ
งำน 
3. พัฒนำทัศนคติ ค่ำนิยม
และพฤติกรรมกำรบริหำร
โดยมุ่งเน้นคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
กำรขยำยผล ด ำเนินกำร
ต่อเนือ่งในปีถัดไป 

ผลกระทบกำร
ด ำเนิน กำรจำก
สถำนกำรณ์โรค
ระบำด Covid-19 
เช่น กำรปรับ 
เปลี่ยนก ำหนด  
กำรจัดกิจกรรมเดิม   
ทั้งวัน เวลำ และ
สถำนที่ ต้องมีกำร
ประชุมก ำหนด
มำตรกำร เพื่อ
รองรับสถำนกำรณ์ 

เสนอให้ด ำเนินกำร
ต่อเนื่องในทุกปี 

- 

2. กระทรวงคมนำคม 
แจ้งแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำให้หนว่ยงำน 

แจ้งแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำให้
หน่วยงำนในสังกัด 

ผู้บริหำร บุคลำกร
และหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวง

คมนำคม 

ภำยในป ี
งบฯ 64 

น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำต่อไป 

- - ปรับปรุงและ
พัฒนำเนื้อหำ
หนังสือให้ทันสมัย 
เพื่อเกิดแรงจูงใจใน 

- 



  

 

 

๓๐๕ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 ในสังกัดกระทรวงทรำบ กระทรวงทรำบพร้อมส่ง
หนังสือชุดวิชำป้องกัน
กำรทุจริต กระทรวง
คมนำคม ตำมหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ทั้ง 
4 ชุดวิชำ รวมทั้งสิ้น
จ ำนวน 896 เล่ม 

     กำรน ำไปปฏบิัติ
มำกยิ่งขึ้น 

 

3. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรถอดองค์
ควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำง
องค์กรคุณธรรม  

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โดยด ำเนินกำรผำ่น
ระบบแอปพลิเคชัน 
Zoom ในรูปแบบของ
กำรบรรยำยและท ำ
กิจกรรมกลุ่มเพื่อ     
ฝึกปฏิบัติกำรถอดองค์
ควำมรู ้

ผู้บริหำรและบุคลำกร
หน่วยงำนในสังกัด 
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
จ ำนวน 60 คน 

20 - 21 
พ.ค.64  

น ำควำมรู้ กำรถอดองค์ควำมรู ้
ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม หรือใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ต่อไป 

ผู้เข้ำได้เรียนรู้ขั้นตอน 
เครื่องมือในกำรถอดองค์
ควำมรู้ ด้วยเทคนิค COP 
(Community of 
Practice) 

- - - 

4. กิจกรรมเผยแพร่
ผลงำนด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตของกระทรวง
คมนำคม และพิธยีกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่บุคลำกร
ในหน่วยงำนสังกัด
กระทรวงคมนำคม “คน
ต้นแบบคมนำคม 
ประจ ำป ี2564”  

แจ้งให้หน่วยงำนใน
สังกัดคัดเลือกบุคลำกร
ที่ประพฤติปฏบิัติตน
เป็นแบบอยำ่งที่ดี มี
ควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และมีคุณธรรม 
โดยผ่ำนกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรของ
แต่ละหน่วยงำน เพื่อ
ประกำศยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่บุคลำกรใน
หน่วยงำนสังกัด
กระทรวงคมนำคม  

บุคลำกรในหน่วยงำน
สังกัดกระทรวง

คมนำคม 

มิ.ย.- ส.ค. 
2564 

มีกำรด ำเนินโครงกำรต่อเนื่องในปี
ถัดไป เพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำน เป็นแรงบันดำลใจ
ให้กับบุคลำกรกระทรวงคมนำคม
ได้ยึดมั่นเป็นต้นแบบ เป็นกำรปลกู
จิตส ำนึกให้มีทัศนคติและค่ำนิยม
ในควำมซ่ือสัตย์สุจริต และมี
คุณธรรมในต่อต้ำนกำรทุจริต 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกิจกรรม - - - 



  

 

 

๓๐๖ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 5. เผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ์เพือ่
ส่งเสริมกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ด ำเนินกำรเผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ์เพือ่
ส่งเสริมกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตผ่ำน
ทำงเว็บไซต์กระทรวง
คมนำคมและแฟนเพจ 
Facebook “Anti-
Corruption 
Operation Centre 
MOT” 

บุคลำกรหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวง
คมนำคม และ
ประชำชนทั่วไป 

ตลอดปี 
งบฯ 

2564 

- สร้ำงกำรช่องทำง
สำรสนเทศ และกิจกรรม
รณรงค์เสริมสร้ำงค่ำนิยม
กระบวนกำรกล่อมเกลำ 
ทำงสังคมเพื่อต้ำนกำร
ทุจริต 

- - - 

5.2 กรมเจ้าท่า 1. ปฐมนิเทศให้กับ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
บรรจุกลับ และรับโอน 
ครั้งที่ 1 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  

จัดกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ทุจริตศึกษำ ผ่ำนระบบ 
Zoom โดยมี นำยธวัช
ชัย  สมน้อย ต ำแหน่ง 
หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำ
บุคคล รับหน้ำที่เป็น
วิทยำกรบรรยำยให้
ควำมรู้เรื่องทุจริตศึกษำ 

ข้ำรำชกำร บรรจุ
ใหม่/รับโอน /บรรจุ

กลับ ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมจ ำนวน  

19 คน 

21 
มกรำคม 
2564 

- ข้ำรำชกำร บรรจุใหม่ /รับ
โอน/บรรจุกลับ ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมจ ำนวน 19 คน 
เข้ำร่วมกิจกรรมครบทุก
คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- - - 

2. กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อเตรียม
ควำมพร้อม ในกำร
ปฏิบัติงำนของพนกังำน
รำชกำร รุ่นที่ 1 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

จัดถ่ำยทอดควำมรู้ 
ทุจริตศึกษำ ผ่ำนระบบ 
Zoom โดยมีนำย 
วีระวัฒน์ ชำยสวัสดิ์ 
ต ำแหน่ง นักทรัพยำกร
บุคคล หน้ำที่เป็น
วิทยำกรบรรยำยให้
ควำมรู้เรื่องทุจริตศึกษำ 

พนักงำนรำชกำรจัด
จ้ำงใหม่ จ ำนวน  

31 คน 

29 
ธันวำคม 
2563 

- พนักงำนรำชกำรจัดจ้ำง
ใหม่ จ ำนวน 31 คน 

เข้ำร่วมกิจกรรมครบทุก
คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- - - 

3. กิจกรรมยกระดับกำร
สื่อสำรเชิ งสร้ ำ งสรรค์ 
ด้วยสำรสนเทศ 

จัดกิจกรรมยกระดับ
กำรสื่อสำรเชิง
สร้ำงสรรค์ ด้วย  

เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ
ของกรมเจ้ำท่ำ 

ปีงบฯ
2564 

- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จแลว้ 
จ ำนวน 3 ชิ้น ดังนี ้

1) สื่อประชำสัมพันธ ์

- - - 



  

 

 

๓๐๗ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

  สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับ ITA เน้นควำมเข้ำใจ
อย่ำงเห็นภำพ 
(Infographic)  
และสำมำรถส่งต่อ 
(Share) ให้กันได้
โดยง่ำย 

   เร่ือง ทุจริตศึกษำ 
2) สื่อประชำสัมพันธ์ 
เร่ือง สินบนคืออะไร  
3) สื่อประชำสัมพันธ์ 
เร่ือง บทลงโทษกำรทุจริต 

   

4. จัดกิจกรรมกำร
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมกรมเจ้ำท่ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 
 

มีกำรจัดประชุม
เกี่ยวกบัหลักเกณฑ์
และตัวชี้วัดองค์กร
คุณธรรม โดยให้
หน่วยงำนน ำไป
พิจำรณำวำ่มีควำม
พร้อมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมหรือไม ่
หำกมีควำมพร้อม
สำมำรถด ำเนิน
กิจกรรมตำมกรอบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ทั้งนี้ หนึ่งในกิจกรรม
องค์กรคุณธรรมคือกำร
มอบเกียรติบัตรยกย่อง
เชิดชูเกียรติเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติดี ไม่ทุจริต และมี
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 

หน่วยงำนภำยใน
สังกัดกรมเจ้ำท่ำ  

ที่มีควำมพร้อมในกำร
ด ำเนินกิจกรรม
องค์กรคุณธรรม 

25 
มีนำคม - 

19 
พฤษภำคม 

2564 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จะ
ด ำเนินองค์กรคุณธรรมครบทุก
หน่วยงำนภำยในสังกัดกรมเจ้ำท่ำ 

กรมเจ้ำท่ำมีหนว่ยงำน
ภำยในสังกัด จ ำนวน
ทั้งหมด 24 หนว่ยงำน 
แบ่งเป็นหน่วยงำนที่มี
ควำมพร้อมในกำรด ำเนิน
กิจกรรม จ ำนวน 17 
หน่วยงำน หน่วยงำนที่ยัง
ไม่พร้อมด ำเนินกิจกรรม 
จ ำนวน 7 หนว่ยงำน 

- - - 

5.3 กรมการ
ขนส่งทางบก 

1. จัดอบรมหลักสูตร 
กำรบริหำรส ำหรับ
ผู้บังคับบัญชำระดับต้น 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  

โดยก ำหนดเนื้อหำ
หลักสตูรกำรฝึกอบรม
หัวข้อวิชำกำรบริหำร
ด้วยหลักคุณธรรม
ประกอบดว้ยหวัข้อวิชำ 

บุคลำกรประเภท
ทั่วไประดับอำวุโส/
ช ำนำญงำน และ
ประเภทวิชำกำร
ระดับช ำนำญกำร 

ภำยใน
เดือน

สิงหำคม 
2564 

- ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีผล
คะแนนกำรทดสอบหลัง 
กำรฝึกอบรมไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 60 โดยมีควำมรู้ 
ทักษะกำรเป็นนักบริหำร 

- - - 



  

 

 

๓๐๘ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

  ย่อย 2 วิชำ คือ   กำร
ขัดกัน ระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม และ
กำรศึกษำดูงำนตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ระยะเวลำ
กำรอบรม 
จ ำนวน 9 

วัน 

 ยึดถือหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม สำมำรถปฏบิัติ 
งำนตำมภำรกจิได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

   

2. จัดอบรมหลักสูตร 
เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล  
 

โดยมีหัวข้อวิชำ ดังนี้ 
     - กระบวนทัศน์
หลักธรรมำภิบำลเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรทุจริต 
     - กำรบริหำรควำม
เส่ียงกำรทุจริต 

บุคลำกรในสังกัด
ส่วนกลำง 

ภำยใน
เดือน

สิงหำคม 
2564 

ระยะเวลำ
กำรอบรม 
จ ำนวน 9 

วัน 

จัดโครงกำรสืบเนื่อง ปีถัดไป เข้ำรับกำรฝึกอบรมมี
ควำมรู้เรื่องกระบวนทัศน์ 
หลักธรรมำภิบำล เพือ่
ป้องกันกำรทุจริตและ
กฎหมำยที่เกีย่วขอ้งกับ
กำรทุจริตและกำรบริหำร
ควำมเส่ียงกำรทุจริต 
รวมทั้ง มีกำรประเมินผล
โครงกำรหลังกำรฝึกอบรม
เสร็จสิ้นด้วย 

- - - 

5.4 กรมท่า
อากาศยาน 

1. ด ำเนินกำรคัดเลือก
บุคคลต้นแบบ ดังนี้ 
 1.1 ข้ำรำชกำรดีเด่น 
 1.2 คนต้นแบบ
คมนำคม 

 บุคลำกรในสังกัด
กรมท่ำอำกำศยำน 

ปีงบประม
ำณ 2564 

- กรมท่ำอำกำศยำน
ด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบ ได้ผล ดังนี้ 
1. ข้ำรำชกำรดีเด่น 
จ ำนวน 2 รำย 
2. คนต้นแบบคมนำคม 
จ ำนวน 1 รำย 

- - - 

2. บรรจุหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำในโครงกำร
ปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่
ของกรมท่ำอำกำศยำน 
 

 บุคลำกรใหม่ของ
กรมท่ำอำกำศยำน 

เดือน 
กันยำยน 
2564 

- อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร - - - 



  

 

 

๓๐๙ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 3. เผยแพรห่นังสือ
ประชำสัมพันธ ์และ
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือ
ชุดวิชำป้องกันกำร
ทุจริต กระทรวง
คมนำคม ตำมหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ไปยัง
ท่ำอำกำศยำนในสังกัด 

บุคลำกรในสังกัด
กรมท่ำอำกำศยำน 

6 - 7 
กรกฎำคม 
2564 

- ท่ำอำกำศยำนได้รับ
หนังสือชุดวิชำป้องกัน  
กำรทุจริต กระทรวง
คมนำคม ตำมหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ครบถ้วน 

- - - 

5.5 กรมทาง
หลวง 

1. โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ที่อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  

จัดโครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร  

ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำร
บรรจุใหม่ใน 

(ปีงบฯ 63-64) 
รุ่นที่ 25  = 50 คน 
 
รุ่นที่ 26 = 50 คน 
 
รุ่นที่ 27 = 70 คน 
 
รุ่นที่ 28 = 70 คน 
 
รุ่นที่ 29 = 30 คน 

 
 

 
27 - 30 
ต.ค.63 

24 - 27 
พ.ย.63 
15 - 18 
ธ.ค.63 

21 - 24 
ธ.ค.63 
15-19 
ก.พ.64 

- - มีผู้ผ่ำนกำรอบรม 
 จ ำนวน 325 คน 

- - - 

2. จัดด ำเนินกำร
โครงกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่สอดแทรก
เนื้อหำเกี่ยวกับกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต  

2.1 โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรงำนพัสด ุ

2.2 โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหำรกรม
ทำงหลวงระดับต้น รุ่นที่ 
10 

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน   
กำรจัดซ้ือจัดจำ้งและ
กำรบริหำรงำนพัสด ุ

 
 

ข้ำรำชกำรกรม     
ทำงหลวง ระดับ
ช ำนำญกำร และ 
ระดับช ำนำญงำน 

14-16 
ต.ค.63 

 
 
 

2-18 
พ.ย.63 

- 
 
 
 
 
 
- 

- มีผู้ผ่ำนกำรอบรม 
จ ำนวน 48 คน 
 
 
 

- มีผู้ผ่ำนกำรอบรม 
จ ำนวน 50 คน 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 



  

 

 

๓๑๐ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 3. เผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ์เพือ่
ส่งเสริมกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต โดย
ด ำเนินกำร 

3.1 เผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ์เพือ่
ส่งเสริมกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตเว็บ
เพจ “ส่งเสริมคุณธรรม 
ควำมโปร่งใส และ
ป้องกัน กำรทุจริต” 
หัวข้อ “สื่อป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต” ทำง
เว็บไซต์กรมทำงหลวง 
 
3.2 เผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ ์เพื่อ
ส่งเสริมกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต “ไม่
ยอม ไม่ทน  ไม่เฉย รวม
พลังคนไทย   ไม่โกง” 

บุคลำกรกรม      
ทำงหลวง 

ปีงบฯ                  
2564 

เป็นต้นไป 

- - มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ ์
สื่อป้องกันและต่อตำ้นกำร
ทุจริต ดังนี้ 
(1) Infographic 
มำตรฐำนจริยธรรม 
2562 
(2) กำรส่งเสริมกำรสร้ำง
วัฒนธรรมเชิงจริยธรรมใน
องค์กร 
(3)พัฒนำข้ำรำชกำรไทย  
ให้พ้นคอรับปชั่น  
(4)คนไทยไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 
(5)ผู้บังคับใช้กฎหมำยกับ 
กำรกระท ำผิด 

- - - 

4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ ป ร ะพฤ ติ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

แจ้งเวียนผลกำร
คัดเลือกข้ำรำชกำร
ดีเด่นของกรมทำงหลวง 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ดี รวมทั้ง
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
กำรจัดพธิีมอบรำงวัล
ข้ำรำชกำรดีเด่นของ
กรมทำงหลวง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2563 ทำงเว็บไซต์กรม
ทำงหลวง หัวข้อ “ข่ำว
ประชำสัมพันธ”์ 

บุคลำกรกรม  
ทำงหลวง 

มี.ค.
2564 

เป็นต้นไป 

- มีกำรแจ้งเวียนผลกำร
คัดเลือกข้ำรำชกำรดีเด่น
ของกรมทำงหลวง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ให้บุคลำกรใน
สังกัดรับทรำบและ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญใน
กำรประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยำ่ง ที ่

- - - 



  

 

 

๓๑๑ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

5.6 กรม 
ทางหลวงชนบท 

1. กำรบรรจุหลกัสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำใน
โครงกำรปฐมนิเทศและ
โครงกำรอบรมสัมมนำ
ต่ำง ๆ 

 เจ้ำหน้ำที่/พนกังำน
หน่วยงำนในสังกัด

กรมทำงหลวงชนบท 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

- - กำรแพร่ระบำด
ของเช้ือไวรัส 
Covid-19 

- - 

2. เผยแพร่บทควำมรู้
เนื้อหำเกี่ยวกับหลักสูตร
ต้ำนกำรทุจริต โดยผ่ำน
ช่องทำงสำรสนเทศ 
กิจกรรมรณรงค์
เสริมสร้ำงค่ำนิยม
กระบวนกำรกล่อมเกลำ
ทำงสังคมเพื่อต้ำนกำร
ทุจริต 

จัดท ำบทควำมรู้ไว้ไกล
โทษซ่ึงเป็นกำรน ำ
เนื้อหำในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกับหลักสูตร
ต้ำนกำรทุจริต โดย
เผยแพร่ผำ่นช่องทำง
สำรสนเทศ และ
กิจกรรมรณรงค์
เสริมสร้ำงค่ำนิยม
กระบวนกำรกล่อมเกลำ
ทำงสังคมเพื่อต้ำนกำร
ทุจริต 

- - 
 

- - 

3. กำรยกยอ่งเชิดชู
เกียรติ บุคลำกรกรมทำง
หลวงชนบท ที่ประพฤติ
ตนเป็นแบบอยำ่งที่ดี มี
ควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส มีคุณธรรม มีจิต
สำธำรณะ จิตอำสำ และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 

 - - - - 

4. จัดตั้งกองส่งเสริม
จริยธรรมและปอ่งกันกำร
ทุจริต 

 - - - - 



  

 

 

๓๑๒ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

5.7 ส านักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่ง 
และจราจร 

หน่วยงำนได้น ำเนื้อหำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
มำปรับใช้ในกำร
ปฐมนิเทศข้ำรำชกำร เป็น
บำงส่วน 

 ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
จ ำนวน 2 รำย 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน
ทราบผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน 
www.otp.go.th/ 

เนื่องจำกปัจจบุัน       
มีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์โรค
ระบำด Covid-19 
ส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินกำร 

เสนอให้ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. จัดโครงกำร
เพื่อฝึกอบรม
ส ำหรับหลักสูตร
กำรศึกษำพื้นฐำน 
ใน 4 รำยวิชำ ใน
ภำครวมแบบ
ออนไลน ์

- 

5.8 กรมการ
ขนส่งทางราง 

1. จัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์เพือ่
ส่งเสริม กำรป้องกัน และ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ของหน่วยงำน 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

- กรมการขนส่งทางราง 
โดยกลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคลได้ด าเนินการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
และให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกบัการตา้นทุจริต
ศึกษาแกบุ่คลากรใหม่ของ
กรมการขนส่งทางราง 

- เห็นควรให้
กระทรวงคมนำคม
เป็นหน่วยงำนหลกั
ในกำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรมหลักสูตร
ต้ำนทุจริตใน
ภำพรวม 

- 

2. บรรจุหลักสูตรต้ำน
ทุจริตในโครงกำรอบรม
สัมมนำต่ำงๆ  

2.1 ฝึกอบรมกจิกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต” จ ำนวน  1 รำย  
เมื่อวันที่ 20  -  21 
สิงหำคม 2564 
 
2.2 ได้ก ำหนดกจิกรรม
ธรรม น ำสุข เพือ่
ปลูกฝังและส่งเสริมให้
บุคลำกรในสังกัดเข้ำวัด
ปฏิบัติธรรม  

บุคลำกรในสังกัด
หน่วยงำน 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

จะส่งเสริมให้บรรจุหลักสูตรต้ำน
ทุจริตไว้ในโครงกำรสัมมนำต่ำงๆ 
ให้มีคุณลักษณะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ที่จะน ำไปสู่พฤติกรรม ในเชิง
สร้ำงสรรค์ ส่งผลให้สำมำรถแก้ไข
ปัญหำระบบคุณธรรม จริยธรรม
และกำรทุจริต 

ท าให้เกิดความตระหนกั
ถึงความส าคัญและสื่อสาร
ไปสู่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน โดยมุ่งเน้น
ส่งเสริมระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
ประยุกต์หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 
รวมถึงมุ่งเน้นเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
และบูรณาการทกุภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

- - - 



  

 

 

๓๑๓ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 3. พัฒนำ จัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ ์ด้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์หรือ
นวัตกรรมใหม่ เพื่อ
ส่งเสริมกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตให้
เจ้ำหน้ำที่ ในหน่วยงำน  

ประชำสัมพันธ ์เพื่อ
ส่งเสริม กำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้เจ้ำหน้ำที ่ใน
หน่วยงำน ดังนี้ 
-  ปำ้ยกำรต่อต้ำน    
กำรทุจริต  
- ป้ำยประกำศเจตจ ำนง 
สุจริตในกำรบริหำรงำน 
- ป้ำยประกำศ
เจตนำรมณ์ งดรับ งดให้ 
ของขวัญ ของก ำนัลทุก
ชนิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ (No Gift 
Policy) 
- บนเว็บไซต์หน่วยงำน 
www.drt.go.th 

บุคลำกรในสังกัด
หน่วยงำน 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

กระตุ้นจิตส ำนึกและให้ควำมรูก้ับ
เจ้ำหน้ำที่ในหนว่ยงำนได้รับทรำบ
อย่ำงต่อเนื่อง 

- - - - 

4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
เจ้ำหน้ำที่ที่ประพฤติ
ปฏิบัติดี ไม่ทุจริต และมี
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 

 บุคลากรในสังกัด
หน่วยงาน 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

- 5.1 คัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น 
5.2 คัดเลือกคนต้นแบบ
คมนาคม ปี 2564 

- - - 

5. ก ำหนดแนวทำง
ด ำเนินกำรจัดตั้ง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำน
ต่อต้ำนกำรทุจริตโดยตรง
ในแต่ละหน่วยงำน หำกยัง
ไม่มีหน่วยงำนรับผิดชอบ
งำนต่อต้ำนกำรทุจริต
โดยตรง 

 กลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

 เนื่องจากอยู่ระหวา่ง 
เตรียมก าลังคน ดังนั้น ใน
การด าเนินการจัดตั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ต่อต้านการทุจริต จึง
ก าหนดให้ ฝา่ยวินัย 
จริยธรรม และส่งเสริม
คุณธรรม เป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงไปพลางก่อน 

   



  

 

 

๓๑๔ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 
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การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงกำรอบรมสัมมนำ
ร่วมกัน หลกัสูตร  
“กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” 

กำรบรรยำยโดย
วิทยำกรจำกส ำนักงำน 
ป.ป.ท. ให้แก่ขำ้รำชกำร
บรรจุใหม่ ในโครงกำร
อบรมสัมมนำร่วมกัน 
ในหลักสูตรดังกล่ำว มี
รำยวิชำหัวข้อ “กำรคิด
แยกแยะประโยชน์สว่น
ตนและประโยชน์สว่น
รม”  

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
จ ำนวน 5 รุ่น ดังนี ้
- รุ่นที่ 27 
(16 – 18, 23 พ.ย 
- 1 ธ.ค.63) 
- รุ่นที่ 28 
(22 - 26 ก.พ., 
1 - 5 มี.ค. 64) 
- รุ่นที่ 29 
(15 - 19, 22 - 26 
มี.ค.64) 
- รุ่นที่ 30 
(2 - 17 ส.ค.64) 
- รุ่นที่ 31 
(30 ส.ค.- 10 ก.ย.
64) 
 

3 ชั่วโมง 
 

 ข้ำรำชกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ผ่ำนกำร
อบรมโครงกำร ดังนี้ 
- รุ่นที่ 27 มีผู้ผ่ำนกำร
อบรม จ ำนวน 135 คน  
- รุ่นที่ 28 มีผู้ผ่ำนกำร
อบรม จ ำนวน 108 คน  
- รุ่นที่ 29 มีผู้ผ่ำนกำร
อบรม จ ำนวน 99 คน  
- รุ่นที่ 30 ผู้ผ่ำนกำร
อบรม จ ำนวน 125 คน 
- รุ่นที่ 31 มีผู้ผ่ำนกำร
อบรม จ ำนวน 108 คน 

- -  

7. กระทรวง
พลังงาน 

1. หลักสูตรอบรม
ข้ำรำชกำรใหม่ รุ่น 1 

จัดอบรมให้ควำมรู้แก่
ข้ำรำชกำรใหม่ ใน
หัวข้อที่ส ำคัญต่ำงๆ 
และบรรจุหัวข้ออบรม
เร่ือง “ปรับฐำน
ควำมคิดต้ำนทุจริต 
ส่วนตนและส่วนร่วม” 
เข้ำในหลักสูตร 

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
กระทรวงพลังงำน 

3 ชั่วโมง - จัดเมื่อวันที่ 11 มีนำคม 
2564 ที่ชั้น 15 
กระทรวงพลังงำน มีผู้เข้ำ
รับกำรอบรม 50 คน 

- ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ควรจัดท ำหลักสูตร 
และมอบ
ประกำศนียบัตรใน
รูปแบบออนไลน์ 
เพื่อขยำยขอบเขต
กลุ่มเป้ำหมำยให้
กว้ำงขึ้น รวมถึงผู้ที่
สนใจนอก
หน่วยงำนภำครัฐ
และภำคีเครือข่ำย
ต่ำงๆ 
 

- 

2. หลักสูตรอบรม
ข้ำรำชกำรใหม่ รุ่น 2 

- จัดเมื่อวันที่ 16-20 
สิงหำคม 2564 โดยจะมี
ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 
53 คน (อบรมในรูปแบบ
ออนไลน์) 

กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด -19 
ท ำให้ไม่สำมำรถจัด
อบรมปกติได้ 

- 



  

 

 

๓๑๕ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

8. กระทรวง
พาณิชย์ 

หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
กระทรวงพำณิชย ์
STRONG : จิตพอเพยีง
ต้ำนทุจริต ลงในระบบ
ออนไลน์ (E-Learning) 

กระทรวงพำณิชย์ได้น ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำกระทรวงพำณิชย์  
STRONG : จิตพอเพยีง
ต้ำนทุจริต ลงในระบบ
ออนไลน์ (E-Learning) 

ข้ำรำชำกร/บุคลำกร
กระทรวงพำณิชย ์ทั้ง

ส่วนกลำง/ส่วน
ภูมิภำคและ
ต่ำงประเทศ 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

- กระทรวงพำณิชย์ได้น ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
ลงระบบออนไลน์ (E-
Learning) เพื่อเปิดโอกำส
ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
กระทรวงพำณิชย ์ทั้ง
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค
และต่ำงประเทศ ได้มี
โอกำสศึกษำ ซ่ึงมีกำร
ออกแบบเนื้อหำหลักสูตร
และแบบทดสอบส ำหรับ
วัดระดับกำรเรียนรู้และน ำ
ลงระบบส ำหรับเรียน
ระบบออนไลน์ (E-
Learning) เรียบร้อยแลว้ 
มีผู้เข้ำเรียนในระบบทั้งส้ิน 
จ ำนวน 320 รำย 

กำรเรียนผ่ำนระบบ
ออนไลน์  
(E-Learning) เป็น
กำรสื่อสำรเพียง 
ด้ำนเดียว  
ซ่ึงหลักสูตรนี้มี
จุดมุ่งหมำยเพื่อ
สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจและทัศนคติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กำรคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม  
ซ่ึงหำกขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่
แท้จริงอำจส่งผลให้
เกิดควำม
คลำดเคลื่อน เช่น
กำรตีควำมในกรณี
ต่ำงๆ ว่ำผิดหรือไม่ 
หำกเกิดควำม
สับสนก็อำจจะ
ไม่ได้รับค ำตอบที่
ถูกต้องชัดเจน 

มีช่องทำงส ำหรับ
กำรถำมตอบใน
ประเด็นที่ไม่เข้ำใจ
หรือข้อสงสัย
เพื่อให้ผู้เรียนได้
เข้ำใจเนื้อหำที่
แท้จริง 

 

9. กระทรวง 
มหาดไทย 

1. โครงกำรศึกษำอบรม
หลักสูตร                        
”กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี”  
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  
รุ่นที่ ๗๒ - รุ่นที ่๗๗ 

กำรบรรยำยในหัวข้อ
กำรป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบและ
กำรสร้ำงธรรมำภิบำล
ในองค์กร โดย วิทยำกร
จำก ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำร
บรรจุใหม่ในสังกัด 
กระทรวงมหำดไทย
และหน่วยงำนอื่น

จ ำนวนรุ่นละ 
๑๐๐ คน 

รุ่นละ 
๑๐ วัน  

(๓ ชั่วโมง 

- ข้ำรำชกำรได้รับควำมรู้
และน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและมีทัศนะคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับกำรคิด
แยกแยะระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 

- - - 



  

 

 

๓๑๖ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

      ส่วนรวม ควำมอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

   

2. โครงการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๖ 

การบรรยายในหัวข้อ 
การบริหารจัดการและ
พัฒนา : การน าการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริตโดย
วิทยากรจาก ส านักงาน 
ป.ป.ช.  

ข้าราชการในสังกัด 
กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานอื่นที่
ได้รับการคัดเลือกเข้า
โครงการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 
๗๖ จ านวนรุ่นละ 
๑๒๐ คน 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 (๓ ชั่วโมง) 

- ข้าราชการได้รับความรู้
และน ามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและมีทัศนะคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการคิด
แยกแยะระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ความอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริตและสามารถ
ให้ความรู้และแนะน าผู้ใต้
บังคับ บัญชาได ้

- - - 

3. โครงการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoPs) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

จัดกิจกรรมเสวนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
หัวข้อ “กำรยกระดับ
คะแนนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA)”
เมื่อวันที่  ณ ห้อง
ประชุมรำชสีห์ ชั้น ๒ 
อำคำรศำลำวำ่กำร
กระทรวงมหำดไทย 
และถ่ายทอดกิจกรรม
ดังกล่าวไปยังส่วน 

ข้ำรำชกำร/
เจ้ำหน้ำที่/ 

ผู้ที่สนใจ สังกัด
กระทรวงมหำดไทย 

ทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค 

 

๙ เม.ย.๖๔ 
(3.30 
ชั่วโมง) 

- ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ทั่วทั้ง
องค์กร รวมถึงหน่วยงาน อปท.            
ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดย
ก าหนดให้กจิกรรมมีช่องทางใน
การเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
เช่น การถ่ายทอดผ่านระบบ             
การประชุมทางวีดิทัศน์ (Video 
Conference System) ระบบ
สถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง 
(DOPA Channel)รับชมผ่านระบบ 
Video Streaming ได้ที่ Link : 
103.28.103.57 User/Password : 
moilive  เป็นต้น 
- เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ฯ  ในลั กษณะ เอกสา ร 
ความรู้ รูปแบบ  e – Book   

- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมดจ านวน ๒,๓๕๙ 
คน จ าแนกเป็นส่วนกลาง 
๘๐ คน ส่วนภูมิภาค 
๑,๗๕๔ คน และมีผู้ร่วม
รับชมผ่ำนระบบ Video 
Streaming จ ำนวน ๕๒๕ 
คน  
- ผลการส ารวจความพึง
พอใจ พบว่าอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ ๙๕.๒๓    

- - - 



  

 

 

๓๑๗ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

  ภูมิภาคผ่านระบบการ
ประชุมทางวีดิทัศน์ 
(Video Conference 
System) ระบบ
สถานีโทรทัศน์กรมการ
ปกครอง (DOPA 
Channel) และสามารถ
รับชมผ่านระบบ Video 
Streaming 

    - ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทาง
เว็บไซต์สถาบันด ารงราชานุภาพ 
www.stabundamrong.go.th 
เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
www.km.moi.go.th รวมทั้ง
รับชมผ่านทาง Youtube 

    

9. กระทรวง
ยุติธรรม 

“สร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่
ทนต่อกำรทุจริต” รุ่นที่ 1 
และรุ่นที่ 2 (รูปแบบ
ออนไลน์) 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดโครงกำรฝึกอบรมฯ 
รุ่นที่ 1 ระยะเวลำ 5 
วัน จ ำนวน 30 ชั่วโมง 
อ บ ร ม  ผ่ ำ น  Clsco 
Webex Meetings 
หั ว ข้ อ ก ำ ร ฝึ ก อ บ รม
ประกอบด้วย 
 

บุคลำกรที่ปฏิบัติงำน
กลุ่มงำนคุ้มครอง
จริยธรรม หรือ
บุคลำกรจำก

หน่วยงำนที่มภีำรกจิ
เกี่ยวขอ้งกับกำรให้

ควำมรู้ในกำรป้องกัน
กำรทุจริตในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 
จ ำนวน 60 คน  
(แบ่งเป็น 2 รุ่น) 

รุ่นที่ 1  
10 – 25 
มิ.ย.64 

 
รุ่นที่ 2  
5 – 23 
ก.ค. 64 
(รุ่นละ 5 

วัน) 
 

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
สำมำรถขยำยผลองค์ควำมรู้ไปสู่
กลุ่มเป้ำหมำยอื่นๆ เพื่อมุ่งสร้ำง
สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

ข้าราชการที่ได้รับ
การศึกษาอบรม ได้รับ
ความรู้และน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและมี
ทัศนะคติที่ถูกต้องเกี่ยวกบั
การคิดแยกแยะระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ความอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต 

- - - 

10. กระทรวงวัฒนธรรม 

10.1 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

1 .กำรอบรมเครือข่ำยเฝ้ำ
ระวังและป้องกันกำร
ทุจริต กระทรวง
วัฒนธรรม ผ่ำนระบบ
ทำงไกล Video 
Conference 
 

จัดอบรมเกี่ยวกับ 
กำรคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวม 
กำรมีจิตพอเพยีง 
และพฤติกรรม 
ที่ไม่ยอมรับและไม่ทน 

บุคลำกรสังกัด
ส ำนักงำนปลัด 

กระทรวงวัฒนธรรม  
ทั้งส่วนกลำง/ส่วน

ภูมิภำค และ
เครือข่ำยเฝ้ำระวัง
ทำงวัฒนธรรม 

15 - 16 
ก.พ. 64  

 

ผู้เข้ำอบรมเข้ำร่วมเป็นสมำชกิ
เครือข่ำยเฝ้ำระวังและปอ้งกนักำร
ทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม 

ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกัน 
และเฝ้ำระวังกำรทจุริต 

เนือ่งด้วย
สถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ส่งผลให้ 
ไม่สำมำรถจัด
กิจกรรมที่มีคนเข้ำ 

- - 

http://www.stabundamrong.go.th/
http://www.km.moi.go.th/


  

 

 

๓๑๘ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

  ต่อกำรทุจริตตำม
แนวทำงของหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ ควบคู่
กับกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

จ ำนวน 400 คน 
 
 

   ร่วมเป็นจ ำนวน
มำกได้ จึงปรับ
รูปแบบกิจกรรม 
เป็นกำรอบรมผ่ำน
ระบบ  video 
conference  

  

2. กำรประชำสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่ infographic 
รณรงค์เกี่ยวกับกำร
ป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต  
และกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

จัดท ำและเผยแพร่ 
infographic รณรงค์
เกี่ยวกับกำรป้องกัน 
กำรทุจริตและกำร
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในลิฟต์
โดยสำรอำคำร
กระทรวงวัฒนธรรม 
เว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์  

บุคลำกรสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม 

และผู้มำติดต่อ
รำชกำร 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

จัดท ำและเผยแพร ่
infographic รณรงค์
เกี่ยวกบักำรปอ้งกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
จ ำนวน 7 รำยกำร 

- - - 

10.2 กรม 
การศาสนา 

1. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง แนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที ่
และกำรด ำเนินกำรทำง
วินัยขำ้รำชกำร 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
ให้ควำมรู้เรื่องควำมรับ
ผิดทำงละเมิด 
ของเจ้ำหน้ำที่/ระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
และกำรด ำเนินกำรทำง
วินัยขำ้รำชกำร 

บุคลำกรสังกัด
กรมกำรศำสนำ 

 

เม.ย. - 
พ.ค. 6๔ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร   
และแจ้งเวียนหน่วยงำนภำยใน
สังกัดกรมศำสนำ 

ด ำเนินกำรจัดท ำองค์
ควำมรู้ และจัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ ์ 

เนื่องด้วย
สถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคติด  
เชื้อโควิด - 19
ส่งผลให้ต้องยกเลิก
กำรจัดกิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรม 

- - 

2.จัดท ำ Infographic 
ประชำสัมพันธ ์เกี่ยวกับ
ควำมรับผิดทำงละเมิด 

จัดท ำและเผยแพร่ 
Infographic 
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ 

บุคลำกรสังกัดและ
ประชำชนผู้มำติดต่อ

รำชกำร 

ปีงบ 
ประมำณ  
2564 

- 
 

บุคลำกร และประชำชน 
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ 
เร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

- - - 



  

 

 

๓๑๙ 

หน่วยงาน 
ชือ่โครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 ของเจ้ำหน้ำที ่และกำร
ด ำเนินกำรทำงวินยั
ข้ำรำชกำร 

ควำมรับผิดทำงละเมิด
ของเจ้ำหน้ำที ่และกำร
ด ำเนินกำรทำงวินยั
ข้ำรำชกำร โดยปิด
ประกำศ ณ บอร์ด
ประชำสมัพันธ์ และแจ้ง
เวียนหนว่ยงำนภำยใน
สังกัดกรมศำสนำ 

   ในหน่วยงำนภำครัฐ    

10.3 กรม
ศิลปากร 

กิจกรรมจริยธรรม 
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน “โครงกำร
เรียนรู้ตำมรอยพระยุคล
บำทให้แก่บุคลำกรในสังกัด 
หลักสูตรกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรม ค่ำนิยมสจุริต 
กำรปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต และผลประโยชน ์
ทับซ้อนในหน่วยงำนและ
ชุมชน” 
 

อยู่ระหว่ำงขั้นตอน
เตรียมด ำเนินกำร
ประสำนผู้เกี่ยวข้อง 
เชิญวิทยำกร  
และเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนบุคลำกร/สถำนที่/
อุปกรณ์ เป็นต้น 

- บุคลำกรสังกัด
ส ำนักศิลปำกร ที่ ๑๐ 
- บุคคล ภำยนอก 
(อำย ุ๑๓ - ๖๐ ปี)  
- ประชำชน 
ในท้องถิ่น จ ำนวน 50 
คน 

ก.ย. 64 - - - - - 

10.4 กรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม 

โครงกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมบุคลำกรกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม/
หลักสูตร สร้ำงวิทยำกร
ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 
สู่สังคมที่ไม่ทน 
ต่อกำรทุจริต 

จัดอบรมหลักสูตรกำร
สร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่
ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ 
อำคำรส ำนักพิจำรณำ
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 

บุคลำกรสังกัด 
กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม 

จ ำนวน ๕๐ คน 

23 มี.ค. 
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ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 
ในปีงบประมำณถัดไป 

 
 

ผู้เข้ำอบรม มีควำมพึง
พอใจร้อยละ ๘๘.๕๗ 

- ควรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- 



  

 

 

๓๒๐ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

10.5 ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

1. กำรให้ควำมรู ้
ด้ำนกฎหมำย  
และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับ
กำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิด
ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน 

แจ้งเวียนคู่มือเพื่อ
เผยแพร่ควำมรู้ให้แก่
บุคลำกรภำยในสังกัด 
และเผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ของส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

บุคลำกรสังกัด
ส ำนักงำนศิลป 

วัฒนธรรม 
ร่วมสมัย 

จ ำนวน 126 คน  
และประชำชนทัว่ไป 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

- บุคลำกรในสังกัด จ ำนวน 
126 คน ใช้ข้อมูลควำมรู้
ไปปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อลดควำม
ผิดพลำด ข้อร้องเรียน  
และเกิดควำมโปร่งใสใน
กำรปฏิบัติงำน 

- - - 

2. เผยแพร่ประกำศ
นโยบำยไม่รับของขวัญและ
ของก ำนัลทุกชนิดจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่(No Gift 
Policy) 

- แจ้งเวยีนนโยบำยฯ 
ให้แก่บุคลำกรสังกัด 
- ติดประกำศภำพ 
อินโฟกรำฟิกฯ ใน
สถำนที่ต่ำง ๆ  
- เผยแพร่นโยบำยฯ 
ทำงเว็บไซต์ 

บุคลำกรสังกัด 
ส ำนักงำน

ศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย   

จ ำนวน 126 คน  
และประชำชนทัว่ไป 

ม.ค. 64  
เป็นต้นไป 

- บุคลำกรสังกัด และ
ประชำชนทั่วไป รับทรำบ
นโยบำยฯ และมีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันกำรทุจริต 

- - - 

10.6 ศูนย์
มานุษยวิทยา 
สิรินธร  
 

1. โครงกำรอบรมแนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ
ทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยำ และ
แนวทำงปฏบิัติตำม
นโยบำย No Gift Policy  

จัดอบรมแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกบักำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยำ และ
แนวทำงปฏบิัติตำม
นโยบำย (No Gift 
Policy) 

บุคลำกรสังกัดศูนย์
มำนุษยวิทยำสิรินธร 
(องค์กำรมหำชน) 

12 มี.ค. 
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จัดอบรมต่อเนื่องเป็นประจ ำทกุป ี บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยำ 
และแนวทำงปฏบิัติตำม
นโยบำย (No Gift Policy) 

-  -  - 

2. เผยแพร่คู่มือแนวทำง
ปฏิบัติและสื่อ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำร
รับทรัพย์สิน 
หรือประโยชนอ์ื่นใดโดย
ธรรมจรรยำ 

เผยแพร่คู่มือแนวทำง
ปฏิบัติและสื่อ
ประชำสัมพันธ ์
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น 
ระบบจอประชำสัมพันธ์
ดิจิตอล และสื่อสังคม
ออนไลน์ 
 

บุคลำกรสังกัดศูนย์
มำนุษยวิทยำสิรินธร 
(องค์กำรมหำชน) 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 
ในปีงบประมำณถัดไป 

บุคลำกรสังกัด  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบักำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชนอ์ื่นใดโดย
ธรรมจรรยำ และแนวทำง 
ปฏิบัติตำมนโยบำย ( No Gift 
Policy) 

- - - 



  

 

 

๓๒๑ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

10.7 หอ
ภาพยนตร์  
 

กำรประชำสัมพันธ์และ
เผยแพร่หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ 

ประชำสัมพันธ ์
และเผยแพร ่
สื่อประชำสัมพันธ ์
และเนื้อหำคู่มือ 
กำรขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำ  
(Anti-Corruption 
Education)  
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์
ของหอภำพยนตร์ 
(องค์กำรมหำชน) 

บุคลำกรสังกัด    หอ
ภำพยนตร์ (องค์กำร
มหำชน)  
และบุคลำกร
ภำยนอก 

ก.ย. 64 ด ำเนินกำรต่อเนื่องถึง
ปีงบประมำณ 2565  

อยู่ระหว่ำงเตรียมควำม
พร้อมกำรด ำเนินกำร 

- - - 

10.8 ศูนย์
คุณธรรม 
 

1. โครงกำรส่งเสริม
เครือข่ำยประชำสังคม 
ต่อต้ำนกำรทุจริตด้วยมิติ
ทำงวัฒนธรรม 

- จัดท ำคู่มือวิทยำกร
ส่งเสริมคุณธรรม  
โดยเพิ่มเนื้อหำ  
กำรคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวม 
เข้ำไว้ในคู่มือ  
- จัดอบรมผำ่นระบบ
ออนไลน์ ในหลักสูตรกล
ยุทธ์กำรสร้ำง และ
พัฒนำองค์กรคุณธรรม 
โดยจัดเป็นหัวข้อแรกของ
กำรอบรม ว่ำด้วยวธิีคิด
ฐำน ๒ และหลัก
คุณธรรม ๓ ประกำร 
คือ เกรงใจ น้ ำใจ  
และใคร่ครวญส่วนรวม 
 

- กลุ่มเครือข่ำยทำง
สังคม ๖ เครือข่ำย  
ที่สนใจและเข้ำมำ
เรียนใหม่ จ ำนวน  
๖๕๐ คน 
- กลุ่มวิทยำกร
ส่งเสริมคุณธรรม  
ที่มีสมรรถนะ
ยกระดับสู่กำรเป็น  
Coach จ ำนวน 
260 คน 
- กลุ่มชุมชน องค์กร
ต้นแบบด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณธรรม  
จ ำนวน 40 แห่ง 

มิ.ย. - ก.ย. 
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กลุ่มใหม่ เข้ำเรียนรูใ้นหลักสูตร
วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม  
กลุ่มที่เก่งแล้ว  
เข้ำรับกำรพัฒนำ 
กำรเป็น Coach  
กลุ่มที่เป็นต้นแบบ เข้ำมำ
แลกเปลี่ยน ยกระดับในหลักสูตร 
Re-Knowledge  
 
ทั้งนี้ มีแผนงำน 
ที่จะน ำบำงส่วนของหลักสูตร 
ไปบรรจุเป็นเนื้อหำในหลักสูตร 
ของสถำบันวิทยำกรคุณธรรม  
และจะขยำยโครงกำรไปสู่จังหวัด
อื่นๆ ที่มำกกว่ำด ำเนินกำรในจังหวัด
คุณธรรมน ำร่อง และจะขยำย
กลุ่มเป้ำหมำย  
ในปีต่อไป 

- เกิดวิทยำกรส่งเสริม
คุณธรรม สะสมก่อนหน้ำ
นี้ จ ำนวน 1,777 คน 
- เกิดวิทยำกรส่งเสริม
คุณธรรม ในปีนี้ จ ำนวน 
384 คน 
- ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง  
ในระดับ Coach จ ำนวน 
260 คน  
- องค์ควำมรู้ต้นแบบ 
ด้ำนคุณธรรม 40 กรณี 

เนื่องด้วย
สถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ส่งผลให้ 
ต้องเลื่อนกำรจัด
กิจกรรม 

 

ควรปรับกิจกรรม  
โดยออกแบบกำร
เรียนรู้ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ รวมถึง 
กำรคิดค้นสื่อใหม่ 
ๆ ที่สำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย มำก
ขึ้น 

- 



  

 

 

๓๒๒ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

  - กำรน ำตัวอย่ำง 
ด้ำนคุณธรรม ด้ำน
ควำมซ่ือตรงโปร่งใส มำ
น ำเสนอในรำยกำร
นักสืบคุณธรรม  
- กำรสนับสนุน 
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ด้ำนคุณธรรม ในพื้นที่ 
6 จังหวัดคุณธรรม 
จ ำนวน ๔๐ แห่ง 
- ร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยทอ้งถิ่น ใน 
๓ จังหวัด จัดอบรมกำร
พัฒนำ Coach เพื่อเป็น
พี่เลี้ยงกำรส่งเสริม
คุณธรรม  

      
 
 

   

2. โครงกำรพัฒนำ
มำตรฐำนคุณธรรมของ
เครือข่ำยทำงสังคม 

- กำรน ำหลักคุณธรรม 
๔ ประกำร ได้แก่ ควำม
พอเพียง มวีินัย  สุจริต 
จิตอำสำไปแปลงสู่กำร 
ปฏิบัติให้เหมำะสมกับ
บริบทขององค์กรปฏิบัติ
ให้เหมำะสมกับบริบท
ขององค์กร 

องค์กรเครือข่ำยทำง
สังคม ใน ๖ ภำคส่วน
ที่ร่วมมือกันกบัศูนย์
คุณธรรม และองค์กร 
ในลักษณะควำม
ร่วมมือ(Co—Brand) 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

กำรขยำยไปยังเครือข่ำยใหม่ ๆ  
ที่ใช้งบประมำณของรัฐ มีควำม
น่ำสนใจเพิ่มขึ้น เพรำะได้รับ 
ควำมร่วมมือกับองค์กรพี่เล้ียง  
ที่อยำกเห็นองค์กรสมำชิกหรือ
เครือข่ำย ที่ได้รับงบประมำณ
สนับสนุนไป ให้เกิดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ที่เป็นไปอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ตรวจสอบได้ คุ้มค่ำ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

เกิดกำรแปลงคุณธรรม 
สุจริต เป็นพฤติกรรม 
ที่จับต้องได้ และเป็น
ข้อตกลงในกำรปฏบิัติงำน
ขององค์กร เช่น มำตรฐำน
คุณธรรมและธรรมมำภบิำล
ของเครือข่ำยกองทุน
สวัสดิกำรชุมชนต ำบล  
ใน ๘ จังหวัด ได้ก ำหนด 
เร่ือง กำรแสดงข้อมูล
กำรเงิน กำรก ำหนดกตกิำ
กำรใช้เงินที่ชัดเจน กำร
ด ำเนินงำนภำยใต้มติที ่
ประชุมและกฎระเบยีบของ 

เนื่องด้วย
สถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ส่งผลให้ 
ไม่สำมำรถจัด
ประชุมได้และต้อง
เล่ือนกำรจัดกิจกรรม 
ท ำให้คุณภำพกำร
น ำองค์ควำมรู้ไปสู่
กำรปฏิบัติ ได้
ลดทอนคุณภำพลง 

กำรพัฒนำดำ้น
คุณธรรม เป็นมิต ิ
เชิงบวก ไม่เหมือน
กำรเล่นประเด็น
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
ดังนั้น จึงเป็น
โอกำสทีจ่ะท ำให้
เครือข่ำยต่ำงๆ  สนใจ
จะน ำแนวทำง 
กำรพัฒนำองค์กร
คุณธรรม ไปสู่กำร
ปฏิบัติมำกขึ้น 
เพรำะเป็นกำร
แปลงพฤติกรรม 

- 



  

 

 

๓๒๓ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

      กลุ่ม เป็นต้น ให้เป็นส่วน
หนึ่งของกำรพัฒนำองค์กร 

 สู่เชิงบวก และท ำ
ให้รวมคนที่คิดบวก 
กับองค์กรเข้ำ
มำร่วมได้ง่ำยกว่ำ
ประเด็นกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

 

3. โครงกำรสื่อสำรรณรงค์
ทำงสังคม  

กำรน ำเสนอสำระส ำคัญ 
รำยงำนสถำนกำรณ์ 
และรูปธรรมตัวอย่ำงต่อ
สังคม ผ่ำนสื่อช่องทำง
ต่ำง ๆ ทั้งโดยตัวบุคคล 
คือ ผู้อ ำนวยกำร (รศ.
นพ.สุริยเดว  ทรีปำตี)  
ที่คนรู้จักและมีชื่อเสียง 
และรำยกำรโทรทัศน์ 
Social  Medea  
ทุกช่องทำงของศูนย์
คุณธรรม (องค์กำร
มหำชน) 
 

องค์กรเครือข่ำยทำง
สังคม ใน ๖ ภำคส่วน 
และประชำชนที่ได้รับ
ชมผ่ำนรำยกำรวิทยุ 
โทรทัศน์ เฟซบุค  
Clubhouse และอื่น 
ๆ  

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

มีโอกำสทีจ่ะน ำเนื้อหำบำงส่วน
ของหลักสูตรทุจริตศึกษำ ไปบรรจ ุ
เป็นเนื้อหำในหลักสูตรของสถำบัน
วิทยำกรคุณธรรม และกำรน ำ
บทเรยีนกรณีตัวอย่ำงดี ๆ ของ
เครือข่ำยทำงสังคม มำเป็น
กรณีศึกษำในกำรเรียนรู้ทำงสังคม  

เกิดกำรค้นพบองค์กรที่
ส่งเสริมสุจริตในแต่ละมิติ
ทำงสังคม ทั้งภำครัฐ   
ภำคประชำชนชุมชน และ
ภำคธุรกจิเอกชน  

สื่อสร้ำงสรรค์ที่
ชี้แนะสังคมเชิง
คุณธรรม ยังมีน้อย
กว่ำสื่อตลำด ท ำให้
คนสนใจก็ค้นหำสื่อดี 
ๆ ยำก และสื่อที่มี
ชื่อเสียง ก็ไม่นิยม 
น ำเร่ืองรำวควำมดี  
มำน ำเสนอมำกนกั  
เพรำะคนส่วนใหญ ่
ยังสนใจเรื่องปำก
ท้องมำกกว่ำเร่ือง
ควำมดี  

สนับสนุนให้มีสื่อ  
หรือรำยกำรที่
สร้ำงสรรค์ควำมดี 
รวมถึงรำงวัลต่ำงๆ  
ในระดับประเทศ 
ที่จะให้มีสื่อดี ๆ  
ที่ชี้น ำสังคม ให้
ปฏิบัติตนไปในทำง 
ที่เหมำะสมและไม่
ท ำให้คนอื่น
เดือดร้อน  

- 

11. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 
11.1 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและ
สังคม 

1. โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ด ี  

จัดโครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี ให้แก่
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ที่
อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
 

ข้ำรำชกำรที่อยู่
ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรในสังกัด
กระทรวงดิจิทัลฯ 
จ ำนวน 78 คน 

16 – 22 
มีนำคม 
2564 

(3 ชั่วโมง) 

- - - - - 



  

 

 

๓๒๔ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 2. โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร “สร้ำงผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่
ทนต่อกำรทุจริต”  

จัดโครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร “สร้ำงผู้น ำ
กำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”  

ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำร 
จ ำนวน 30 คน 

27 
กรกฎำคม 
2564 

- - - - - 

11.2 ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกจิ
ดิจิทัล 

1. กำรอบรมพนักงำนใหม่ 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 

ให้ควำมรู้เรื่ององค์กร
คุณธรรมตำมหลัก             
ธรรมำภิบำล 

พนักงำนใหม ่ 1 วัน - - - ป.ป.ช. สนับสนุน
สื่อที่ทันสมยั 

- 

2. กิจกรรมประกำศ
เจตนำรมณ์สุจริต 
คอร์รัปชั่น สร้ำงจิตส ำนึก
องค์กร "depa พันธุ์ดี ไม่
มีโกง" ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
และประกำศเจตนำรมณ์
กำรเป็นองค์กรคุณธรรม 

ร่วมกันปฏิญำณตน
ประกำศเจตนำรมณ์
กำรเป็นองค์กรคุณธรรม
พร้อมลงนำมประกำศ 
 

ผู้บริหำรระดับสูงและ
พนักงำน ทั้งองค์กร 

1 วัน - ภำพประกอบตำมลิ้งแนบ 
https://www.depa.or. 
th/th/article-
view/depa-
20210331 

- - - 

11.3 ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็ก 
ทรอนิกส ์

1. กำรอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

จัดอบรมส่งเสริม
คุณธรรม สร้ำงควำม
ตระหนัก เร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรมในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของเจ้ำหนำ้ที่ 
สพธอ. โดย พระพยอม                  
กัลยำโณ วัดสวนแกว้ 

เจ้ำหน้ำที่ สพธอ. 22 
กุมภำพันธ์ 

2564 

- http://www.etda.or.th
/th/newsevents/CSR/E
TDA/Work-Ethics.aspx 

- - - 

2. กำรจัดอบรมป้องกัน
กำรทุจริตคอร์รัปชัน ตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริต ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ เรื่องกำรแจ้งบัญชี
ทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
ตำมกฎหมำยใหม ่

อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรประสำน 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. เป็น
วิทยำกรมำบรรยำยให้
ควำมรู้ในกำรอบรม
เร่ืองดังกล่ำว 

เจ้ำหน้ำที่ สพธอ. 1 วัน - - เนื่องจำกอยู่ในชว่ง
กำรแพร่ระบำดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ท ำให้มีกำร
เล่ือนกำรจัดกำร
อบรมดังกล่ำว
ออกไปก่อน 

- - 

https://www.depa.or/


  

 

 

๓๒๕ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 3. กำรเสริมสร้ำงองค์ 
ควำมรู้ในกำรป้องกันกำร
ทุจริตโดยกำรจัดอบรม
ควำมรู้แก่บุคลำกร และ
กำรด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำน 

-มีกำรอบรมและ
ประชำสัมพันธ์สือ่สำร 
เผยแพร่เกี่ยวกับ
ควำมส ำคัญของกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ประจ ำป ี๒๕๖๔  
-กำรประกำศเจตจ ำนง 
พัฒนำธุรกรรม ทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
ควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
โปร่งใส 

เจ้ำหน้ำที่ สพธอ. ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

- - - - - 

11.4 ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

1. โครงกำรอบรม 
หลักสูตร “ข้ำรำชกำรไทย
ไร้ทุจริต สร้ำงควำมคิด จิต
พอเพียง” 

จัดอบรมให้แก่บุคลำกร
ภำยในสังกัด  

บุคลำกรของ
ส ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ 
จ ำนวน 40 คน 

26 
มีนำคม 
2564 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เกิด
จิตส ำนึกควำมมุ่งมั่น
ปฏิบัติหน้ำที่เพือ่ส่วนรวม 
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต เกิด
ทัศนคติและค่ำนิยมในกำร
ป้องกันกำรทุจริต สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

เนื่องจำกจัด
โครงกำรฯ ในช่วง
กำรแพร่ระบำดโรค
ติดเชื้อโควิด- 19 
จึงต้องจ ำกัด
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม
โครงกำรฯ 

- - 

2. โครงกำรอบรม เรื่อง 
“กำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

จัดอบรมให้แก่บุคลำกร
ภำยในสังกัด  

บุคลำกรของ
ส ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ  
จ ำนวน 40 คน 

1 เมษำยน 
2564 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีจิต
สำธำรณะและมีสว่นร่วม
ในกำรพัฒนำสังคมและ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน 
มีทัศนคติ ค่ำนิยมที่ดีต่อ 

เนื่องจำกจัด
โครงกำรฯ ในช่วง
กำรแพร่ระบำดโรค
ติดเชื้อโควิด- 19 
จึงต้องจ ำกัด
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม 

- - 



  

 

 

๓๒๖ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

      องค์กร ต่อกำรท ำงำน ต่อ
เพื่อนร่วมงำน มีจิตส ำนกึ
เข้ำใจหลักธรรมของ
พระพุทธศำสนำในกำร
ด ำเนินชีวิตและในกำร
ปฏิบัติงำน 

   

3. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำร
ปฐมนิเทศข้ำรำชกำรใหม่ 
ครั้งที่ 1/2564 

จัดอบรมปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ใน
สังกัด ทั้งส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค  

ข้ำรำชกำรบรรจุ             
ทั้งส่วนกลำงและส่วน

ภูมิภำคของ สสช. 
จ ำนวน 37 คน 

18 
สิงหำคม 
2564 

- - เนื่องจำก เป็นช่วง
กำรแพร่ระบำดโรค
ติดเชื้อโควิด- 19 
เป็นเหตุให้เลื่อน
ก ำหนดกำร 

- - 

12. กระทรวง
สาธารณสขุ 

1. STRONG จิตพอเพยีง 
ต้ำนทุจริต 

บรรจุหลักสูตรใน
ตัวชี้วัดที่ 9 กำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรภำยใต้กำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนในสังกัด 
สป.สำธำรณสุข 
(MOPH ITA) 

1,854 หน่วยงำน 
(สสจ. รพศ. รพท.  
สสอ. และ รพช.) 

1 ป ี ขยำยผลกับ รพ.สต. หน่วยงำนจ ำนวน 1,854 
หน่วยงำน (สสจ. รพศ. 
รพท.  สสอ. และ รพช.) 
จัดกำรอบรมหลกัสูตร 

- - - 

2.  STRONG จิตพอเพียง 
ต้ำนทุจริต 

บรรจุหลักสูตรในกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กร ภำยใต้กำร
ประเมินคุณธรรม และ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วย 
งำนภำครัฐ ที่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ก ำหนด 

จ ำนวน 17 
หน่วยงำน ส่วน

รำชกำร ระดับกรม 
หน่วยงำนในก ำกับฯ 

องค์กำรมหำชน    
รัฐวิสำหกิจ 

 
 

1 ป ี ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ขยำยผลกับสว่น
รำชกำร ระดับกรม หนว่ยงำนใน
ก ำกับฯ องค์กำรมหำชน 
รัฐวิสำหกิจ 

หน่วยงำน จ ำนวน 17 
หน่วยงำน จัดกำรอบรม
ตำมหลักสูตรที่ก ำหนด 

- - - 



  

 

 

๓๒๗ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

13. กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา  
 

 สกศ. ร่วมกับ
คณะกรรมกำรอิสระ 
เพื่อกำรปฏิรูป
กำรศึกษำมหำวิทยำลยั
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ด ำเนินกำรวิจยัและ
พัฒนำกรอบสมรรถนะ
ผู้เรียนระดับ ป.1-3 ใน
ปีงบประมำณ 2561 – 
2562 และในปี 
2563 - 2564 สกศ. 
ร่วมกับจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยด ำเนินกำร
วิจัยและพัฒนำกรอบ
สมรรถนะผู้เรียน ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส่งผลให้ได้กรอบ
สมรรถนะหลักของ
ผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (ตั้งแต่ ป.1 
- ม.6) ส ำหรับใช้เป็น
ฐำนในกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนสมรรถนะต่อไป 
 
 

ได้ด ำเนินกำรทดลอง
ใช้กรอบสมรรถนะ

ของผู้เรียนชั้น ป.1 - 
3 จ ำนวน 8 แห่ง 
และชั้น ป.4 – 6 

จ ำนวน 3 แห่งจำก
ทุกสังกัด 

ปีงบ 
ประมำณ 
2563 - 
2564 

ได้กรอบสมรรถนะของผู้เรียน 10 
สมรรถนะและปรับปรุงในปี พ.ศ. 
2564 เป็น 7 สมรรถนะหลัก 
และ 4 สมรรถนะพื้นฐำน โดย  
สกศ. ได้ส่งรำยงำนกำรวิจยันี้ให้แก่ 
สพฐ. ได้น ำไปใช้เป็นฐำนกำร
พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ซ่ึง
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรในขณะนี้
ด้วย อนึ่ง สมรรถนะส ำคัญที่
เกี่ยวขอ้ง คือ กำรเป็นพลเมืองตื่น
รู้ที่มีส ำนึกสำกล 

ครูผู้สอนยังต้องกำร
ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ฐำนสมรรถนะ รวมทั้ง
วิธีกำรวัดประเมินผล
กำรศึกษำฐำนสมรรถนะ 

ควรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้
ครูผู้สอนสำมำรถ
จัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวัด
ประเมินผลฐำน
สมรรถนะอย่ำงเป็น
ระบบ ทั่วถึง และ
สอดรับกันตั้งแต่
ระดับนโยบำย 
หน่วยสนับสนุน 
หน่วยผลิตครู เป็น
ต้น 

-  



  

 

 

๓๒๘ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

14. ส านักงาน 
ก.พ. 

1. กำรเผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม กำร
ป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๑. เผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม กำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพื่อสร้ำงกำรรับรู้/
ควำมเข้ำใจ โดยเฉพำะ
ประเด็นที่มีผลกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA)  
๒. ปรับปรุงรูปแบบกำร
ประชำสัมพันธ์และเพิ่ม
ช่องทำงกำรสื่อสำร ได้แก่ 
กำรท ำMotiongraphic/
กำรท ำ Clip 
 

ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำน 

ก.พ. 

ต.ค.๒๕๖๓ 
- ก.ย.
๒๕๖๔ 

- 1. ส ำนักงำน ก.พ. ค่ำ
คะแนน ITA อยู่ในระดับ
น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. ประชำสัมพันธ์ทำง Line 
Open Chat ส ำนักงำน 
ก.พ./Facebook ส ำนักงำน 
ก.พ./Youtube ส ำนักงำน 
ก.พ.   

- - - 

2. กำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  
กำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จัดบรรยำยให้ควำมรู้แก่
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ในกำรประชุม/สัมมนำ
ของส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์/
กลุ่มงำน ในประเด็น
ส ำคัญต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ เช่น กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน/กำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง/กำรปฏิบัติตนตำม
มำตรฐำนจริยธรรม 
 
 

ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำน 

ก.พ. 

ม.ค. - ก.ย.
๒๕๖๔ 

- - - - - 



  

 

 

๓๒๙ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

15. ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

กำรจัดกิจกรรมอบรมเพื่อ
เสริมสร้ำงทัศนคติในกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและกำรปฏบิัติที่
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้
ด ำเนินกำรจัดอบรมฯ 
ซ่ึงเป็นกำรให้ควำมรู้ 
ตลอดจนสร้ำงทัศนคติ
ค่ำนิยมและจิตส ำนึกใน
กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ โดย
สอดคล้องกับเนื้อหำใน
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ 

ผู้แทนศูนย์ปฏิบัตกิำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตระดับ
กระทรวงและบุคลำกร

ส ำนักงำน ก.พ.ร.  

29-30 มิ.ย.
64  

(เวลำ 3 ชม.) 

- กำรจัดกิจกรรมอบรมฯ จัด
ขึ้น ผ่ำนสื่อออนไลน์ ระบบ 
Zoom มีผู้เข้ำร่วมกำร
อบรมรวมทั้งสิ้น 184 คน  
- 29 มิ.ย.64 มีผู้เข้ำร่วม 
จ ำนวน 103 คน 
- 30 มิ.ย.64 มีผู้เข้ำร่วม 
จ ำนวน 81 คน 

เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเช้ือ
โควิด-19 ท ำให้กำร
จัดกิจกรรมฯต้อง
ปรับเป็นรูปแบบ
ออนไลน์และผู้เข้ำ
อบรมมีปฏิสัมพันธ์
ในกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น
ค่อนข้ำงน้อย 

- - 

16. ส านักงาน
คณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือ
ประสานงาน
โครงการอัน
เน่ืองจาก
พระราชด าร ิ

นักบริหำรกำรพัฒนำตำม
แนวพระรำชด ำริ (นบร.)   

จัดฝึกอบรมในชั้นเรียน 
เร่ือง Strong จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต โดย
วิทยำกร จำกส ำนกังำน 
ป.ป.ช. 

ข้ำรำชกำรระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษขึ้น
ไป 

3 ชั่วโมง สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
กำรต่อต้ำนทุจริตในองค์กรของผู้
เข้ำรับอบรม 

ยังไม่มี การจัดอบรมได้ 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควิด 19 จึง
ไม่ได้จัดการอบรมเรื่อง  
Strong จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต (จะด ำเนินกำรจัด
อบรมในปี 2565) 

- - - 

17. ส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

กำรขยำยผลองค์ควำมรู้ 
ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมหลักสูตร
ข้ำรำชกำรที่ดีและ
หลักสูตรต้ำนทุจริต 
(STRONG NESDC)ภำยใต้
กิจกรรมกำรพัฒนำ
สมรรถนะและองค์ควำมรู้
เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกร 
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

ผู้เข้ำร่วมหลักสูตร จัดท ำ
และน ำเสนอเป็นสื่อ
ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบ 
Infographic ตำมหัวข้อ
กำรบรรยำยต่ำงๆ   

ผู้บริหำรและประชำคม 
สศช. 

รวมทั้งสำธำรณชน
ทั่วไป 

ตลอดปี 
งบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

ด ำเนินกำรขยำยผลองค์ควำมรู้
หลักสูตรข้ำรำชกำรที่ดีและ
หลักสูตรต้ำนทุจริต (STRONG 
NESDC) อย่ำงต่อเนื่อง 
 

เผยแพร่ควำมรู้ที่ได้รับ
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
รูปแบบ Infographic 
ผ่ำนช่องทำงโปสเตอร์
ประชำสัมพันธ ์Email 
(all users) และหน้ำ
เว็บไซต์ของ สศช. ที่ 
https://www.nesdc.go
.th/ewt_news.php?ni
d=11072&file 
 

- - - 



  

 

 

๓๓๐ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 2. กิจกรรมกำรพัฒนำ
สมรรถนะและองค์ควำมรู้
เชิงสร้ำงสรรค์ของ
บุคลำกรด้ำนกำรปอ้งกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
: หลักสูตรข้ำรำชกำรที่ดี
และหลักสูตรต้ำนทุจริต 
สศช. (STRONG NESDC) 
ภำยใต้โครงกำรเพิ่มกำร
ประเมินและยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
ต้ำนทุจริตใน สศช. 
ปีงบประมำณ 2564  

กำรลงพื้นที่เพื่อศึกษำดู
งำนต้นแบบด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและด้ำนกำร
คุ้มครองจริยธรรม 
ในต่ำงจังหวัดส ำหรับ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกร 
สศช. (จังหวัดนครนำยก) 
ภำยใต้วงเงิน 
๓๙๘,๗๖๐ บำท   

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม ่
ของ สศช. 

(กลุ่ม Future Team 
รุ่นที่ 8) 

13-15 
พฤษภำคม 

2564 

- ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ได้รับ
กำรปลูกฝังและปรับฐำน
ควำมคิดด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม เกิด
ควำมตระหนักถึง
ผลกระทบจำกกำรทุจริต
ของบุคลำกร สศช. เพื่อ
น ำไปสู่กำรมีส่วนร่วมใน
กำรรักษำประโยชน์
สำธำรณะ รวมทั้ง กำร
ปลูกฝังปรัชญำกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี เสริมสร้ำง
สมรรถนะและทักษะที่
จ ำเป็นส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนรำชกำร  ได้รับ
กำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและกำรท ำงำน
เป็นทีม เกิดกำรพัฒนำ
เครือข่ำยกำรท ำงำน
ระหว่ำงกัน 
 

ผลกระทบของ
สถำนกำรณ์
เกี่ยวกบักำรแพร่
ระบำดของโรคโค
วิด-19 ระลอกใหม่ 
ที่ส่งผลต่อกำรท ำ
กิจกรรมที่ก ำหนด
ไว้แล้ว ซ่ึงต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กำรด ำเนินงำนและ
ลดทอน
รำยละเอียดของ
กิจกรรม  

- - 

18. ส านักงาน
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

1. หลักสูตรพนักงำน
เจ้ำหน้ำที ่
-หมวดวิชำทั่วไป 
-กลุ่มวิชำทั่วไป 
-ชื่อวิชำ “คุณธรรม
จริยธรรมและกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
พนักงำนเจ้ำหนำ้ที”่ 
 

- กำรบรรยำย/อภปิรำย 
1. จริยธรรมของ
ข้ำรำชกำร มำตรฐำน
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยำบรรณของ
พนักงำนเจ้ำหนำ้ที ่
2. กำรป้องกันและ
ประพฤติมิชอบ 

ข้ำรำชกำร 
สำนักงำน ปปง. 

3 ชั่วโมง ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนำควำมรู ้ 
ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้กับบุคลำกร 
ในหน่วยงำน รวมถึงสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
สิ่งบ่งชี้ที่อำจจะน ำไปสู่กำร
ทุจริตและมำตรกำรด้ำน
กำรควบคุมภำยในที่ส ำคัญ
เพื่อป้องกันกำรทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
เป็นไปอย่ำงโปร่งใส 

- พิจำรณำรูปแบบ
กำรจัดฝึกอบรมที่
หลำกหลำย เพือ่
ดึงดูดควำมสนใจ
ของ ผู้เข้ำรับกำร 
ฝึกอบรม 

- 



  

 

 

๓๓๑ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 2. โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมและสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ 
กิจกรรมกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) และกำรป้องกัน
ควำมเส่ียงกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

- กำรบรรยำย 2 หัวข้อ 
ดังนี้ 
1. กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) 
2. กำรป้องกันควำม
เสี่ยงกำรทุจริตในกำร
ปฏิบัติงำน 

ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร 
สำนักงำน ปปง. 
จำนวน 60 คน 

17 – 19 
กุมภำพันธ์ 

2564 

โดยภำพรวมผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจำกหนว่ยงำนได้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ ในกำร
ตอบ สนองแนวคิดกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ซึ่ง
สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่นจะมีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

1. มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
จ ำนวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.33 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนิน
งำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
และกำรปอ้งกันควำมเส่ียง
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
ร้อยละ 86.10 

- - - 

3. โครงกำรทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์วำ่ด้วยกำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
4 ปี ส ำนกังำน ปปง. 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
และแผนยุทธศำสตร์ว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
ส ำนักงำนปปง. (พ.ศ. 
2560 2564) 

- กำรบรรยำยให้ควำมรู้ 
เรื่อง กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และ
กำรจัดท ำแผนฯ 

ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ส ำนักงำน ปปง. 
จำนวน 60 คน 

14 ธันวำคม 
2563 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถน ำ
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต มำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
เพิ่มขึ้น 

1. มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
จำนวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 
83.08 
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
84.62 
 

- กำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลำกรใน
หน่วยงำนนั้น หำก
ต้องกำรควำม
เปลี่ยนแปลงภำยใน
แบบยั่งยืน ต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ที่ยึดติด เป็น
กระบวนทัศน์ที่
ยืดหยุ่นและเปิด
กว้ำง ซ่ึงกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว
ต้องเกิดจำกกำร
เรียนรู้ เพื่อกำร
เปลี่ยนแปลง 

- 



  

 

 

๓๓๒ 

หน่วยงาน 
ชือ่โครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

19. ส านักงาน
ราชบัณฑิตยสภา 

โครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อ
ยกระดับหน่วยงำนภำครัฐสู่
ระบบรำชกำร ๔.๐ และ
กำรศึกษำดูงำนเศรษฐกจิ
พอเพียง ณ ศูนย์กสกิรรม
ธรรมชำติมำบเอื้อง 
จังหวัดชลบุร ี 

- จัดโครงกำรอบรมให้
ควำมรู้แก่บุคลำกรของ
ส ำนักงำนรำชบัณฑิตย-
สภำ เร่ือง กำรคิด
แยกแยะระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (วิชำที่ ๑) 
- ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
ท ำแบบทดสอบก่อน
อบรม (Pre-test) และ
แบบทดสอบหลังอบรม 
(Post-test) 
ประเมินผลควำม 
พึงพอใจในกำรเข้ำรว่ม
โครงกำร 

ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร 
และเจ้ำหนำ้ที่ของ

ส ำนักงำนรำช
บัณฑิตยสภำ 

รวมจ ำนวน ๗๘ คน 

17-18 
ธ.ค. 64 
(2 วัน) 

 

อบรมให้ควำมรู้แกบุ่คลำกรของ
ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 
หลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรวิทยำกร 
ป.ป.ช./บุคลำกรภำครัฐและ
รัฐวิสำหกิจ (สร้ำงวิทยำกรผู้น ำ
กำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต) 
วิชำที่ ๒ เร่ือง ควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

- จ านวนผู้ผ่านการอบรม
ที่ได้คะแนนจากการ
ทดสอบ หลังการอบรม 
(Post-test) ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด จ านวน ๖๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ 
(ผ่านเกณฑ ์๖ ข้อ จาก
ทั้งหมด ๑๐ ข้อ) 
- ร่วมกันตอบค ำถำม 
เร่ือง กำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ผ่ำน Kahoot! 
- จ ำนวนผู้เข้ำอบรม ๗๘ 
คน จำกทั้งหมด ๘๕ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๖) 

- - - 

20. ส านัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน สลค.  

กำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกบักำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแก่
บุคลำกร สลค. เรื่อง กำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต และ
กำรศึกษำดูงำน ณ ศำล
อำญำคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลำง 

บุคลำกร สลค. 
จ ำนวน ๓๐ คน 

1 วัน - เล่ือนกำรด ำเนินโครงกำร เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของ 
โรคโควิด 19  

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ควร
เป็นหน่วยงำนหลักใน
กำรจัดหลักสูตร
ดังกล่ำวและให้
หน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ  
ส่งผู้แทนเข้ำร่วม
โครงกำร  

- 

21. ส านัก
งบประมาณ 

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ระยะที่ 1  

กำรบรรยำยในหัวข้อ 
วิชำ “ระเบียบและวินัย 
ข้ำรำชกำร คุณธรรม 
และจริยธรรมของ 
ข้ำรำชกำร กำรป้องกัน 

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม ่
และพนักงำนรำชกำร 

จ ำนวน 100 คน 

     1.5 
ชั่วโมง 

 
29 มี.ค. -
1 เม.ย.64 

- - กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในวิชำดังกล่ำว 
ทั้งสิ้น 100 คน 
- กำรด ำเนินกำรสอบเพือ่
วัดผลก่อนและหลังกำร 

- - - 



  

 

 

๓๓๓ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

  และปรำบปรำมทุจริต 
ประพฤตมิิชอบใน 
แวดวงรำชกำร” โดย 
นำยชัยณรงค์ คงนำม 
นักวิเครำะห์งบประมำณ 
เชี่ยวชำญ กองพัฒนำ 
ระบบงบประมำณและ 
กำรจัดกำร  
 

   ฝึกอบรม มีผู้ผ่ำนกำรอบรม
ทั้งสิ้น 100 คน 
(ผลกำรสอบจะตอ้งได้ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 60 
จึงจะ “ผ่ำน”กำรฝึกอบรม) 

   

22. ส านัก
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ี

1. โครงกำรปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่และ
พนักงำนรำชกำรที่ได้รับ
กำรจัดจ้ำงใหม่ของ สลน. 

มอบหมำยเจ้ำหนำ้ที ่
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เป็นวิทยำกร
บรรยำยเร่ืองกำร
ป้องกันกำรทุจริต และ
ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน 

ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำรบรรจุ
ใหม่ 

วันที่ ๑๙ 
มีนำคม 
๒๕๖๔  
(๑ ชั่วโมง) 

เผยแพร่เพื่อให้ควำมรูก้ับบุคลำกร
ของส ำนักเลขำธกิำรนำยกรัฐมนตร ี

ข้ำรำชกำรและพนกังำน
รำชกำรบรรจุใหม ่ได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
กำรป้องกันกำรทุจริต 
และประมวลจรยิธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนและ
น ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและปฏิบัติตน
ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 
 

ระยะเวลำจ ำกัด ในกำรจัดประชุม/
อบรม/สัมมนำควร
มีกำรสอดแทรก
เร่ืองกำรป้องกัน
กำรทุจริตและ
จริยธรรมไปด้วย
ทุกครั้ง 

- 

2. โครงกำรอบรม
เสริมสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรแยก
ประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม หวัข้อ 
“ปรับฐำนควำมคิดชีวิต
เปลี่ยน” 
 

เรียนเชิญนำยประยงค์ 
ปรียำจิตต ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ ำศูนย์อ ำนวยกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
แห่งชำติ (ศอตช.) และ
อดีตเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ มำ
บรรยำยให้ควำมรู ้
 

บุคลำกรของส ำนัก
เลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี ตั้งแต่
ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน/กอง/
ส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 
จนถึงระดับ
ปฏิบัติกำร พนักงำน
รำชกำร และ
ลูกจ้ำงประจ ำ 

วันที่ ๔ 
มิถุนำยน 
๒๕๖๔ 

 
 เวลำ 

๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 
(๓ ชั่วโมง) 

เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกบักำรแยก
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนร่วมให้กับบุคลำกรของส ำนกั
เลขำธกิำรนำยกรัฐมนตร ี

บุคลำกรของส ำนัก
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง มี
ควำมชัดเจน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับของ
กฎหมำย 

ระยะเวลำจ ำกัด ควรจัดโครงกำร
ลักษณะนี้อยำ่ง
ต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้
บุคลำกรอยำ่ง
ทั่วถึง 

- 



  

 

 

๓๓๔ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 3. โครงกำรเรียนรู้ของ 
สลน. กิจกรรม  
“กำรชี้แจงและสร้ำงควำม
เข้ำใจในกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุครุภัณฑ์
ให้กับหน่วยงำนในสังกัด 
สลน.”  

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำเป็น
วิทยำกรบรรยำยให้
ควำมรู้ผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ (โปรแกรม 
Zoom) ให้แก่บุคลำกร
ในสังกัดส ำนัก
เลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี 

บุคลำกรในสังกัด
ส ำนักเลขำธกิำร
นำยกรัฐมนตรี  
จ ำนวน ๒๐๐ คน 

วันที่ ๓๐ 
กรกฎำคม
๒๕๖๔ 
ตั้งแต่เวลำ 
๐๙.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 
(๖ ชั่วโมง) 

เผยแพร่เพื่อให้ควำมรูก้ับบุคลำกร
ของส ำนักเลขำธกิำรนำยกรัฐมนตร ี

ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
จัดหำพัสดุครุภัณฑ์ ตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซ้ือจัดจำ้งและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เพื่อปอ้งกันมิให้
เกิดกำรประพฤติที่มิชอบ 
 

- - - 

4. โครงกำร “กำรสร้ำง
เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อพัฒนำกำร
ท ำงำนอยำ่งมีควำมสุข”  

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำ
บรรยำยให้ควำมรู้ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ 
(โปรแกรม Zoom) 
ให้แก่บุคลำกรในสังกัด
ส ำนักเลขำธกิำร
นำยกรัฐมนตรี 

บุคลำกรในสังกัด
ส ำนักเลขำธกิำร
นำยกรัฐมนตรี 
ประมำณ  
๑๐๐ คน 

๓ ชั่วโมง เผยแพร่เพื่อให้ควำมรูก้ับบุคลำกร
ของส ำนักเลขำธกิำรนำยกรัฐมนตร ี

อยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียม
ด ำเนินกำรโครงกำรเพื่อ
เสริมสร้ำงให้บุคลำกร
ส ำนักเลขำธกิำร
นำยกรัฐมนตรี  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อพัฒนำกำร
ท ำงำนอยำ่งมีควำมสุข 
 

- - - 

23. ส านักข่าว
กรองแห่งชาติ 

1. โครงกำรปลุกจิตส ำนกึ
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

กำรบรรยำยเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนดำ้นกำร
ข่ำวบนพื้นฐำนของกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
กำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ข้ำรำชกำรใหม่ 3 ชม. - มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติงำนดำ้นกำร
ข่ำวกรองควบคู่กับกำร
รักษำจริยธรรมและ
จรรยำบรรณในวิชำชีพ 

- - - 



  

 

 

๓๓๕ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 2. โครงกำรพัฒนำทักษะ
ของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1) กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของ ป.ป.ช.  
2) กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อผลักดัน
และบูรณำกำรติดตำม
กำรยกระดับคะแนน
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทย
ของ ป.ป.ช.  
3) กำรอบรมโครงกำร
พัฒนำสมรรถนะ จพง.
ป้องกันกำรทุจริต รุ่นที ่
3 กิจกรรมที่ 1 
หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะเพื่อกำร
ปฏิบัติงำน จัดโดย 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ผำ่น
ระบบ Zoom และ 
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร
กำรเสริมสร้ำงสมรรถะ
ส ำหรับนักบริหำรงำน
ป้องกันกำรทุจริตยุค
ใหม่ ผ่ำนระบบ Zoom 
 

จนท.ด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต/เครือข่ำย
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 - 20 
พ.ค. 64 

 
 
 
 

6 - 9  
ก.ค.64 

- - จนท.ด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ท ำงำนเพื่อประโยชน์ใน
กำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนภำยในของ
องค์กรมำกขึ้น 

- - - 

 



  

 

 

๓๓๖ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 

1. ธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

1. หลักสูตรกำรปอ้งกัน
กำรรับ-กำรให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน ์อื่นใดที่เข้ำ
ข่ำยเป็นกำรคอร์รัปชั่น 

จัดกำรอบรมในรูปแบบ 
กำรบรรยำย โดยมีกำร
จัดท ำแบบ ทดสอบ 
Pre/Post Test เพื่อวัด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้
เข้ำอบรม และประเมิน
ประสิทธิผลของกำรจัด
กิจกรรม 

ผู้บริหำร พนักงำน
ของ ธนำคำรทกุ

ระดับ และบุคลำกร
ของบริษัทในเครือฯ 

ไตรมำสที่ 
3-4 

 
( 3 ชั่วโมง) 

โดยธนำคำรได้ด ำเนินกำรมำอย่ำง
ต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2560 จนถึง
ปัจจุบัน  

เพื่อให้บุคลำกรของ
ธนำคำรและบริษัทใน
เครือฯ มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และสำมำรถน ำ
แนวทำงปฏบิัติเกี่ยวกับ
กำรรับ-กำรให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชนอ์ื่นใดเพื่อ
ป้องกันกำรคอร์รัปชั่นไป
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง  

- - - 

2. CLMG Post คอลัมน์ 
Anti Bribery and 
Corruption 

จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์
ผ่ำนช่องทำง Email 
ภำยในเพื่อเผยแพร่และ
ซักซ้อมควำมรู้ ตลอด
จนถึง แนวปฏิบัติที่
ถูกต้องด้ำนกำรปอ้งกัน
กำรให้สินบน 

ผู้บริหำร พนักงำน
ของ ธนำคำรทกุ

ระดับ 

ทุกเดือน - ผู้บริหำรและพนกังำน
ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกบักำรปอ้งกันกำรให้
สินบนแก่เจ้ำพนกังำนของ
รัฐ ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ ์

- - - 

3.หลักสูตร Lesson 
Learn for กรุงไทย
คุณธรรม 

จัดอบรมในรูปแบบ E-
Learning ผ่ำน Email 
ของธนำคำร  

ผู้บริหำร พนักงำน
ของ ธนำคำรทกุ

ระดับ 

เดือนเว้น
เดือน 

- - พนักงำนจะต้องท ำ
คะแนนได้เกิน 80% ใน
แต่ละบทเรียน 

- - - 

4.รู้ทันกันพลำด จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์
ภำยใน ในรูปแบบ
บทควำมควำมรู้เกีย่วกับ
กฎหมำยที่ใช้บังคับ 
รวมถึงกรณีศึกษำต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน  

ผู้บริหำร พนักงำน
ของ ธนำคำรทกุ

ระดับ 

ทุกวัน
จันทร์ และ

วันพุธ 

สื่อสำรผ่ำนช่องทำง Broadcast 
Email อยำ่งต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
กำรทุจริต และกำรกระท ำผิดวินยั
ของพนักงำน 

พนักงำน เพื่อใหพ้นักงำน
ได้รับรู้และเข้ำใจถึง กำร
ปฏิบัติงำนที่ถูกตอ้งตำม
กฎหมำยและระเบียบวินัย
ที่ธนำคำรก ำหนด รวมถึง
ตระหนักถึงโทษที่ต้อง
ได้รับหำกกระท ำผิด  

- - - 



  

 

 

๓๓๗ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 5. โครงกำรกรุงไทย
คุณธรรม 

จัดกำรอบรมเพื่อให้
ผู้บริหำรและพนกังำน
ร่วมค้นหำคุณธรรม 
อัตลักษณ์ตำมบริบท
ของสำยงำน พร้อม
ขับเคลื่อนให้เป็น
วัฒนธรรมของสำยงำน 
และน ำมำใช้เป็น
แนวทำงในกำร
สร้ำงสรรค์แผนงำน
ประจ ำป ี

คณะกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร พนักงำน
ของ ธนำคำรทกุ

ระดับและบุคลำกร
ของบริษัทในเครือฯ 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

ด ำเนินกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 
2560 - ปัจจุบัน 

ในปี 2564 ธนำคำร
มุ่งเน้นกำรด ำเนิน
โครงกำรกรุงไทยคุณธรรม
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน
ด้ำน Culture, 
Leadership, People 
Skill และ Potential 
ขับเคลื่อนสู่กรุงไทย
คุณธรรม in process 
ตำมบริบทของแต่ละสำย
งำน  

- - - 

2. ธนาคารเพ่ือ
การส่งออกและ
น าเข้าแห่ง
ประเทศไทย 

1. แผนงำนโครงกำร 
ต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-
Corruption Education) 
ประจ ำป ี2564 

จัดอบรมให้ควำมรู้แก่
ผู้บริหำรและพนกังำน
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(Intelligent 
Knowledge 
Management) ภำยใต้
แผนงำนประกอบดว้ย 
2 หลักสูตร ดังนี ้
1.1 หลักสูตร
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
เชิงคอร์รัปชัน 
1.2 หลักสูตร 
STRONG 
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 

ผู้บริหำรและพนกังำน เม.ย. - 
ธ.ค. 64 

- อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำสื่อ
กำรเรียนกำรสอนใน

รูปแบบ 
e-learning 

- - - 

2. แผนงำนส่งเสริมกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
คอร์รัปชัน EXIM WHITE 
DAY ประจ ำปี 2564 
 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ในรูปแบบ Virtual 
Event หรือ อีเว้นท์
เสมือนเพื่อให้บุคลำกร 
ธสน. ร่วมกันแสดง 

ผู้บริหำรพนักงำน 
และลูกจ้ำง 

29 มิ.ย. 
64 

- มีบุคลำกร ธสน. เขำ้ร่วม
กิจกรรมทั้งหมด และ
ร่วมกันแสดงเจตนำรมณ์
ในกำรต่อต้ำน ทจุริต 
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ  

- - - 



  

 

 

๓๓๘ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

  เจตนำรมณ์ในกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ ดว้ยกำรลง
นำมให้สัตย์ปฏญิำณ 

   ด้วยกำรลงนำมให้สัตย์
ปฏิญำณ ทั้งหมด 952 
คน คิดเป็น 100.00% 

   

3. กำรเพิ่มเติมช่องทำง 
กำรร้องเรียนทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแนว
ปฏิบัติ กำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เพิ่มช่องทำงกำร
ร้องเรียนทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และจัด
ทำแนวปฏิบัติ กำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ ธสน. 

ผู้บริหำร 
และพนักงำน 

เม.ย. - 
พ.ค. 64 

- เพิ่มช่องทำงกำรร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และจัดทำแนวปฏิบัติกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ธสน. 
แล้วเสร็จเมื่อเดือน พ.ค. 
64 

- - - 

3. บริษัท  
ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด 

1. ด้ำนกำรปอ้งกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
    1.1 จัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธป์ระกำศ
นโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่น 
    1.2 จัดท ำ 
Inforgraphic เผยแพร่
และประชำสัมพันธ์
ประกำศนโยบำยฯ ผ่ำน
ระบบ Application LINE 
AOT STAFF 
    1.3 เผยแพร่และ
ประชำสัมพันธป์ระกำศ
นโยบำยฯ ผ่ำนชอ่ง
ทำงกำรสื่อสำรภำยใน
องค์กร อำทิ เวบ็ไซต์, 
Facebook เป็นต้น 

- พนักงำนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ทรำบถึงนโยบำยของผู้บริหำร
ระดับสูงเพื่อใช้เป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนรวมถึงเสริมสร้ำง
ควำมรู้ด้ำนกำรปอ้งกันและต่อตำ้น
กำรทุจริตให้กับพนักงำนเพื่อรว่ม
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 

- - - - 



  

 

 

๓๓๙ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

     1.4 จัดท ำและ
เผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตใน
รูปแบบป้ำย X - stand 
    1.5 จัดท ำแผ่นพับ
ประกำศ บริษัท ท่ำ
อำกำศยำนไทย จ ำกัด 
(มหำชน) เร่ืองนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น  
และแผ่นพับค ำแนะน ำ
เกี่ยวกบัแนวทำงปฏิบัติ
ตำมนโยบำยฯ 

        

2. โครงกำรบรรยำยพิเศษ 
จ ำนวน 2 เร่ือง ได้แก่ 
    2.1 “จัดซื้อจัดจ้ำงอ
ย่ำงไร ห่ำงไกลกำรทุจริต”  
   2.2 “ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนภัยร้ำย ท ำลำย
องค์กร 

 พนักงำนทุกระดับ 3 ชั่วโมง - พนักงำนได้รับรู้ถึง
กฎหมำยที่เกีย่วขอ้งกับ
กำรจัดซ้ือจัดจำ้งรวมถึง
ควำมหมำย รูปแบบและ
ลักษณะของผลประโยชน์
ทับซ้อน 

- - - 

3. โครงกำรจัดท ำสื่อกำร
สอนด้ำนกำรปอ้งกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตใน
รูปแบบวีดิทัศน์  
กำรฝึกอบรมหลกัของ 
ทอท. ให้พนักงำนผำ่น
ระบบ e - Learning   

 พนักงำนระดับ 2 ถึง
ระดับ 6 

3 ชั่วโมง - มีกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้กับพนักงำนทั้งใน สว่นกลำง
และส่วนภูมภิำคผ่ำนกำรบรรยำย
ในระบบMicrosoft Team ให้
พนักงำนได้รับควำมรู้อยำ่งทั่วถึง 
- สื่อกำรสอนมีกำรน ำเนื้อหำ 
ด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำร
ทุจริตบรรจุลงในกำรฝึกอบรมหลัก
ของ ทอท.ทุกหลกัสูตร 

พนักงำนได้ทรำบถึง
ควำมหมำย, สำเหตุ, 
รูปแบบ, ทฤษฎีของ     
กำรทุจริต และกฎหมำย 
ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง
ผลกระทบและบทลงโทษ
ของกำรท ำกำรทุจริต 

- - - 



  

 

 

๓๔๐ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

4. บริษัท โรงแรม
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ ากัด 

1. อบรมปฐมนิเทศ
พนักงำนเข้ำใหม่ทุกคน 
กำรบรรยำย เร่ือง กำร
ป้องกันกำรทุจริต      ใน
องค์กร เป็นหนึ่งในเรื่อง
ส ำคัญ 

 พนักงำนใหม ่
ของโรงแรม 

 ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

ถือปฏิบัติต่อเนื่องทุกป ี พนักงำนเข้ำใจนโยบำย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับทำง
วินัย และถือปฏิบัติได้
อย่ำงถูกตอ้งในอ ำนำจ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
อย่ำง เคร่งครัด 

สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรค
โควิด 19 ตั้งแต่ 
เดือน กุมภำพันธ ์
2563 เป็นต้นมำ 
เล่ือนออกไปก่อน 
จนกวำ่ 
สถำนกำรณ์จะดีขึ้น 

- - 

2. กำรใช้กฎบัตร
จริยธรรมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร 

 ผู้บริหำรและพนกังำน
ทั้งหมด ในหน่วยงำน

ถือปฏิบัต ิ

 ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

- ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
ขับเคลื่อน ติดตำมกำร
ปฏิบัติฯ รวมถึง ควำมผิด
ทำงวินัย พนักงำนทุกคน 
ตระหนักรู้ เข้ำใจให้
ควำมส ำคัญ ถอืปฏิบัติได้
อย่ำงถูกตอ้งในกำรปฏิบัติ
หน้ำที ่

- - - 

3. จัดให้มีวีดีโอทัศน์ แผ่น
พับ แผ่นปำ้ยรณรงค์ต่ำงๆ 
และสื่อสำรประชำสัมพันธ ์
เกี่ยวกบักำรต่อตำ้นทุจริต 
กำรเป็นองค์กรธรรมำภ-ิ
บำลที่ด ี

 ภำยในโรงแรมฯลูกค้ำ 
รวมถึงผู้เกี่ยวขอ้ง

ภำยนอก 

 ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

- สำมำรถสื่อสำรถึงนโยบำย
และเจตนำรมณ์กำรเป็น
องค์กำรที่มีธรรมำภิบำล 
ที่ดี เพื่อทรำบโดยทั่วกัน 

- - - 

4. กิจกรรม Employee 
of the month    
(โปรโมท คนดี คนเก่ง) 

 พนักงำนทุกคน รำยเดือน 
รำยป ี

- โปรโมท คนดี คนเก่ง โดย
มีจัดรำงวัล ดังนี ้
- ใบประกำศเกียรติคุณ 
เพื่อแสดงควำมยอมรับ
ขอบคุณหรือแสดงควำมดี
ใจ เพื่อ  ยกย่อง ส ำหรับ
พนักงำนที่ได้ ค ำชมจำก 

- - - 



  

 

 

๓๔๑ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

      ลูกค้ำและท ำชือ่เสียง
ให้แก่โรงแรม 
- พนักงำนดีเด่นประจ ำ
ไตรมำศ และ พนักงำน
ดีเด่นประจ ำปี 
วัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็น
กำรยอมรับและ   ยกยอ่ง
ในกำรท ำงำนที่มี
ประสิทธิภำพ และสร้ำง
ควำมภูมิใจใหแ้ก่พนกังำน
รำงวัล  

   

5. บริษัท วิทยุ
การบินแห่ง
ประเทศไทย 

กำรอบรมพนกังำนใหม่  จัดอบรมพนักงำนงำน
ใหม่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ในหัวข้อกำร
บรรยำย  Anti 
Corruption ที่ก ำลังจะ
จัดขึ้น ในวันที่ 12 
ตุลำคม 2564 

พนักงำนใหม่ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 จ ำนวน 35 

คน 

1 วัน - - - - - 

6. บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
(บสย.) 

กำรแสดงเจตจ ำนงในกำร
บริหำรงำนด้วยควำม
สุจริต 

- รักษำกำรผู้จัดกำร
ทั่วไปลงนำมประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต และ
เผยแพร่ผ่ำนทำง
ช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ 
อินทรำเน็ต บอร์ด
ประชำสัมพันธ ์LINE 
“สถำนีข่ำว บสย.” และ
เว็บไซต์ บสย. 
- รักษำกำรผู้จัดกำร
ทั่วไป ประกำศ
เจตจ ำนงสุจริตต่อคณะ 

ผู้บริหำรและพนกังำน 
บสย. ทุกระดับ 

7 เมษำยน 
2564 

 
 
 
 
 
 
 

8 เมษำยน 
2564 

ส่งเสริมทัศนคติให้ผู้บริหำรและ
พนักงำนยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต และส่งเสริมให้ 
บสย. เป็นองค์กรที่ด ำเนินงำนด้วย
ควำมสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
ปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชันของประเทศ ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ชำติวำ่ด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมทจุริต 

น ำระบบเทคโนโลยีมำใช้
ในกำรจัดกิจกรรม 
โดยถ่ำยทอดสดผ่ำนระบบ 
Live Streaming ไปยัง 
ส ำนักงำนเขตทั้ง ๑๑ แห่ง 
และ พนกังำน Work 
from Home 

สถำนกำรณ์ 
กำรระบำดของ 
ไวรัส COVID-19 

 

- - 



  

 

 

๓๔๒ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 
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ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

  ผู้บริหำรและพนกังำน
ทุกระดับ เพื่อเสริมสร้ำง
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
บริหำรงำนของ บสย. 
ผ่ำนระบบ VDO 
Conference  

       

7. ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ
สหกรณ์
การเกษตร 

1. จัดท ำหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  
เร่ือง “ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรทุจริต” 

ให้ควำมรู้แก ่หัวหน้ำ
งำน ผู้บริหำร สนจ./
สำขำ เกีย่วกับกำร
ป้องกันกำรทุจริต โดย
จัดท ำ E-Book เร่ือง 
“ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรทุจริต” ขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนของพนกังำน
ในสังกัด 

ผู้บริหำร สนจ./สำขำ 1 เม.ย.63 
- 

31 มี.ค.
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ประเมินกำรรับรู้และควำมเขำ้ใจ 
โดยผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำม
เข้ำใจไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 และ
รำยงำนสรุปผล 

กำรรับรู ้ร้อยละ 92.36 
และควำมพอใจต่อกำรใช้
งำน ร้อยละ 95.42 

- กำรสื่อสำรใน
รูปแบบหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์ 
และเอกสำร
ประกอบท ำให้
เข้ำใจง่ำย ควรมี
กำรสื่อสำรอย่ำง
ต่อเนื่อง และ
สม่ ำเสมอ เพื่อให้
สำมำรถน ำไปปรับ
ใช้ต่อกำรควบคุม 
และดูแลกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ทันสถำนกำรณ์ 
และควรสือ่สำร
องค์ควำมรู้อื่นๆ ใน
รูปแบบหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์
เพิ่มเติม 

- 

2. หลักสูตรกระบวนกำร
สอบข้อเท็จจริงและกำร
สอบสวนกำรกระท ำทจุริต 
 

จัดโครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ ทักษะและ
พัฒนำงำนของส ำนัก
จัดกำรและปอ้งกันกำร 

ผู้บริหำร พนักงำน 
และผู้ช่วยพนักงำน 

14 ม.ค.
64 

ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกระบวนกำรสอบ
ข้อเท็จจริงและกำรสอบสวนกำร
กระท ำทุจริต และน ำควำมรู้ที ่

ผู้เช้ำรับกำรอบรมสำมำรถ
น ำควำมรู้มำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำยได้อย่ำงม ี

- - - 



  

 

 

๓๔๓ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

  กระท ำทุจริต ประจ ำปี
บัญชี 2563 หลักสูตร 
“กระบวนกำรสอบ
ข้อเท็จจริง 
และ กำรสอบสวนกำร
กระท ำทุจริต” 
 

  ได้รับในกำรอบรมมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

ประสิทธิภำพ    

8. บริษัท ขนส่ง 
จ ากัด 

1. โครงกำรพัฒนำ 
ส่งเสริมจิตส ำนึกด้ำน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และกำรด ำเนินชวีิต 
ตำมหลักปรัชญำ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ด ำเนินกำรจัดหลักสูตร
กำรส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม และหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ 
ในกำรท ำงำน ผ่ำน
ระบบ Zoom 
 

พนักงำนบริษัทฯใน
ส่วนกลำง 

17 
มิถุนำยน 
2564 

 
(3 ชั่วโมง) 

จัดฝึกอบรมให้พนกังำนบริษัทฯ  
ทุก ๆ ป ี

ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 
๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถน ำไป 
สู่กำรปฏิบัติตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 

- ควรจัดให้มีกำร
ฝึกอบรมในกลุ่ม
พนักงำนอื่น ๆ ใน
ลักษณะดูงำนท ำให ้
พนักงำนที่เข้ำร่วม
อบรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ได้
ทรำบถึงกำรน ำ
หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
และฝึกปฏบิัติจริง 

- 

2. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่อง เครือข่ำย
คุณธรรมสร้ำงคนดีต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

จัดฝึกอบรมให้ กับ
พนักงำนบริษัทฯที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมโครงกำร
พัฒนำส่งเสริมจิต ส ำนึก
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยำบรรณในกำร
ท ำงำน ซ่ึงเป็น
(เครือข่ำย CG) ในกำร
ต่อยอดกำรส่งเสริม กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตใน
องค์กรด ำเนินกำร  
 

พนักงำนบริษัทฯ ที่
ผ่ำนกำรฝึกอบรม
โครงกำรพัฒนำ             
สิ่งเสรมิจิตส ำนึก              
ด้ำนคุณธรรม  
จริยธรรมและ
จรรยำบรรณในกำร
ท ำงำนๆ (เครือข่ำย 
CG) ผ่ำนระบบ 
Zoom 

๑๗ 
มิถุนำยน 
๒๕๖๔  

(3 ชั่วโมง) 

จัดฝึกอบรมให้พนักงำนบริษัทฯ  
ทุก ๆ ปี 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 
๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และเป็นกำรปลูก
จิตส ำนึก ใหพ้นักงำน
ปฏิบัติตน ให้เป็นคนดี             
มีคุณธรรม จริยธรรม                
ในกำรปฏิบัติงำนซ่ึงเป็น
สิ่งที่ดีต่อองค์กร 

- ควรจัดให้มีกำร
ฝึกอบรมนอก
สถำนที่และศึกษำดู
งำนให้กับพนักงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 

- 



  

 

 

๓๔๔ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 3. โครงกำร/กิจกรรม
ส่งเสริมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ข อ ง ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ
พนักงำน ดังนี้ 
- กิจกรรม Happy CG 
& Happy CSR 
- โครงกำรประกวด “ 
คนดีมีคุณธรรม” 

ผู้ บ ริ ห ำ รทุ ก ระดั บ
และพนักงำนบริษัท  

กุมภำพันธ์
2564 

จัดโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้ผู้บริหำร
และพนักงำนทุก ๆ ปี 

ผู้บริหำร พนักงำนที่เขำ้
ร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วม
ในกำรส่งเสริมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี พนักงำนที่
ประพฤติปฏบิัติตำม
คุณธรรมและจริยธรรม 
ได้รับกำรยอมรับและยก
ย่อง ชมเชยเป็นแบบอยำ่ง
ที่ดี ให้แก่พนกังำน รวมถึง
เป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ที่
ดีให้กับองค์กร 

- ควรเพิ่มกิจกรรมให้
เข้ำถึงพนักงำนทุก
กลุ่มทั่วทั้งองค์กร 

- 

9. การเคหะ
แห่งชาติ 

โครงกำรอบรมหลักสูตร
กำรเสริมสร้ำงกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม ควำมโปร่งใส 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และผลประโยชน์ทบัซ้อน
ในกำรปฏิบัติงำน หัวข้อ 
ท ำอยำ่งไร ให้ห่ำงไกล
ทุจริต 

อบรมออนไลน์ผ่ำน
ระบบ ZOOM 

ผู้ บ ริ ห ำ ร  แ ล ะ
พนักงำนรวมจ ำนวน
ประมำณ 160 คน 

22 
มิถุนำยน 
2564 
เวลำ 

09.00 - 
12.00 น. 

 ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำร
เสริมสร้ำงกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม ควำมโปร่งใส 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และผลประโยชน์ทบัซ้อน
ในกำรปฏิบัติงำน โดยมี
ค่ำเฉลี่ย 4.10 คิดเป็น
ร้อยละ 81.90 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับมำก 

- ควรเพิ่มเวลำเป็น 
1 วัน 

- 

10. การทาง
พิเศษแห่ง
ประเทศไทย 

1. กำรอบรมหลกัสูตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตใน
ประเทศไทย 

ฝึกอบรมแบบออนไลน์             
(e- learning) ของ 
Thai Mooc กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม 

ผู้บริหำรและพนกังำน
ของกำรทำงพิเศษ
แห่งประเทศไทย 
จ ำนวน 100 คน 

ช่วงเดือน 
พ.ค. – 
มิ.ย.64 

- - สถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด -19 

- - 



  

 

 

๓๔๕ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 2. กำรฝึกอบรมหลักสูตร
ควำมขัดแย้งกันระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ฝึกอบรมแบบออนไลน์             
(e- learning) ของ 
ส ำนักงำน ก.พ. 

ผู้บริหำรและพนกังำน
ของกำรทำงพิเศษ
แห่งประเทศไทย 
จ ำนวน 100 คน 

ช่วงเดือน 
พ.ค. – 
ก.ค.64 

- - สถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด -19 

- - 

11. การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย 

กำรอบรมควำมรู้เกีย่วกับ
กำรต้ำนทุจริตศึกษำ  

จัดท ำเนื้อหำลงในระบบ
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-learning) 

พนักงำน กทท. 
ระดับ 6 – 9 ทุก
ฝ่ำย/ส ำนัก จ ำนวน 
100 คน/รุ่น 
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 
1-15 กรกฎำคม 
2564 
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 
1-15 สิงหำคม 
2564 

15 วัน - ได้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ใน
กำรคัดเลือกพนักงำนที่จะท ำ
หน้ำที่เป็นวิทยำกร 
- ก ำหนดแนวทำงกำรส่งพนักงำน
ที่ท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรไปพัฒนำ
ทักษะ 

กำรเรียนรู้ของพนักงำน
ผ่ำนระบบ (e-learning) 
จะด ำเนินกำรแลว้เสร็จ
ภำยในไตรมำสที่ 4 ของ
ปีงบประมำณ 2564 

- - - 

12. การประปา
นครหลวง 

1. อบรมหลักสูตร “หลัก
ปรัชญำเศรษกิจพอเพยีง
กับกำรต่อตำ้นกำรทจุริต” 

วิทยำกรอบรมโดย พล
เอกศรุต นำครัชระ 
คณะกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ 

ผู้บริหำร พนักงำน 
และผู้ปฏิบัติงำน 
จ ำนวน 300 คน 

25 พ.ย.
63  
(3 ชั่วโมง) 

- คะแนนประเมินควำมรู้
หลังกำรอบรมได้รอ้ยละ 
90 

- - - 

2. กำรบรรยำยธรรม
หัวข้อ “ธรรมะต้ำนโกง 
กับพระมหำสมปอง และ
พระอำจำรย์ ดร.สมพงษ”์ 

 ผู้บริหำร พนักงำน 
และผู้ปฏิบัติงำน 
จ ำนวน 300 คน 

10 ม.ค.
64 
(3 ชั่วโมง) 

- - มีผู้เข้ำร่วมฟังกำร
บรรยำยภำยในอำคำร 50 
คน และมียอดกำรเข้ำถึง
ผ่ำน Facebook Live 
จ ำนวน 2,470 ครั้ง กำร
มีส่วนร่วม 689 ครั้ง 
- คะแนนควำมรู้ควำม
เข้ำใจหลังอบรม Pre-
Test ร้อยละ 70 และ 
Post-Test ร้อยละ 90 
 

สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัส Covid-19 

- - 



  

 

 

๓๔๖ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 3. อบรมหลักสูตร 
“จริยธรรมในกำรท ำงำนสู่
ควำมส ำเร็จที่ยั่งยืน” 
 โดย ดร.วชิระ ชนะบุตร 
ผู้เชี่ยวชำญและที่ปรึกษำ
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
และพัฒนำองค์กร 

อบรมด้วยระบบ
ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม 
Zoom 

ผู้บริหำร พนักงำน 
และผู้ปฏิบัติงำน 
จ ำนวน 300 คน 

31 พ.ค.
64 

(3 ชั่วโมง) 

- คะแนนประเมินควำมรู้
ควำมเข้ำใจหลังกำรอบรม 
ร้อยละ 90 

- - - 

4. กำรศึกษำดูงำน
ออนไลน์องค์กรต้นแบบ
ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม
องค์กร บริษัท สมบูรณ์แอ๊
ควำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด 
(มหำชน) 

อบรมด้วยระบบ
ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม 
Zoom 

สมำชิกสภำธรรมำภิ
บำล กปน. ชุดที่ 3 
จ ำนวน 101 คน 

21 มิ.ย.
64  

(3 ชั่วโมง) 

- คะแนนประเมินควำมรู้
ควำมเข้ำใจหลังกำรอบรม 
ร้อยละ 91.50 

- - - 

5. อบรมหลักสูตร “Basic 
Facilitator for CG” โดย 
อ.นิพัทธ์ กำนตอัมพร 
และทีมงำน 

อบรมด้วยระบบ
ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม 
Zoom 

สมำชิกสภำธรรมำภิ
บำล กปน. ชุดที่ 3 
จ ำนวน 101 คน 

29 มิ.ย.
64  

(3 ชั่วโมง) 

- คะแนนประเมินควำมรู้
ควำมเข้ำใจหลังกำรอบรม 
ร้อยละ 84.90 

- - - 

13. การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

ปรับฐำนควำมคิดกำร
แยกแยะระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
และไม่ทนต่อกำรทุจริต 

จัดอบรมในรูปแบบ 
VDO Conference 
ผ่ำนระบบ Zoom 
Meeting 

ผู้ปฏิบัติงำนระดับ 4 
ขึ้นไป ที่ได้รับ
คัดเลือกจำก

หน่วยงำน และมีอำยุ
งำนอย่ำงน้อย 1 ป ี

5 พ.ค.64 
เวลำ  

(3 ชั่วโมง) 

จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์หลกัสูตร 
และช่องทำงกำรรับชมคลิปวีดีโอ
ย้อนหลัง 

ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 
โดยมีผู้ปฏิบัติงำนเขำ้ร่วม
รับกำรอบรมประมำณ 
369 คน 

สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของ 
COVID-19 ท ำให้
ต้องมีกำรปรับ 
เปลี่ยนรูปแบบกำร
เรียนรู้ให้เหมำะสม 

- - 

14. การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

สร้ำงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

เชิญวิทยำกร จำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. มำ
บรรยำยเพื่อบันทึกเป็น
คลิปวิดีโอ น ำขึ้นระบบ 
e-Learning ของกอง
พัฒนำบุคลำกร กฟภ. 

ผู้บริหำรและพนกังำน
จำกส ำนกังำนใหญ่ 
จ ำนวน 300 คน 
และ กำรไฟฟ้ำ เขต 
จ ำนวน 300 คน 
รวมทั้งสิ้น 600 คน 

มิถุนำยน-
กรกฎำคม 
2564 

- ก ำหนดสรุปผลกำรเรียน
ในเดือนสิงหำคม 2564 

- - - 



  

 

 

๓๔๗ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

15. การไฟฟ้า
นครหลวง 

หลักสูตรกำรอบรมหวัข้อ 
“กำรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำ
กำรเปลื่ยนแปลงสู่สังคมที่
ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

กำรจัดอบมรม พนักงำนในฝ่ำย
บริหำรควำมเส่ียง

องค์กร 

1 วัน พนักงำนที่ได้รับกำรอบรมสำมำรถ
น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดต่อให้
พนักงำนคนอื่นได้ 

จัดอบรมหลักสูตรกำร
สร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำร        
เปลีย่นแปลงสู่สังคมที่ไม่
ทนต่อกำรทุจริตโดยเชิญ
วิทยำกรจำกส ำนักงำน 
ป.ป.ช. มำเป็นผู้ถ่ำยทอด
ควำมรู้ 

- - - 

16. การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ที่
ประพฤติดี ไม่ทุจริต และ
มีจิตพอเพียงต้ำนทุจริต  

หน่วยงำนได้ยกย่อง
ชมเชยและสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจให้แก่พนกังำน 
โดยมอบรำงวัลพนักงำน
ดีเด่น และคนต้นแบบ
คมนำคม ซ่ึงเป็นรำงวัล
ส ำหรับพนักงำนที่
ประพฤติปฏบิัติตนเป็น
แบบอยำ่งที่ดี มีควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และมีคุณธรรม 

ผู้บริหำรและพนักงำน 14 
มกรำคม 
2564 

น ำแนวทำง กำรปฏิบัติงำนและ
ปฏิบัติตนของพนักงำนดีเด่น และ
คนต้นแบบคมนำคมไปประยุกต์ใช้  

พนักงำนได้รับแรงบันดำล
ใจและมีขวัญก ำลังใจใน
กำรมีควำมตั้งมั่นในควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และมีคุณธรรม และ 

- - - 

2. หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ ส ำหรับระดับ
ปฏิบัติกำร กำรด ำเนินกำร
มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง
และสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำประโยชน์สว่นตน  
มีจิตพอเพียงต่อต้ำนทจุริต 
ละอำย และเกรงกลวัที่จะ
ไม่ทุจริตและไม่ทนต่อกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ 

จัดอบรมจ ำนวน ๒ รุ่น 
- รุ่นที่ ๑ ฝึกอบรม
ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม 
Cisco Webex โดย
ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
 - รุ่นที่ ๒ โดยฝึกอบรม 
On-air ผ่ำนสื่อวีดีโอ
บันทึกกำรบรรยำย
โปรแกรม Cisco 
Webex โดยส ำนักตำ้น
ทุจริตศึกษำ ป.ป.ช. 

 
- พนักงำน 
ระดับ ๔-๗ 

 
 
- พนักงำนระดับ ๔-๗ 
โดยครอบคลุม
พนักงำนใหม่ของ
หน่วยงำน 

วันที่ ๒๖ 
มีนำคม 
๒๕๖๔  

 
 

วันที่ ๒๗ 
พฤษภำคม 

๒๕๖๔ 

พนักงำนสำมำรถน ำหลักตอ่ต้ำน
กำรทุจริตไปประยกุต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและปฏิบัติตน 

พนักงำนที่เข้ำร่วมอบรม
ได้รับควำมรู้และตระหนัก
ถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
โดยรับผิดชอบต่อสังคม
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก เกรงกลัว และไม่
ทนต่อกำรทุจริต 

- - - 



  

 

 

๓๔๘ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 3. พัฒนำ จัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์เพือ่
ส่งเสริมกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

3.1 ค ำประกำศตนของ
ผู้ว่ำกำร รวมถึงแนว
ปฏิบัติตำมนโยบำย No 
Gift ผ่ำนBackdrop  

3.2 ค ำประกำศตนของ
ผู้บริหำรระดับรองผู้ว่ำ
กำร ผู้ช่วยผู้วำ่กำร และ
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย/ส ำนกั 
ผ่ำนจอดิจิทัล ณ 
ส่วนกลำงและในส่วน
พื้นที่ปฏิบัติงำนของทุก
ฝ่ำย/ส ำนัก 

ผู้บริหำรและพนักงำน ๒๕ ธ.ค. 
๖๓ – ๓๑ 
ม.ค.๖๔ 

 

๓๐ ม.ค.
๖๔ 

พนักงำนสำมำรถน ำหลักกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

พนักงำนตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำร
ป้องกัน และตอ่ต้ำนกำร
ทุจริต และน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

- - - 

17. การรถไฟ
แห่งประเทศไทย 

1. สัมมนำธรรมมำภิบำล จัดอบรม สัมมนำ (๖๐ 
ต่อคน /รุ่น/วัน) 

พนักงำน / ลกูจ้ำง 
๑๒๐ คน 

จ ำนวน 2 
วัน 
 

- เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัส 
Covid-19 ท ำให้ไม่
สำมำรถด ำเนินกำร
โครงกำรดังกล่ำวได้ในปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัส Covid-19 

- - 

2. สัมมนำเครือข่ำย
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

จัดอบรม สัมมนำ  พนักงำน / ลกูจ้ำง ที่
เป็นสมำชิกเครือข่ำย
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
จ ำนวน ๑๐๐ คน 
 

๒ วัน 
๑ คืน 

- - - 

18. สถาบันการ
บินพลเรือน 

จัดโครงกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนและลูกจ้ำงของ
หน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 
กำรบรรยำยให้ควำมรู้/
กิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

- พนักงำนและลูกจ้ำง
ของหน่วยงำน 
จ ำนวน 61 คน 

30 - 31 
มี.ค.64 
(2 วัน) 

- พนักงำนงำนและลูกจ้ำง
ได้รับรู้และมีจิตส ำนึกที่ดี
ขึ้นในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชันในทุก
รูปแบบ 

- - - 



  

 

 

๓๔๙ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

19. ส านักงาน
การบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย 

1. กำรบรรจุหลกัสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำในโครงกำร
ปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่
ของหน่วยงำน 
 
2. กำรบรรจุหลกัสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำในโครงกำร
อบรมสัมมนำต่ำง ๆให้แก่
ผู้บริหำรและบุคลำกรทกุ
ระดับ 

ก ำหนดให้ผู้บริหำรและ
พนั ก ง ำนทุ ก คนต้ อ ง
อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร 
“เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ รั ฐ ที่ ดี ”
(Employee Ethics) 
ซ่ึงเป็นวิชำภำคบังคับที่
ต้องอบรมให้แล้วเสร็จ 
ภำยใน 6 เดือน นับ
จำกเริ่มปฏิบัติงำนกับ
หน่วยงำน 

ผู้บริหำรและพนกังำน
ทุกคน 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

- ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของ กพท. ได้มี
กำรติดตำมกำรฝกึอบรม
และประเมินผลครั้งล่ำสุด 
เมื่อวันที่ 30 มถิุนำยน 
2564 มีพนักงำน ได้รับ
กำรอบรมในหลักสูตร
ข้ำงต้น แล้ว จ ำนวน
ทั้งสิ้น 462 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของ
พนักงำนทั้งหมด 

ยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่ที่
ผ่ำนกำรอบรมใน
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำเพื่อ
รับผิดชอบในกำร
เป็นวิทยำกรให้กับ
หน่วยงำนของ
ตนเอง 

1. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
หรือ ศปท. ควรจัด
โครงกำรพัฒนำ
วิทยำกรหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำ 
ให้แก่เจ้ำหนำ้ที่ของ
แต่ละหน่วยงำน  
สำมำรถน ำมำตอ่
ยอดถ่ำยทอดให้กบั
บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนของ
ตนเองและมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ถกูต้อง
อย่ำงแท้จริง 
2. ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. หรือ ศปท. 
ควร จัดท ำสื่อกำร
เรียนกำรสอนใน
หลักสูตรดังกล่ำว 
รวมถึงวิธีกำร
ประเมินผลหลัง
กำรเรียนรู้ ใน
รูปแบบของ 
 E-Learning 
เพื่อให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 

- 

3. จัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ดว้ย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์หรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่
ส่งเสริมกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตให้
เจ้ำหน้ำที่ในหนว่ยงำน 

- ผู้บริหำรและพนกังำน
ทุกคน 

กันยำยน -
ธันวำคม 
2564 

- ส ำนักงำนกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย มี
แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้งเพื่อ
จัดงำน Corporate 
Governance Day (CG 
Day) ประจ ำป ี2564 โดย
จะก ำหนดรำยละเอยีดใน
กำรจัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์เพือ่เผยแพร่
ควำมรู้เกี่ยวกับหลกัสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-
Corruption Education) 
ไว้ใน TOR 

- - 

4. กำรก ำหนดแนวทำง
ด ำเนินกำรจัดตั้ง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำน 
ต่อต้ำนกำรทุจริตโดยตรง 
ในหน่วยงำน 

- ผู้บริหำร - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ส ำนักงำนกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย อยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร 
และกำรก ำหนดอ ำนำจ 

ยังไม่มีหน่วยงำนที่
รับผิดชอบงำนด้ำน
กำรต่อต้ำน  
กำรทุจริตโดยตรง 
โดยปัจจบุันงำนอยู ่

- 



  

 

 

๓๕๐ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

      หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของแต่ละส่วน
งำน 

ในควำมรับผิดชอบ
ของกองเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร
ก ำกับ ฝ่ำยกลยุทธ์
องค์กร 

- - 

20. ธนาคาร 
ออมสิน 

1. หลักสูตร “Kick-off 
กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA)” 
ประจ ำป ี๒๕๖๔  
 

- กำรมอบนโยบำยกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ดว้ยควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 
ไร้ทจุริต โดย 
ผูอ้ ำนวยกำรธนำคำร
ออมสิน  
- กำรบรรยำยให้ควำมรู้ใน
หัวขอ้ “ปลูกฝัง-เปิดโปง-
ป้องกัน รวมพลังต้ำน
คอร์รัปชัน”โดย  
ดร.มำนะ นิมิตรมงคล 
เลขำธิกำรองค์กร
ต่อต้ำนคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย)   
- กำรชี้แจงหลักเกณฑ์
กำรประเมิน ITA โดย
วิทยำกรจำกส ำนักงำน 
ป.ป.ช. 

ผู้บริหำรธนำคำร 
ออมสิน ตั้งแต่ระดับ
ฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ 

ขึ้นไป 

๔ มี.ค. ๖๔ 
 

- - ผู้เข้ำอบรมผ่ำน Video 
Conference จ ำนวน 
๑๑๘ คน 
 
 

- - - 

2. หลักสูตร "ชี้แจง
หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
ITA และกำรด ำเนินงำน
ของธนำคำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใส” เพื่อ 
สร้ำงกำรรับรู้ ควำมรู้
เข้ำใจ และสือ่สำรเผยแพร่ 

จัดอบรมหลักสูตร 
“ชี้แจงหลักเกณฑ์ 
กำรประเมิน ITA  
และกำรด ำเนินงำนของ
ธนำคำรด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส”  
ณ ห้องประชุม 

ผู้บริหำร พนักงำน 
และลูกจ้ำงธนำคำร

ออมสิน 

๕ เม.ย.  
- ๒๑ พ.ค. 

๒๕๖๔ 

- - จัดอบรมหลักสูตร  
"กำรชี้แจงข้อค ำถำมตอบ
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้เสียภำยใน (IIT)"  
ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน ๕๗๔ 
คน 
 

- - - 



  

 

 

๓๕๑ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 ให้แก่เพื่อนร่วมงำน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

สรำญรมย์ และผำ่น 
Video Conference 

   - จัดอบรมหลักสูตร  
“กำรชี้แจงข้อค ำถำมตอบ
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(EIT)” ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 
๔๔๑ คน 

   

3. จัดท ำสื่อให้ควำมรู้
สร้ำงควำมตระหนัก 
ด้ำนคุณธรรม  
ควำมโปร่งใส และ 
กำรป้องกัน 
กำรทุจริตคอร์รัปชัน 

มีกำรเผยแพร่สื่อฯ  
ทำงอินทรำเน็ตของ
ธนำคำร เพื่อให้ควำมรู้
แก่ผู้บริหำร พนักงำน 
และลูกจ้ำงธนำคำร 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และตระหนักถึง 
กำรประพฤติปฏิบัต ิ
ตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี 

ผู้บริหำร พนักงำน 
และลูกจ้ำงธนำคำร

ออมสิน 

ตลอดปี 
2564 

 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง - จัดท ำคอลัมภ์กฎเกณฑ์
ธรรมำภิบำล "ออมสิน 
สีขำว" เผยแพร่ทำง
อินทรำเน็ตของธนำคำร   

- - - 

4. กำรสร้ำงควำม
ตระหนักถึงโทษของ 
กำรกระท ำทจุริต 

จัดท ำสื่อเผยแพร ่
ควำมรับผิดและ
บทลงโทษในรูปแบบ
กรณีศึกษำ (Case 
Study)  เผยแพร่ผ่ำน
ระบบ All user 

ผู้บริหำร พนักงำน 
และลูกจ้ำงธนำคำร

ออมสิน 

ตลอดปี 
2564 

 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง - ด ำเนินกำรจัดท ำ
บทควำมอุทำหรณ์สอนใจ 
เผยแพร่ผ่ำนระบบ All 
user  
 

- - - 

21. โรงงาน
ยาสูบ 

แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริตในภำค
รัฐวิสำหกิจ 
 
 
 
 

ทุกส่วนงำนภำยใน
องค์กร มีส่วนรวมใน
กำรท ำกจิกรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนและพัฒนำ
องค์กร สู่ควำมเป็น
ธรรมและโปร่งใส โดย
เข้ำรับกำรอบรมตำม 

ผู้บริหำรและพนกังำน
กำรยำสบูแห่ง
ประเทศไทย 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
2564 

1. จัดอบรมหลักสูตร จริยธรรม/
จรรยำบรรณ/ธรรมำภิบำล 
2. จัดอบรมหลักสูตรควำมขัดแย้ง
ด้ำนผลประโยชน ์
3. ผู้บริหำรและพนกังำน
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏบิัติ
เกี่ยวกบัควำมขัดแย้งทำง 

ผู้บริหำรและพนกังำน 
ยสท.ได้มีส่วนร่วมเข้ำรับ
กำรอบรมตำมแผนอบรม
ประจ ำป ีและมีกำร
ก ำหนดกลไกในกำร
บริหำรติดตำมและ
รำยงำนผลกำรอบรม เพื่อ 

- - - 



  

 

 

๓๕๒ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

  แผนกำรฝึกอบรม
ประจ ำปีของฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล  

  ผลประโยชน ์ น ำไปพัฒนำปรับให้
เหมำะสมกับบริบทของ
พนักงำน ยสท.ให้ดีขึ้น 

   

22. สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

- 1. นโยบำยและแนว
ปฏิบัติกำรป้องกันควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

ผู้บริหำร / พนกังำน 
และลูกจ้ำง วว. 

- - บุคลำกรของ วว. มี
แนวทำงในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อยำ่งซ่ือสัตย์สุจริต  
ไม่แสวงหำประโยชน์ส่วน
ตน/หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้ง และ
หลีกเล่ียงควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้ 

- - - 

- 2. คู่มือกำรเรียนรู้และ
กำรป้องกันควำม
ขัดแย้งกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ผู้บริหำร / พนกังำน 
และลูกจ้ำง วว. 

- - เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจให้เกิดควำมตระหนกั
ถึงปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพือ่
เป็นพื้นฐำนกำรปฏิบัติตน
ในกำรสร้ำงสังคมและ
วัฒนธรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
โปร่งใส อันเป็นกำรสร้ำง
สังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ลดระดับกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

- - - 

- 3. นโยบำยกำรป้องกัน
และต่อ ต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน 

- - - บุคลำกร วว. ตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญและ กำร
เสริมสร้ำงคุณธรรมควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
โดยยึดหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรที่ดีเพื่อให้มีกำร 

- - - 



  

 

 

๓๕๓ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

      ด ำเนินกิจกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เป็นธรรม  
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสีย มีควำม
มุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน 

   

- 4. กำรประเมินควำม
เส่ียงของกำรด ำเนินงำน
หรือกำรปฏิบัติหน้ำที ่ 
ที่อำจกอ่ให้เกิดกำร
ทุจริตหรือก่อให้เกิดกำร
ขัดกันระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงำน 

- - - เพื่อป้องกันและลดควำม
เส่ียงที่จะส่งผลกระทบต่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำยที่
ส ำคัญของ วว. และเป็น
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ที่ยั่งยืน 

- - - 

23. องค์การ
ขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 

- ได้น ำไปใช้ในโครงกำร
ทุกโครงกำร โดยกำรเปิด
คลิป VDO ให้ควำมรู้
เกี่ยวกบั เร่ือง กำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม เร่ือง ปัญหำ 
กำรทุจริตคอรร์รัปชันไม่ใช่
เร่ืองไกลตัว เร่ือง หลักธรร
มำภิบำล (Good 
Govemance) และเร่ือง
กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจำกคนอื่น
(ม.103) ให้มีทักษะและ
สำมำรถขยำยผลอย่ำง 

- พนักงำนของ 
องค์กำรขนส่งมวลชน

กรุงเทพ 

ปีงบ 
ประมำณ

พ.ศ. 
2564 

- สำมำรถถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้อยำ่งถูกต้อง 
ในเรื่องกำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ควำมอำยและ   
ไม่ทนต่อกำรทุจริตให้ผู้เข้ำ
รับกำรอบรมน ำไปปรับใช้    
ในกำรปฏิบัติงำน 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
ผลิตวิทยำกรที่
ถ่ำยทอดควำมรู ้
ในเรื่องกำรคิด
แยกแยะระหวำ่ง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมและควำม
อำยต่อกำรทุจริต
กำรประยกุต์หลัก
ควำมพอเพยีงด้วย
โมเดล STRONG : 
จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริตเนื่องจำกอยู่
ในช่วงสถำนกำรณ์ 

- - 



  

 

 

๓๕๔ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

 เป็นมำตรฐำน และ
แนวทำงเดียวกันเพื่อมุ่ง
สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 

     แพร่ระบำดของโรค 
โควิด-19 ให้ลดกำร
รวมตัวท ำกจิกรรม
ร่วมกัน งดกำรจัด
อบรม/กำรจัด
ประชุม 

  

24. องค์การ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

โครงกำรฝึกอบรม  
กำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี 

จัดฝึกอบรมด้วยกำร
บรรยำย โดยค ำนึงถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภำคส่วนเพือ่สร้ำง
ควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขัน และ 
กำรเติบโตอยำ่งยั่งยืน 
ควำมรับผิดชอบต่อผล
กำรปฏิบัตหิน้ำที่  
ควำมส ำนึกในหนำ้ที่ 
กำรปฏิบัติตอ่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ควำมโปร่งใส 
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
จรรยำบรรณ และ 
กำรมีส่วนร่วม โดย
วิทยำกร นำยวรณัฐ 
เพียรธรรม ผู้อ ำนวยกำร
สถำบันไทยพัฒน ์

คณะกรรมกำร 
อพวช. ผู้บริหำร 

พนักงำน และลูกจำ้ง 
จ ำนวน 80 คน 

3 ชั่วโมง องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ ในฐำนะองค์กรในก ำกับ
ของรัฐซ่ึงอยู่ในสังกัดของกระทรวง
กำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วจิัย
และนวัตกรรม เป็นสว่นหนึ่งใน
กำรสนับสนุนให้กิจกรรม 
กำรบรรยำย ขยำยผล เพื่อ 
กำรแบ่งปันประโยชน์ให้กบัผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องอยำ่งเป็นธรรม  
โดยค ำนึงถึงกำรลดควำมผิดพลำด
ในกำรด ำเนินงำน เพิ่มพูนควำม
รอบคอบรัดกุมในกำรบริหำรงำน
ด้วยควำมเป็นธรรม ควำมสจุริต  
มีควำมโปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งน ำไปสู่
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถ
น ำไปปรับใช้ในทำงปฏิบัติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรอันน ำไปสู่กำรเป็น
องค์กรโปร่งใส มีควำม
น่ำเช่ือถือ โดยมีผู้เข้ำร่วม
กำรอบรม จ ำนวน 84 คน 

สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 

- - 

25. องค์การ
สงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก 

1. บรรยำยหัวขอ้ เร่ือง 
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  
ต่อต้ำนกำรทุจริต  
ในกำรอบรมหลักสูตร
เสมียน รุ่นที่ ๑๑ 

 พนักงำนและ
ลูกจ้ำงประจ ำ 

หน่วยงำนกิจกำร
พิเศษ (อัตรำ

เงินเดือน/ค่ำจ้ำง 
ระดับ ๑ - ๒) 

๑๙ ต.ค. - 
๑๓ พ.ย. 

๖๓ 
(๓ ชั่วโมง) 

- ด ำเนินกำรแล้ว - - - 



  

 

 

๓๕๕ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

   จ ำนวน ๗๑ คน       
2. บรรยำยหัวขอ้ เร่ือง 
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  
ต่อต้ำนกำรทุจริต  
ในกำรอบรมหลักสูตร
ประจ ำแผนก รุ่นที่ ๑๓  

 พนักงำนและ
ลูกจ้ำงประจ ำ 

หน่วยงำนกิจกำร
พิเศษ (อัตรำ

เงินเดือน/ค่ำจ้ำง 
ระดับ ๓ - ๔) 

จ ำนวน ๗๔ คน 

๒๓ พ.ย. - 
๑๘ ธ.ค. 

๖๓ 
(๖ชั่วโมง) 

- ด ำเนินกำรแล้ว - - - 

3. บรรยำยหัวขอ้ เร่ือง 
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  
ต่อต้ำนกำรทุจริต ตำม
แนวคิดแยกระหวำ่ง  
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สวนรว่ม  
ในกำรอบรมผู้บริหำร
ระดับต้น รุ่นที่ ๑๑  

 พนักงำนและ
ลูกจ้ำงประจ ำ 

หน่วยงำนกิจกำร
พิเศษ (อัตรำ

เงินเดือน/ค่ำจ้ำง 
ระดับ ๕) 

จ ำนวน ๘๐ คน 

๒ - ๒๖ 
มี.ค. ๖๔ 

(๓ ชั่วโมง) 

- ด ำเนินกำรแล้ว - - - 

4. - บรรยำยหัวขอ้ เร่ือง 
คุณธรรมจริยธรรม  
ในกำรท ำงำน กำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์สว่นรวม  
ในกำรอบรมผู้บริหำร
ระดับกลำง รุ่นที่ ๙  

 พนักงำนและ
ลูกจ้ำงประจ ำ

หน่วยงำนกิจกำร
พิเศษ (อัตรำ

เงินเดือน/ค่ำจ้ำง
ระดับ ๖) 

จ ำนวน ๖๑ คน 

๒๗ เม.ย. - 
๒๑ พ.ค. 

๖๔ 
(๖ ชั่วโมง) 

- ด ำเนินกำรแล้ว - - - 

5. บรรยำยหัวขอ้ เร่ือง 
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  
ต่อต้ำนกำรทุจริต  
ในกำรอบรมหลักสูตร
ผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ ๔  

 พนักงำนและ
ลูกจ้ำงประจ ำ 

หน่วยงำนกิจกำร
พิเศษ (อัตรำ

เงินเดือน/ค่ำจ้ำง
ระดับ ๗) 

๕ - ๑๖ 
ก.ค. ๖๔ 

(๖ ชั่วโมง) 
 

- ด ำเนินกำรแล้ว - - - 



  

 

 

๓๕๖ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

   จ ำนวน ๖๔ คน       

6.  บรรยำยหวัข้อ เร่ือง 
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  
ต่อต้ำนกำรทุจริต กำร
ขัดกันระหวำ่ง  
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  
ในกำรอบรมหลักสูตร
ประจ ำแผนก รุ่นที่ ๑๔  

 พนักงำนและ
ลูกจ้ำงประจ ำ

หน่วยงำนกิจกำร
พิเศษ (อัตรำ

เงินเดือน/ค่ำจ้ำง
ระดับ ๓ - ๔)จ ำนวน 

๑๑๕ คน 

ในห้วง 
ส.ค. ๖๔ 

(๖ ชั่วโมง) 

- รอด ำเนินกำร - - - 

26. องค์การ
ส่งเสริมกิจการ 
โคนมแห่ง
ประเทศไทย 

1. STRONG องค์กร
พอเพียงต้ำนทุจริต 
2. กำรพัฒนำสูอ่งค์กร
คุณธรรม 
3. รณรงค์ต่อต้ำน 
กำรทุจริตในองค์กร 
4. ศึกษำดูงำนพิพธิภัณฑ์
ต้ำนโกง 

 บุคลำกรในองค์กร 3 วัน 
 

1วัน 
 

1 วัน 
 

1 วัน 

ขยำยผลโค้ชจ ำนวน 5 คน ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกัน
กำรทุจริตน ำไปปรับใช้
ในทำงปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
อันน ำไปสู่กำรเป็นองค์กร
โปร่งใส มีควำมน่ำเช่ือถือ  

- - - 

27. องค์การสวน
พฤกษศาสตร ์

โครงกำรอบรมเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรม  
เพื่อประสิทธิภำพ 
กำรปฏิบัติงำนและวินยั 
ในกำรปฏิบัติงำนใหก้ับ
พนักงำนและลูกจ้ำง 

ปีละ 1 ครั้ง พนักงำน 100 คน 
ลูกจ้ำง 100 คน 

สิงหำคม 
2564 

เพิ่มกลุ่มเป้ำหมำย 100 % ของ
จ ำนวนพนกังำน และลูกจำ้ง 

อยู่ ระหว่ำ งกำรด ำ เนิน
โครงกำร 

เนื่องจำกแพร่
ระบำดของเช้ือ
ไวรัสโควิด – 19 
ท ำให้ต้องมี 
กำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบโครงกำร 

- - 

28.องค์การ
สะพานปลา 

1. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมใน
องค์กร ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต 

- ประชำสัมพันธ์ผ่ำน
สื่อดิจิทัศน์ 
- ติดบอร์ด
ประชำสัมพันธ ์
- เผยแพรอ่งค์ควำมรู้
ผ่ำนเว็ปไซต ์

พนักงำน 
องค์กำร 

สะพำนปลำ 

- - ด ำเนินกำรแล้ว - - - 



  

 

 

๓๕๗ 

 

ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

  - แจกโปสเตอร์ให้กบั
พนักงำน 

       

2. โครงกำรอบรมเกี่ยวกับ
ควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน ์
 

อบรมพนักงำนของ
องค์กำรสะพำนปลำ 

พนักงำน 
องค์กำร 

สะพำนปลำ 

ก.ค. - ส.ค. - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19  

- - 

29. องค์การ
อุตสาหกรรม          
ป่าไม้ 

โครงกำรปฐมนิเทศ 
พนักงำนสัญญำจำ้ง 

จัดปฐมนิเทศโดยกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเรื่องเกี่ยวกับ
กำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

พนักงำนสัญญำจำ้ง 1 วัน - - ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ 
โรคระบำด 
Covid-19 

ปรับปรุงรูปแบบ
กำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ผ่ำนสื่อออนไลน ์

- 



  

๓๕๘ 

 

๕. หลักสตูรโค้ช 

 

 

 
 
 
 
 
๑. ชื่อหลักสูตร “โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต” 
๒. กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้  
 โค้ชภำคประชำสังคมในพ้ืนที่ระดับจังหวัด จ ำนวน ๗๖ จังหวัด และ ๑ เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหำนคร) 

๓. แนวทางการน าไปใช้ :  
  ๑) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 ๒) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
 ๓) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลำกรภำครัฐ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

หลักสูตรโค้ช 
 “โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทจุริต” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 



  

 

๓๕๙ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
(ส านักส่งเสริม 
และบูรณาการ 
การมสี่วนร่วม 
ต้านทุจริต) 

 

๑. โครงกำร STRONG –  
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

กิจกรรมสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพกำรบริหำร
โครงกำร STRONG –  
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 

เจ้ำพนักงำนปอ้งกัน
กำรทุจริต ประจ ำ 

สปจ.  
76 จังหวัด 

2 วัน เจ้ำพนักงำนปอ้งกันกำรทุจริตประจ ำ 
สปจ. ได้รับควำมรู้ตำมหลักสูตรโค้ชฯ 
เพื่อน ำไปใช้ในกำรบริหำรโครงกำรฯ 

เจ้ำพนักงำนปอ้งกัน   
กำรทุจริตประจ ำ สปจ. 
ผ่ำนกำรอบรม  
จ ำนวน 155 คน 

ปัญหำอุปสรรคที่ 
สปจ.รำยงำนต่อ 
สสร. ในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกับกำรน ำ
หลักสูตรโค้ชฯ  
 ไปปรับใช้ ได้แก่  
1. ปัญหำระยะ 
เวลำในกำรจัด
กิจกรรมมีจ ำกัด  
ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหำของ
หลักสูตร  
2. ปัญหำควำม
เข้ำใจของภำค
ประชำชนในระดับ
พื้นที่/ชุมชนต่อ
เนื้อหำของ
หลักสูตร 

กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
หลักสูตรต่อ
กลุ่มเป้ำหมำยภำค
ประชำชนควรมีส่ือ
กำรสอนประกอบ
เนื้อหำ ที่เข้ำใจง่ำย    
เพื่อสำมำรถ สร้ำง
ควำมเข้ำใจเนื้อหำ
ของหลักสูตรได้     
ในระยะเวลำ    
อันจ ำกัด เช่น 
ภำพประกอบ  
กำรบรรยำย,  
ภำพ Infographic, 
คลิปวีดีโอ ฯลฯ 

- 

๒. โครงกำร STRONG –  
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

กิจกรรมกำรอบรมโค้ช 
STRONG – จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต 

จังหวัดละ  
10 คน 

 

1 วัน 
 

เจ้ำพนักงำนปอ้งกันกำรทุจริตประจ ำ 
สปจ. เป็นผู้อบรมให้ควำมรู้แก่โค้ชฯ 
ที่ได้รับกำรสรรหำมำจังหวัดละ 10 
คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและเป็นผู้แนะน ำ
แก่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต 

โค้ชฯ ผ่ำนกำรอบรม 
จ ำนวน 770 คน 

- 

๓. โครงกำร STRONG –  
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

กิจกรรมกำรประชุมร่วม
ระหว่ำง สปจ. โค้ช และ
ชมรม STRONG –           
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 

จังหวัดละ  
100 คน  

 

1 วัน 
 

เจ้ำพนักงำนปอ้งกันกำรทุจริตประจ ำ 
สปจ. ร่วมกับโค้ชฯ อบรมให้ควำมรู้
แก่กรรมกำร และสมำชกิชมรมฯ เพื่อ
ไปขยำยผลในกลุ่มเครือข่ำยและ
องค์กรอื่นๆ 

กรรมกำรและสมำชกิ
ชมรมฯ ผ่ำนกำรอบรม 
จ ำนวน 7,700 คน 

- 

๔. โครงกำร STRONG –  
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

กิจกรรมพัฒนำเยำวชน
ต้ำนทุจริต 

จังหวัดละ  
20 คน  

 

3 ครั้ง  
ครั้งละ  
1 วัน 

 

เจ้ำพนักงำนปอ้งกันกำรทุจริตประจ ำ 
สปจ. ร่วมกับโค้ชฯ และกรรมกำร
ชมรมฯ อบรม  ให้ควำมรู้ และท ำ
กิจกรรม   เชิงปฏิบัติแก่แกนน ำ
เยำวชนต้ำนทจุริต จังหวัดละ 20 คน 
เพื่อไปขยำยผลในกลุ่มเด็ก และ
เยำวชนทั้งในและ นอกสถำนศึกษำ 

แกนน ำเยำวชนต้ำนทจุริต  
ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 
1,540 คน 

- 

๕. โครงกำร STRONG –  
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

กิจกรรมเวทีชุมชน 
STRONG – จิตพอเพียง   
ต้ำนทุจริต ขยำยผลสู่
เครือข่ำยและชุมชน 

จังหวัดละ  
500 คน 

 

1 วัน 

 

เจ้ำพนักงำนปอ้งกันกำรทุจริตประจ ำ 
สปจ. ร่วมกับโค้ชฯ และกรรมกำร
ชมรมฯ อบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชน
ในระดับชุมชนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
ของจังหวัด 

เครือข่ำยภำคประชำชน 
ในระดับชุมชน  
ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 
38,500 คน 

- 

 ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2 



  

 

หลักสูตรโค้ช 
 “โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทจุริต” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 



  

 

๓๖๐ 

 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
(ส านักส่งเสริม 
และบูรณาการ 
การมสี่วนร่วม 
ต้านทุจริต) 

 

1. โครงกำรองค์กร 
STRONG - จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 256๓ 

กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำ
ศักยภำพโค้ชองค์กร 
STRONG - จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต 

ผู้แทนหน่วยงำน
ภำครัฐ รัฐวิสำหกจิ 
เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

2 วัน จัดกิจกรรมเม่ือวันที ่30-31 ต.ค.62 
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้ำ
แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัด
นนทบุรี 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนกำร
อบรม จ ำนวน ๗๖ คน 

ปัญหำอุปสรรค  
ในกำรขับเคลื่อน
หลักสูตรโค้ชเพื่อ
กำรรู้คิดต้ำนทุจริต
ในกลุ่มเป้ำหมำย
ประเภทองค์กร
ส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหำที่เกีย่วกบั
กำรน ำเนื้อหำของ
หลักสูตรฯ ไปปรับ
ใช้ให้เหมำะสมกับ
บริบทขององค์กร
ประเภทต่ำงๆ ที่มี
ควำมแตกต่ำงกัน 

ในกำรน ำหลักสูตร
โค้ชเพื่อกำรรู้คิดต้ำน
ทุจริตไปปรับใช้กับ
กลุ่มเป้ำหมำย
ประเภทองค์กรควร
ด ำเนินกำรโดยเน้น
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
เนื้อหำในชุดควำมรู้ 
และเปิดโอกำสให้
กลุ่มเป้ำหมำย
สำมำรถน ำเนื้อหำไป
ปรับใช้ในกำรขยำย
ผลให้เหมำะสมได้
ตำมบริบทของ
หน่วยงำน 

- 

2. โครงกำรองค์กร 
STRONG - จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ 
พ.ศ. 256๓ 

กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อขยำยผล
องค์กร STRONG - จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต คร้ัง
ที่ 1 

สมำชิกชมรม 
STRONG – เทศบำล

เมือง 
หัวหิน 

๓ วัน 
 

จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่19-20 พ.ย.62
และ 2 ธ.ค.62 ณ เทศบำลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนกำร
อบรม จ ำนวน ๒๓๐ คน 

- 

3. โครงกำรองค์กร 
STRONG - จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 256๓ 

กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อขยำยผล
องค์กร STRONG - จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต คร้ัง
ที่ ๒ 

สมำชิกชมรม 
STRONG – บริษัท 

เซนทรัลพัฒนำ 

1 วัน 
 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62       
ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ 
 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนกำร
อบรม จ ำนวน ๑๒ คน 

- 

4. โครงกำรองค์กร 
STRONG - จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ 
พ.ศ. 256๓ 

กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อขยำยผล
องค์กร STRONG - จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต คร้ัง
ที่ ๓ 

สมำชิกชมรม 
STRONG จำก

ส ำนักงำน ป.ป.ช./ 
ม.มหิดล/ม.พระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ/

บริษัทเมืองไทย
ประกันภยั จ ำกัด 

1 วัน 
 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63       
ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนกำร
อบรม จ ำนวน ๔๑ คน 

- 

ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

 

หลักสูตรโค้ช 
 “โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทจุริต” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
 



 

 

๓๖๑ 

 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/ 
ชื่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

 
การด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การขยายผลโครงการ/ 
การฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
(ส านักส่งเสริม 
และบูรณาการ 
การมสี่วนร่วม 
ต้านทุจริต) 

 

โครงกำร STRONG 
องค์กรพอเพียงต้ำน
ทุจริต 

1. กิจกรรมกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
ศักยภำพโค้ช 
STRONG–องค์กร
พอเพียงต้ำนทุจริต 

ผู้เข้ำร่วมอบรม
ประกอบดว้ย 
ผู้แทนจำกภำครัฐ 
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

2 วัน จัดกิจกรรมเม่ือวันที ่17-18 
ธันวำคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ  
สุโกศล ถนนศรีอยธุยำ เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำน 
กำรอบรม จ ำนวน 94 คน 

ปัญหำที่เกีย่วกบั
กำรน ำเนื้อหำของ
หลักสูตรไปปรับใช้
ให้เหมำะสมกับ
บริบทของแต่ละ
องค์กร ที่มีควำม
แตกต่ำงกัน 

ควรเน้นควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำของ
หลักสูตรให้
สำมำรถน ำไปปรับ
ใช้ให้เหมำะสมใน
แต่ละองค์กรที่มี
ควำมแตกต่ำงกัน
ให้มำกขึ้น 

- 

2. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เพื่อขยำยผล 
STRONG – องค์กร
พอเพียงต้ำนทุจริต 

ผู้เข้ำร่วมประชุม
ประกอบดว้ยผู้แทน 
1. กระทรวงมหำดไทย 
2.กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคม และควำมมั่นคง
ของมนุษย ์
3. องค์กำรเภสัชกรรม 
4.องค์กำรส่งเสริม
กิจกำรโคนมแห่ง
ประเทศไทย 
5. สถำบันวจิัย
วิทยำศำสตร์และ   
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย 
6. บริษัท พฤกษำ เรียล
เอสเตทจ ำกัด (มหำชน) 
7. บริษัท ไทยออยล์ 
จ ำกัด (มหำชน) 

1 วัน จัดกิจกรรมเม่ือวันที ่๒ เมษำยน 
๒๕๖๔ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล  
ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทว ี
กรุงเทพมหำนคร 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำน 
กำรอบรม จ ำนวน 26 คน 

บำงหน่วยงำน 
(องค์กร) ยังขำด
ควำมพร้อมและ
ควำมต่อเนื่องใน
กำรด ำเนินกำร
จัดตั้งชมรม 
STRONG 

ควรมีกำรจัดตั้ง
ทีมงำนในกำรจัดตั้ง
ชมรม STRONG ใน
หน่วยงำนและสร้ำง
กิจกรรมเพื่อ
ด ำเนินกำรร่วมกัน
พร้อมทั้งสร้ำง/ขยำย
เครือข่ำยภำยใน
หน่วยงำน 

- 

ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖4 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 

 

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

หน่วยงาน            สังกัด            
หลักสูตร    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต) 
 

ล าดับที่ 
 

การด าเนินการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 
 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

        
        

        
        
        
        
        
 

หมำยเหตุ   - กรุณำส่งแบบรำยงำนฯ พร้อมไฟล์ข้อมูล โดยสำมำรถแนบเอกสำรเพ่ิมเติมหรือภำพประกอบกำรด ำเนินกำร  
  ที่ e-mail : aced.sts1@gmail.com 
     - สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ นำงสำวอัจฉรำ พญำวงษ์  โทร. 02 528 4012 ต่อ 7115  / 09 0317 2464  
               นำงสำวกฤษณำพร กันทำ โทร. 08 2888 9038 

     โทรสำร 02 528 4012   

ผู้รำยงำน.............................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์............................................................... 
อีเมล์...................................................................................         

                     
  QR code แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
  หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (รำยวิชำเพ่ิมเติมกำรป้องกันกำรทุจริต) 

mailto:aced.sts1@gmail.com


 

 

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

หน่วยงาน            สังกัด            
หลักสูตร    หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) 

ล าดับที่ 
 

การด าเนินการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 
 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

        
        

        
        
        
        
        
 

หมำยเหตุ  - กรุณำส่งแบบรำยงำนฯ พร้อมไฟล์ข้อมูล โดยสำมำรถแนบเอกสำรเพ่ิมเติมหรือภำพประกอบกำรด ำเนินกำร  
  ที่ e-mail : aced.sts1@gmail.com 
     - สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ นำงสำวอัจฉรำ พญำวงษ์  โทร. 02 528 4012 ต่อ 7115  / 09 0317 2464  
               นำงสำวกฤษณำพร กันทำ โทร. 08 2888 9038 

     โทรสำร 02 528 4012  

 

ผู้รำยงำน.............................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์...............................................................  
อีเมล์...................................................................................                             

 
  QR code แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
  หลักสูตรอุดมศึกษำ (วัยใส ใจสะอำด “Youngster with Good Heart”) 



 

 

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

หน่วยงาน            สังกัด            
หลักสูตร    หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ) 
 

ล าดับที่ 
 

การด าเนินการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

        
        

        
        
        
        
        

 

หมำยเหตุ  - กรุณำส่งแบบรำยงำนฯ พร้อมไฟล์ข้อมูล โดยสำมำรถแนบเอกสำรเพ่ิมเติมหรือภำพประกอบกำรด ำเนินกำร  
  ที่ e-mail : aced.sts1@gmail.com 
     - สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ นำงสำวอัจฉรำ พญำวงษ์  โทร. 02 528 4012 ต่อ 7115  / 09 0317 2464  
               นำงสำวกฤษณำพร กันทำ โทร. 08 2888 9038 
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