
  
 

รายงานผลการขับเคลื่อน 

โครงการเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

๑. ที่มา 

๑.๑ นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา ดานการสงเสริมการบริหาร

ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในภาครัฐ ขอ ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและ

จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหาร

จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด 

๑.๒ คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) มอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.  

เปนหนวยงานรับผิดชอบจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึก

ขาราชการไทยไมโกง 

๑.๓ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติรับทราบสรุปมติ-

ขอสั่งการที่สําคัญในการประชุมคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  

เมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในสวนของการดําเนินงานดานการปลูกจิตสํานึกและ 

สรางการรับรู ไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) กํากับและใหขอแนะนํา

ในการขยายผลการสรางจิตสํานึกไทยไมโกงในขาราชการ ใหเกิดการบูรณาการและใหสังคม

เขาใจการทํางานของราชการและมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย  

รับไปดําเนินงานและเปนหนวยกํากับ โดยใหถือเปนนโยบายที่สําคัญที่จะตองดําเนินการ 

ใหเปนรูปธรรม  

๒. การดําเนินการ 

สํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทย

ไมโกง โดยจัดฝกอบรม “เสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง” รวมกับ

สวนราชการ จํานวน ๖ สวนราชการ โดยใชงบประมาณของสํานักงาน ก.พ. และจัดรวมกับอีก  

๒ สวนราชการ โดยใชงบประมาณของสวนราชการในการดําเนินการ 



๒ 

 

๒.๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร :  

  ๑) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีความมุงมั่น

ปฏิบัติหนาท่ีเพื่อสวนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย เปนตัวอยางที่ดีของประชาชน 

ผูรวมงาน โดยตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทย 

ไมโกง และมีแผนปฏิบัติการเพื่อการเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ 

 ๒) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหคณะกรรมการจริยธรรม ใหมีความรู ความเขาใจ 

และนําไปเปนแนวทางในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ

อยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓) เพื่อสรางกระบวนการคิดดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ใหกับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  

 ๒.๒ เนื้อหาหลักสูตร ประกอบดวย ๑) เนื้อหารายวิชา ๘ วิชา และสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนรู  

๒) การตั้งปณิธานความดี ๓) การจัดทําและนําเสนอโครงการ ๔) การอภิปรายเปนคณะ 

เรื่อง “คุณธรรมนําไทย สรางรัฐโปรงใส ปองภัยทุจริต” ๕) การบรรยายเรื่อง“ประสบการณ 

การเสริมสรางจังหวัดใสสะอาด” และเรื่อง “การสงเสริมประสานสัมพันธภาครัฐ เครือขายเอกชน และ 

ประชาสังคมเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดใสสะอาด” (ขอ ๔) – ขอ ๕) เฉพาะจังหวัด) 

 ๒.๓ กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ขาราชการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานคุณธรรม 

จริยธรรมและการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเกี่ยวของ และกรรมการจริยธรรมประจํา

จังหวัด 

๒.๔ วิธีดําเนินการ 

- เนนกระบวนการคิด กระบวนการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ โดยวิทยากร 

เปนผูนําเสนอขอมูล และกระตุนใหผูเขารวมโครงการคิด ผานใบงานที่ใหคิดและทํากิจกรรม 

ตาง ๆ ท้ังในแบบท่ีทําดวยตนเอง และการทํากิจกรรมกลุม 

- เนนในเรื่องการวางแผนรวมกันที่จะจัดโครงการในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่สามารถนําไปขับเคลื่อนและขยายผลไดจริง โดยนําเสนอ

ใหหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือจังหวัดที่ดําเนินการ เพื่อรับฟงคําแนะนําและไป

ปรับปรุงเพื่อใหโครงการเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 

 



๓ 

 

๓. ผลการดําเนินการ 

๓.๑ สํานักงาน ก.พ. ไดขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึก

ขาราชการไทยไมโกง ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมกับ ๘ สวนราชการ ดังนี้ 

       ๓.๓.๑ สวนราชการที่รวมดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิ

ขาราชการฯ โดยใชงบประมาณของสํานักงาน ก.พ. มี ๖ สวนราชการ รายละเอียดการดําเนินการ 

ดังนี้ 

สวนราชการ กลุมเปาหมาย/จํานวน 

(คน) 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

สถานที่ดําเนินการ 

๑. กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ขาราชการ เจาหนาที่ 

ที่อยูในการดูแลของ

กระทรวง/จังหวัด และ

กรรมการจริยธรรม 

จํานวน ๑๕๐ คน 

วันท่ี ๑๔ – ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 

หองบรรทัดทอง  

ชั้น ๓ โรงแรม  

เดอะทวิน ทาวเวอร 

ถนนรองเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

๒. กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

ขาราชการ เจาหนาที่ 

ที่อยูในการดูแลของ

กระทรวง/จังหวัด และ

กรรมการจริยธรรม 

จํานวน ๑๕๐ คน 

วันที่ ๒๔ – ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

หองปรินซบอลรูม ๓ 

ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ 

โรงแรมปรินซพาเลซ 

กรุงเทพมหานคร 

 

๓. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

ขาราชการ เจาหนาที่ 

ที่อยูในการดูแลของ

กระทรวง/จังหวัด และ

กรรมการจริยธรรม 

จํานวน ๑๓๐ คน 

วันที่ ๑๗  - ๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 

หองเมจิก ๓ ชั้น ๒  

โรงแรมมิราเคิล  

แกรนด  

กรุงเทพมหานคร 

๔. จังหวัดหนองคาย ขาราชการ เจาหนาที่ 

ที่อยูในการดูแลของ

กระทรวง/จังหวัด และ

กรรมการจริยธรรม 

จํานวน ๒๐๔ คน 

 

วันที่ ๖ – ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ หองแกรนด  

บอลรูม ๑  

โรงแรมอัศวรรณ 

จังหวัดหนองคาย 



๔ 

 

สวนราชการ กลุมเปาหมาย/จํานวน 

(คน) 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

สถานที่ดําเนินการ 

๕. จังหวัดลําปาง ขาราชการ เจาหนาที่ 

ที่อยูในการดูแลของ

กระทรวง/จังหวัด และ

กรรมการจริยธรรม 

จํานวน ๑๐๐ คน 

 

วันที่ ๙ – ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ หองจันผา 

โรงแรมเวียงลคอร 

จังหวัดลําปาง 

 

 

๖. จังหวัดตรัง ขาราชการ เจาหนาที่ 

ที่อยูในการดูแลของ

กระทรวง/จังหวัด และ

กรรมการจริยธรรม 

จํานวน ๑๐๖ คน 

วันที่ ๖ – ๗ 

กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ หองนครินทร 

โรงแรมเรือรัษฎา 

จังหวัดตรัง 

  ๓.๓.๒ สวนราชการที่รวมดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิ

ขาราชการฯ โดยใชงบประมาณของสวนราชการ มี ๒ สวนราชการ  มีรายละเอียดการดําเนินการ 

ดังนี้ 

สวนราชการ กลุมเปาหมาย/จํานวน 

(คน) 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

สถานที่ดําเนินการ 

๑. กระทรวงพาณิชย ขาราชการ เจาหนาที่ 

จํานวน ๑๓๒ คน 

วันท่ี ๒๐ – ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๙

และ ๘ – ๙ มีนาคม

๒๕๖๐ 

กระทรวงพาณิชย 

๒. กระทรวงวัฒนธรรม ขาราชการ เจาหนาที่ 

จํานวน ๕๐ คน 

วันที่ ๖ – ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ 

โรงแรมรอยัล ซิตี ้

กรุงเทพมหานคร 

๓.๒ ผูเขารวมอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และระดมความคิดเห็น โดยมีประเด็น ดังนี้ 

  ๑) คุณคาที่สําคัญในการทํางานภายในองคกร ขาราชการที่เขารวมโครงการฯ 

เห็นวา ความซื่อสัตยสุจริต ความโปรงใส ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ และความรวดเร็ว  

เปนสิ่งสําคัญในการทํางานภายในองคกร 



๕ 

 

 ๒) คุณคาที่สําคัญในการทํางานในมุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกร 

ขาราชการที่เขารวมโครงการฯ เห็นวา ความซื่อสัตยสุจริต ความโปรงใส ความเสมอภาค  

ความรับผิดชอบ การบริการดวยความรวดเร็วและประทับใจ การเปดเผยขอมูลตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ เปนสิ่งสําคัญที ่              

ผูมีสวนเกี่ยวของคาดหวัง 

๓) จุดออน จุดแข็งของคุณธรรม คานิยม หลักธรรมาภิบาลในการทํางานที่สงผล

ตอผูมีสวนเกี่ยวของในหนวยงาน ขาราชการที่เขารวมโครงการฯ มีความเห็น ดังนี ้

    - จุดออน ที่สําคัญ ไดแก  

  ความไมโปรงใส เชน การหาชองทางในการกระทําทุจริตโดยอาศัย

อํานาจหนาท่ี  

  การเลือกปฏิบัติ ใหบริการขอมูลที่ถูกตองครบถวนเฉพาะผูที่ตนเอง 

พึงพอใจ  

  ความลาชาในการทํางาน คือไมรับผิดชอบงานในหนาที่ ปลอยปละละเลยงาน   

  ความไมกลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เชน ปลอยใหมีการกระทําที ่             

ผิดระเบียบภายในหนวยงานทั้งๆที่ตนเองรูอยูแกใจวาเปนสิ่งที่ไมถูกตองโดยไมมีการคัดคานแต

กลับนิ่งดูดาย  

 การเห็นประโยชนสวนตนสําคัญกวาสวนรวม คือการกระทําที่เปนการ

เห็นแกตัวเห็นแกไดนึกถึงแตผลประโยชนของตนเองเปนหลกั  
 - จุดแข็ง ที่สําคัญ คือมีประมวลจริยธรรมเปนตัวควบคุมการปฏิบัติตน 

ของขาราชการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมโดยสิ่งที่พึงปฏิบัติที่เสริมสรางจุดแข็ง คือ 

การปฏิบัติราชการดวยความโปรงใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย สามัคคี มีใจบริการ การมุงผลสัมฤทธิ์

ของงาน การมีสวนรวม ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  เที่ยงธรรม เปนกลาง  

ไมเลือกปฏิบัติ  

๔) รูปแบบคอรรัปชันที่มีโอกาสเกิดขึ้นในหนวยงานและเปนหลุมพรางของการ

ทํางานท่ีไมมีประสิทธิภาพ ไดแก ผลประโยชนทับซอน การติดสินบน การยักยอก ระบบอุปถัมภ 

การใชอํานาจหนาที่ ในการแสวงหาผลประโยชน การใชดุลยพินิจ การใชทรัพยสินของ                    

ทางราชการไปใชในเรื่องสวนตัว การเรียกรับสินบน 



๖ 

 

๕) โครงการที่เสนอ เชน โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน

การทุจริต โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกผูบริหารระดับผูอํานวยการกลุมขึ้นไป  

โครงการวินัยสัญจร โครงการจัดทํามาตรฐาน คุณลักษณะ และราคากลางสินคา โครงการ 

ตามรอยคุณธรรม บุคคล องคกรตนแบบเพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด โครงการโรงพยาบาล

คุณธรรมเพื่อตรังใสสะอาด เปนตน  

๓.๓ สรุปรายละเอียดประเด็นการอภิปราย “จริยธรรมนําไทย สรางรัฐโปรงใส                

ปองภัยทุจริต” ที่ดําเนินการในจังหวัดหนองคาย จังหวัดลําปาง และจังหวัดตรัง ดังนี้ 

สํานักงาน ก.พ.  

 มีภารกิจในฐานะที่เปนองคกรหลักและเปนองคกรกลางในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในภาคราชการ จะเนนการทําหนาที่ในการสรรหาคนดี คนเกงเขาสูระบบ

ราชการ และสงเสริมใหคนดีไดรับการเติบโต ไดรับผิดชอบมากขึ้นใหสามารถเปนแรงขับเคลื่อน

ใหกับสวนราชการได 

 มีภารกิจในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดบทบาทของสํานักงาน ก.พ. ในการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และกําหนดกฎเกณฑในการทํางานของขาราชการ ในเร่ืองของวินัย 

 ทําหน าที่ กํ าหนดประมวลจริยธรรมข าราชการพลเรือนสามัญ 

ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยการวางหลักเกณฑในเรื่องของ 

การกําหนดใหมีประมวลจริยธรรม กลไกผูรับผิดชอบประมวลจริยธรรม มีการสรางตนแบบ 

การปฏิบัติงาน เพื่อใหสวนราชการยึดถือ และก็มีกลไกคณะกรรมจริยธรรม กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม ที่อยูในสวนราชการตาง ๆ และจังหวัด สงเสริมใหมีการคุมครองประมวลจริยธรรม 

และเผยแพรความรูเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  

 จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่รัฐ ตามมาตรา ๗๖  

วรรคสาม โดยจะมีมาตรฐานทางจริยธรรม ๑ ชุด สําหรับขาราชการทุกประเภท ซึ่งเปนภารกิจ

สําคัญที่ ก.พ. ไดรับมอบหมายใหดําเนินการรวมกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลตาง ๆ ในการ

จัดทํา การขับเคลื่อน หรือคุมครองใหคนที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ไดรับการคุมครอง 

หรือใครที่ฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรมก็ควรตองถูกมาตรการ ในเชิงสภาพบังคับ หรือเรียกวา

ไมใหเติบโตตอไป โดยกระบวนการของการบริหารงานบุคคลจะทําใหกลไกตาง ๆ ที่มีอยูแลว 



๗ 

 

อยางเชนคณะกรรมการจริยธรรม สามารถทํางานในเชิงรุก สอดสองดูแลพฤติกรรมของ

ขาราชการ ดําเนินการใหเกิดผลในทางรูปธรรม 

 ทําหนาที่ในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมกับเครือขายตาง ๆ  

เชนมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ท่ีมีบทบาทสงเสริมในภาคเอกชนภาคประชาชน  

 ทําหนาที่ในการขับเคลื่อน โดยนอกจากจะมีองคความรู กฎ ระเบียบ 

หรือหลักเกณฑกลไก ก็มีโครงการเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดําเนินการรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดหนองคาย จังหวัดลําปาง และจังหวัดตรัง  

ที่จะขับเคลื่อนใหเกิดความโปรงใส และใหเปนองคกรที่มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี ทั้งในเรื่องของ

การปองกันการทุจริต ความโปรงใสในองคกร ความสามัคคี ความพรอม รวมทั้งความรวมแรง

รวมใจกันทํางานรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จังหวัดหนองคาย จังหวัดลําปาง และจังหวัดตรัง ที่จะขับเคลื่อนใหเกิดความโปรงใส 

และใหเปนองคกรที่มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี ทั้งในเรื่องของการปองกันการทุจริต ความโปรงใส 

ในองคกร ความสามัคคี ความพรอม รวมทั้งความรวมแรงรวมใจกันทํางาน 

สํานักงาน ป.ป.ช.  

 มีภารกิจ ๓ ภารกิจหลัก คือ ดานปราบปรามทุจริต ปองกันและ

ตรวจสอบทรัพยสิน ซึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปองกันก็จะตรงกับเรื่องของจริยธรรม มีเรื่องของ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ ซึ่งจะใชตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔ โดยมีวิสัยทัศน คือ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต มีพันธกิจ คือ 

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และ

ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีมาตรฐานสากล มีทั้ งหมด  

๖ ยุทธศาสตร 

 มีภารกิจตามยุทธศาสตรที่ ๔ ในสวนของการพัฒนาระบบปองกันการ

ทุจริตเชิงรุก มีในสวนราชการและภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่จะรวมในการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตในเชิงรุก สํานักงาน ป.ป.ช. ไดเสนอในเรื่องของการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือ ITA โดยรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ 

เมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ใหทุกหนวยงานภาครัฐดําเนินการในเรื่อง ITA ตอมาสภาการปฏิรูป 

แหงประเทศไทยไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบใหทุกหนวยงานภาครัฐ
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ดําเนินการในเร่ือง ITA ซึ่งเปนระบบของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของภาครัฐ มีดัชนีอยู ๕ ดัชนี ดัชนีที่ ๑ ดัชนีความโปรงใส ดัชนีที่ ๒ ดัชนีความรับผิดชอบ 

ของผูบริหาร เจาหนาที่และผูที่มาประสานงาน ดัชนีที่ ๓ ดัชนีการปลอดจากการทุจริตในงาน 

ดัชนีที่  ๔ ดัชนีวัดวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดัชนีที่  ๕ ดัชนีคุณธรรมในการทํางาน  

ถาทุกหนวยงานในภาครัฐมีคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางาน สามารถตรวจสอบได  

ถาหนวยงานทุกหนวยงานมีคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานรอยละ ๘๐ ขึ้นไป การทุจริต 

ก็จะเกิดนอยลง  

กรมบัญชีกลาง (สํานักงานคลังจังหวัด)  

 มีภารกิจในการกํากับดูแลและใหคําแนะนําในการเบิกจายเงินงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ การควบคุม การตรวจสอบภายใน การเบิกจายเงินตามระบบ GFMIF  

การเบิกจายเงินใหถูกตองตามระเบียบตาง ๆ  กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด ของเจาหนาที่ ฯลฯ ซึ่งมีการนําเทคโนโลย ี

มาใช เพื่อท่ีจะลดการใชเงินสด 

 นําระบบ Natural E-Payment ลดการใชเงินสด โดยเริ่มจากเงิน

งบประมาณกอน 

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เริ่มมีผลใช

บังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งทุกหนวยงานไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐประเภทใดก็

จะตองนําไปปฏิบัติเหมือนกัน ไมมีการตีความที่แตกตางกัน โดยมีวิธีปฏิบัติที่ไมแตกตางจากเดิม

มากนัก กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ เดียวกัน โปรงใสเหมือนกัน นโยบายหลัก ๆ ของ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ คือ ผูคาภาครัฐ จะตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางของ

กรมบัญชีกลาง โดยใชระบบ E-Bidding แทนการประกวดราคา ดําเนินการผานระบบอินเตอรเน็ต ไมตอง

พบผูรับจาง  

 วิธีการจางตามพระราชบัญญัติฯ มี ๓ วิธี ไดแก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง  

 มีการปรับลดขั้นตอนใหรวดเร็วยิ่ งขึ้น โดยการแตงตั้ งกรรมการ 

ตองคํานึงถึงความรูความสามารถเปนหลัก 
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ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจํากระทรวง และประชุม 

Conference ไปยังจังหวัดตาง ๆ มีการนํานโยบายของสวนราชการตาง ๆ มาดําเนินการ 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายรัฐบาล  

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มาบูรณาการเปนวาระมหาดไทยใสสะอาด ในเรื่องของการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี การปราบปราบการทุจริตผานมาตรการตาง ๆ สนับสนุนจังหวัด อําเภอใสสะอาด 

โดยมีศนูยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) เปนหนวยงานหลักในการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตระดับกระทรวง และมีหนวยงานภาครัฐทั้งภาครัฐ เอกชน สํานักงาน ป.ป.ช. และ 

สํานักงาน ป.ป.ท. มารวมเปนหนวยงานตรวจสอบในระดับจังหวัดมีคณะอนุกรรมการวาดวยการ

ดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  

 รัฐมนตรีวาการกระทรวง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหความสําคัญในเรื่อง

นี้เปนอยางยิ่ง มีการประกาศนโยบายคุณธรรม ความโปรงใส ๕ มาตรการ ไดแก การบริหารและ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหกับบุคลากรในสังกัด มีการ

จัดซื้อจัดจาง สงเสริมการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส แจงขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ 

ขอมูลขาวสารแกประชาชนกอนเริ่มดําเนินการ ระหวางการดําเนินการ และหลังการดําเนินการ 

และกรณีพบทุจริตจะดําเนินการสอบ ลงโทษผูที่ทุจริตอยางจริงจัง และดําเนินการตามระเบียบ

วินัยของทางราชการ มีการประกาศเจตจํานงในการดําเนินงานที่โปรงใสเพื่อใหเกิดแรงกระเพื่อม 

ใหประชาชนเห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงมหาดไทยในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 มีการทํางานเปนเครือขายรวมกับภาคเอกชนและองคกรอิสระ มีการ 

ลงนามความตกลงรวมกันระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. หอการคาไทย และองคกรตอตานการทุจริต 

เพื่อรวมกันตอตานการทุจริต ทําใหเกิดความโปรงใส เกิดความรวมมือระหวางกัน สรางทัศนคติ 

ที่ดี มีเครือขายในการแจงเบาะแส และประหยัดงบประมาณของชาติ รวมทั้งเอกชนจะเกิดการ

แขงขันที่เสมอภาค 

๔. การประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลการอบรม พบวา ผู เขาอบรมไดรับประโยชนในดานเนื้อหาสาระ 

ในภาพรวม  ดานการทํากิจกรรม ดานการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ดานการแลกเปลี่ยนประสบการณ

และความคิดเห็น อยูในระดับมาก – มากที่สุด โดยคณะกรรมการจริยธรรมและขาราชการ 

ที่เขารวมโครงการ ไดใหขอเสนอแนะที่นาสนใจ เปนตนวา 



๑๐ 

 

 ๑) เปนโครงการที่ดี ควรจัดโครงการลักษณะนี้อยางตอเนื่องและขยายผล เพื่อกระตุน

จิตสํานึกใหขาราชการไมคอรรัปชัน 

๒) ควรมีการจัดโครงการเสริมสรางฯ ใหกับบุคลากรหรือขาราชการทุกระดับรวมถึงระดับ

บริหาร เพื่อจะไดสะทอนความคิดเห็นและแงคิดไดหลากหลายมากขึ้น 

 ๓) ควรมีการเสริมสรางกิจกรรมใหขาราชการเกิดจิตสํานึกที่ดีอยางตอเนือ่ง 

๔) ควรเพิ่มตัวอยางของการทุจริตขามชาติ อาทิ โรลส รอยซ กรณีสินบนขามชาติของ

บริษัทเจเนอรัล เคเบิล คอรปอเรชั่น เงินทอนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือ

ตัวอยางท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐ นํามาเปนกรณีศึกษา 

๕) ควรยกตัวอยางปญหาการการทุจริตที่เกิดขึ้นจริงในภาครัฐ 

 ๖) ควรมีแบงกลุมโดยคละสวนราชการ เพื่อจะไดเรียนรูปญหา และแนวทางแกไขปญหา

การทุจริตไดมากขึ้น 

๕. การวิเคราะหของเจาหนาที่ 

       ๕.๑ จุดเดนของการจัดโครงการในกระทรวงและจังหวัด 

  ๕.๑.๑ การดําเนินการในกระทรวง 

   ๑) ผู เขารับการอบรมสามารถมองเห็นภารกิจภาพรวมของกระทรวง 

ภารกิจที่มีความเสี่ยงหรือเปนจุดออนของจริยธรรมซึ่งจะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน 

   ๒) สามารถนําโครงการที่ ไดนําเสนอไปดําเนินการเพื่อให เกิดผล 

เปนรูปธรรมได 

  ๕.๑.๒) การดําเนินการในจังหวัด 

   ๑) มีสวนราชการที่หลากหลาย ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ

ปญหา และแนวทางการแกไขปญหาการทุจริตไดมากขึ้น  

   ๒) กรรมการจริยธรรม มีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

โดยสามารถเชื่อมโยงระหวางงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่รับผิดชอบกับงานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ เนื่องจากมีประสบการณเปนภาคีเครือขายในหลาย ๆ องคกร 

 

 



๑๑ 

 

 ๕.๒ ความเห็นในการดําเนินการขยายผล 

  ๕.๒.๑ เห็นควรสรุปผลโครงการที่ผูเขารวมอบรมไดนําเสนอ สงใหกระทรวง 

และจังหวัดเพื่อดําเนินการตอไป 

  ๕.๒.๒ เห็นควรสงเสริมใหสวนราชการที่เขารวมโครงการดําเนินการขยายผล

หลักสูตรนี้ไปยังขาราชการในสังกัดตอไป 

  ๕.๒.๓ เห็นควรขยายผลการดําเนินการหลักสูตรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยจะดําเนินการรวม ๔ สวนราชการ โดยมีผูเขารวมอบรม

หลักสูตรนี้ไมนอยกวา ๔๐๐ คน 

 ทั้งนี้ ไดวิเคราะหโครงการที่ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และคณะกรรมการ

จริยธรรมของสวนราชการเสนอ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึก

ขาราชการไทยไมโกง ที่สวนราชการสามารถนําไปดําเนินการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนขยายผล 

ในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

๖. ขอเสนอแนะของเจาหนาที ่

       ๑. ควรจัดโครงการใหกับทุกสวนราชการ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และใหแตละ

สวนราชการนําไปขยายผลการขับเคลื่อนใหกับขาราชการในสังกัดทุกระดับ และทุกคน 

 ๒. ควรนําหลักสูตรวิทยากรตัวคูณมาจัดคูขนาน เพื่อใหการขยายผลเปนไปไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 ๓. ควรเนนใหมีการนําเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต มาใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพงานดวย 

 

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

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

ขอเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

โครงการที่ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และคณะกรรมการจริยธรรมของกรมตาง ๆ ในกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอนั้น แยกเปนดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับหลักสูตรการเสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง ที่กระทรวงฯ สามารถนําไปดําเนินการเพื่อใหเกิดการ

ขับเคลื่อนขยายผลในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอไป ดังนี้ 
 

ดานความโปรงใส และการปองกันการทุจริต 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

๑ สรรหาพนักงานราชการมีความโปรงใส

เปนธรรมตรวจสอบได 

ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ มีการรับฟงความ

คิ ด เ ห็ น ใ น ร า ง ห ลั ก เ ก ณ ฑ  แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ถึ ง 

ความโปรงใส เนนเรื่องของการมีสวนรวม โดยใหมี

บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ ซึ่ งจะช วยให 

เกิดความโปรงใส และเปนธรรมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ 

มีการใหคะแนนในการวัดความดี การวัดคุณธรรม  

ซึ่งชวยใหเกิดความโปรงใสยิ่งขึ้นแลว ทําใหการสรรหา

ไดคนดีเขามาสูระบบราชการ                                                                           

๒ EASY APP ดําเนินการออกแบบ application ปรับแกกฎ ระเบียบ 

เกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใหเปนที่ยอมรับ 

ของหน วยตรวจสอบ  มี ก ารประชาสั มพั นธ ใ ห

ผู ป ระกอบการ ได รั บ รู  และสํ า รวจการยอมรั บ 

ของผูประกอบการ แสดงให เห็นถึงความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได  และช วย ในการป องกัน 

การทุจริตได 

๓ ประสิทธิภาพและกระบวนการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม               

Smart EIA 4.0 

 

เปนโครงการที่ใหความสําคัญกับการจัดทําฐานขอมูล

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ทําใหประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูล ตรวจสอบได มีความโปรงใส เนื่องจาก 

มีกระบวนการที่ชัดเจน และเผยแพรใหประชาชน 

และผูเกี่ยวของไดรับทราบ 
 

 

 

 

 



๑๓ 

 
ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

๑ Environmental Awareness Digital 

Service (EADS) 

ใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 

แกประชาชน ผานระบบ Digital เนนกระบวนการ 

มีสวนรวมในการดําเนินการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม

เพื่อแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งหากมีการดําเนินการ 

อยางจริงจังจะชวยใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอม 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

ขอเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

โครงการที่ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และคณะกรรมการจริยธรรมของกรมตาง ๆ ในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เสนอนั้น แยกเปนดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับหลักสูตรการเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ 

: สํานึกขาราชการไทยไมโกง ที่กระทรวงฯ สามารถนําไปดําเนินการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนขยายผลในการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอไป ดังนี้ 
 

ดานความโปรงใส และการปองกันการทุจริต 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

๑ ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 

เปนการบรรยายใหความรู  ความเขาใจแกบุคลากรของกรมใน      

เรื่องผลประโยชนทับซอน ซึ่งนอกจากบุคลากรจะมีความรูในเรื่อง

ผลประโยชนทับซอนแลว ยังเปนการเตือนใหบุคลากรตระหนัก     

และไมกระทําการที่จะเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนรวม 

และสวนตน 
๒ Smart Accounting System 

ระบบบัญชีอัจฉริยะ 

เปนการออกแบบระบบบัญชีเพื่อใหทันสมัย ถูกตอง และตรวจสอบ

ได ซึ่งชวยสรางความโปรงใส และเปนการปองกันการทุจริตไดเปน

อยางด ี

๓ สรางความโปรงใสในการ

ดําเนินการจัดสรางแหลงน้ํา            

ในไรนา 

เปนการปรับปรุงคูมือ การอบรมใหความรูแกเจาหนาที่  และ

เกษตรกร มีการประเมินความโปรงใสของโครงการในการดําเนินการ

จัดสรางแหลงน้ําในไรนา แสดงใหเห็นวานําหลักธรรมาภิบาลมาใช 

และผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบไดวาเปนไปตามระบบ ระเบียบ 

ขั้นตอนหรือไม อีกทั้งยังเปนการปองกันระบบอุปถัมภไดเปนอยางดี  
 

ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

๑ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

ใหแกผูบริหารระดับ ผอ.กลุม

ขึ้นไป 

เปนการบรรยายสรุปบทบาทหนาที่ภารกิจของหนวยงานสวนงาน           

ซึ่งจะชวยย้ําเตือนใหผูบริหารเขาใจในบทบาทหนาที่ที่มีตอตนเอง        

ตอผูใตบังคับบัญชา ซึ่งใน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ ระบุไวอยางชัดเจน และยังมีการอบรมหลักสูตรเสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง ที่ผูบังคับบัญชา

จะไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ ที่ชวยปองกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได 

เชน หลุมพรางของการทุจริต หลักธรรมาภิบาล 

 

  



๑๕ 

 
ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

๒ วินัยสัญจร 

 

 

เปนการใหความรูดานวินัย เพื่อปองกัน ปองปราม ลดจํานวน

ผูกระทําผิดวินัย ซึ่งเปนวินัยเชิงบวก และการจัดนิทรรศการปลูก

จิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเปดศูนยใหคําปรึกษาดานวินัย

ผานชองทางตาง ๆ จะชวยใหบุคลากรตระหนัก ระมัดระวัง ไม

กระทําผิดวินัย และยังเปนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปน

การสรางจิตสํานึกที่ยั่งยืน เปนการปองปรามไมใหกระทําผิดวินัยได 

๓ การสงเสริมและพัฒนาเพื่อ

ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม

การสงเสริมและพัฒนาเพื่อ

ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม 

 

เปนการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ในทุก

ระดับตั้งแตระดับผูบริการ ระดับหัวหนากลุม/ฝาย ระดับปฏิบัติงาน 

เครือขายจริยธรรม หากเพิ่มรายละเอียดใหชัดเจน จะเปนโครงการ   

ที่นาสนใจ และมีประโยชนเปนอยางยิ่งในการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

ขอเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

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

โครงการที่ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และคณะกรรมการจริยธรรมของกรมตาง ๆ ในกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอนั้น แยกเปนดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับหลักสูตรการเสริมสรางเกียรติภูมิ

ขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง ที่กระทรวงฯ สามารถนําไปดําเนินการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน

ขยายผลในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอไป ดังนี้ 
 

ดานความโปรงใส และการปองกันการทุจริต 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

๑ จัดทํามาตรฐาน คุณลักษณะ และราคา

กลางสินคา และบริการดานดิจิทัล 

เปนโครงการที่พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานควบคู

ไปกับการสรางความโปรงใสใหกับสวนราชการ กําหนด

มาตรฐาน และราคากลางเพื่อชวยในการปองกันการ

ทุจริตได 
๒ อุตุนิยมวิทยาใสสะอาด เปนการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม สรางเครือขาย 

อุตุนิยมใสสะอาด และสรางเกียรติภูมิของขาราชการ

กรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีการอบรมเรื่องการจัดซื้อจัด

จางตาม พ.ร.บ.ใหม ซึ่งเปนประโยชนใหผูปฏิบัติงาน

ดําเนินการในดานดังกลาวดวยความรู และดําเนินการ

ไดถูกตอง นอกจากจัดอบรมในเรื่อง การจัดซื้อจัดจาง

แลวควรมีการใหความรู ในเรื่องอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของ

เพิ่มเติมดวย เชน ความรูในเรื่องของมาตรฐานทาง

จริยธรรม เรื่อง ITA ฯลฯ   

๓ Application BOI From DEPA เปนเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบขอมูล และปองกัน

การทุจริตได ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการทั้งในประเทศ

ไทยและตางประเทศเกิดความเชื่ อถือ สามารถ

ตรวจสอบได มีความโปรงใส 

 

 
 

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

 

 

 



๑๗ 

 
ขอเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 

ของจังหวัดหนองคาย 

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

โครงการที่ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และคณะกรรมการจริยธรรมของจังหวัดหนองคาย เสนอนั้น

แยกเปนดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับหลักสูตรการเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง  

ที่จังหวัดฯ สามารถนําไปดําเนินการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนขยายผลในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอไป 

ดังนี้ 
ดานความโปรงใส และการปองกันการทุจริต 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

๑ ตามรอยคุณธรรมบุคคล/องคกรตนแบบ 

เพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด 

เปนโครงการที่พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานควบคู

ไปกับการสรางความโปรงใส มีมาตรฐาน ราคากลาง

เพื่อชวยในการปองกันการทุจริต 
๒ เสริมสรางเศรษฐกิจและปองกันการ

ทุจริต เพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด 

เปนการจัดอบรมใหความรูเพื่อเสริมสรางจิตสํานึก 

ของบุคลากรใหมีความซื่อสัตยสุจริต ปองกันการทุจริต 

มีเครือขายเฝาระวังการทุจริต ชวยกันเปนหูเปนตา 

ในการแจงเบาะแสการทุจริต 

๓ ขาราชการไทยไรการทุจริตเพื่อจังหวัด

หนองคายใสสะอาด 

เปนโครงการที่ใหเจาหนาที่ในองคกรตาง ๆ ในจังหวัด

หนองคายปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โดยฝกอบรม 

ให ทราบถึ งบทบาท อํ านาจ  หน าที่ ของตน เอง  

เมื่อเขาใจอยางถองแทและสงเสริมใหปฏิบัติตาม

บทบาท อํานาจ หนาที่อยางตรงไปตรงมา ก็เปนการ

ปองกันการทุจริตไดอีกทางหนึ่ง 
 

ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

๑ ตามรอยคุณธรรมบุคคล/องคกรตนแบบ 

เพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด 

เปนโครงการที่คัดเลือกบุคคล/องคกรตนแบบที่

ประพฤติตนตามคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราช

ดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช และประกาศเกียรติคุณบุคคลเหลานั้น 

นอกจากจะเปนขวัญกําลังใจ ความภาคภูมิใจของ 
 

 

 



๑๘ 

 
ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

  บุคคล/องคกรที่ไดรับการคัดเลือกแลว ยังเปนตนแบบ

ใหกับบุคคล/องคกรอื่น นําไปเปนแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติ การดําเนินการ มีการชวนกันทําความ

ดี เผยแพรสูชุมชน เนนพลังการมีสวนรวมของเยาวชน

ที่ทําดี 

๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณโปรงใส 

เพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด 

 เปนโครงการที่ ใหความสําคัญกับการเสริมสราง

จิตสํานึก ปลูกจิตสํานึก  ผานกิจกรรมการฝกอบรม 

การเข าวัดปฏิบัติ ธรรม การทํากิจกรรมบํา เพ็ญ

สาธารณประโยชน 

  

  

   

  

  

๓ เยาวชนดีศรีหนองคาย 

๔ คุณธรรมนําใจ 

๕ รณรงคปองกันการทุจริตเพื่อจังหวัด

หนองคายใสสะอาด 

๖ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัด

หนองคายใสสะอาด 

๗ สรางจิตสํานึกโตไปไมโกง 

 
  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

ขอเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 

ของจังหวัดลําปาง 
 

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

โครงการที่ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และคณะกรรมการจริยธรรมของจังหวัดลําปาง เสนอนั้น  

แยกเปนดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับหลักสูตรการเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง  

ที่จังหวัดฯ สามารถนําไปดําเนินการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนขยายผลในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอไป 

ดังนี้ 

ดานความโปรงใส และการปองกันการทุจริต 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

๑ จัดซื้อ/จัดจางภาครัฐสีขาว เปนโครงการที่ใหความรูเรื่องการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปน

เรื่องที่มีโอกาสทําการทุจริตคอนขางมาก เนื่องจาก 

ขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ดังนั้นการใหความรู 

จะชวยปองกันไดในระดับหนึ่ง 
๒ ลําปางใสสะอาด ๔.๐ มีการประกาศวาระจังหวัดในเรื่องความใสสะอาด  

โดยการนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเปนสัญลักษณ เพื่อใหเกิด

ความยําเกรง และมีการยกยองบุคลากรที่ทําดีมี

คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งชวยใหบุคลากรอื่น ๆ เห็น

ตัวอยางที่ด ี

 

ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

๑ ลําปางใสสะอาด เพื่อเสริมสราง

เกียรติภูมิใหจังหวัด 

มีการรณรงคสรางจิตสํานึก มีการจัดประกวดหมูบาน 

ซึ่งชวยใหเกิดการตื่นตัวในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม 

 
 

 

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

 

 

 

สิ่งที่สงมาดวย ๒ 



๒๐ 

 

ขอเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 

ของจังหวัดตรัง 

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

โครงการที่ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และคณะกรรมการจริยธรรมของจังหวัดตรัง เสนอนั้น  

แยกเปนดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับหลักสูตรการเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง  

ที่จังหวัดฯ สามารถนําไปดําเนินการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนขยายผลในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอไป 

ดังนี้ 

ดานความโปรงใส และการปองกันการทุจริต 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

๑ พัฒนาองคกรสีขาว เพื่อตรังใสสะอาด เปนโครงการที่สงเสริมใหองคกรมีการบริหารจัดการ

ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน มีการ เปด เผยขอมูล  ซึ่ งนํ าหลั ก 

ธรรมาภิบาลมาใชในการดําเนินโครงการ รวมทั้งมีการ

สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๒ สงเสริมกระบวนการการมีสวนรวม 

เพื่อตรังใสสะอาด 

เปนโครงการที่รณรงคสรางจิตสํานึก “คนตรัง ไมโกง” 

เสนอใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขารวม

สังเกตการณ ติดตามประเมินผลในสวนของการจัดซื้อ

จัดจาง และการฝกอบรม มีการสงเสริมตาง ๆ เชน ใหมี

คําขวัญ ซึ่งนอกจากจะเปนการสรางความโปรงใสแลว 

ยังเปนการชวยในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ การวิเคราะหโครงการ 

๑ โรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อตรังใสสะอาด มีการดําเนินกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมที่ เปนการ

ส ง เสริ มคุณธรรม จริยธรรม เชน  การประกาศ

เจตนารมณคุณธรรม การคัดเลือกบุคคลตนแบบ  

จิตอาสา ตลาดนัดความดี  ควรที่ จะขยายผลให

ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

๒ สรางคนรุนใหมใหเมืองตรังใสสะอาด 

 

มีการสรางจิตสํานึก สรางเครือขาย ผานกิจกรรม 

ปลูกจิตสํานึก 

 

 

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



๒๑ 
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