


 

 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการอบรม 
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วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

 
 

งานจรรยาบรรณขา้ราชการและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 



โครงการอบรม   เรื่อง  การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต 
ต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

ผู้รับผิดชอบ  รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ   โชชัย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร  
 

บทคัดย่อ 
    โครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้าน                
การทุจริตขององค์กร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและบุคลากรมีทัศนคติ  
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และไม่ทนต่อ
การทุจริต  ซึ่งได้ด าเนินการในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ซึ่งข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้าอบรม 
จ านวน 140 คน  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ในการอบรมวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง 1) สถานการณ์การทุจริตระดับโลก 2) สถานการณ์
การทุจริตของประเทศไทย 3) ผลเสียหายและผลกระทบจากการทุจริต 4) การแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา 5) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม                
6) การจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 7) การเสริมสร้างองค์กรให้บุคลากรมี
ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต 8) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
9) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ 10) การน าโมเดล 
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต มาก าหนดเป็นกิจกรรมเพ่ือต่อต้านการทุจริตในองค์กร กิจกรรมกลุ่มการฝึก
ปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์กรณีการทุจริตประพฤติมิชอบ  และกิจกรรมกลุ่มการฝึกปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้าง                
จิตพอเพียง  ต้านทุจริต  โดยท าการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับฟังการอบรม ด้านแบบประเมินความ                 
พึงพอใจเป็น 5 ระดับ ผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก  

(�̅�= 4.42) โดยมีความพึงพอใจในด้านผลผลิตและการน าไปใช้มากที่สุ ด   (�̅�= 4.50) รองลงมาคือ                         

ด้านกระบวนการ (�̅�= 4.41) และด้านปัจจัย (�̅�= 4.39) ตามล าดับ 
 
 

 

 
 
 

 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
 การจัดอบรมเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ  ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้าน                
การทุจริตขององค์กร เป็นกิจกรรมส าคัญของมาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ พนักงานและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

งานจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประพฤติและ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง เพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อันส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นและสังคม ก าหนดให้ข้าราชการ
และบุคลากรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และไม่ทนต่อการทุจริต  จึงจัดโครงการอบรม เรื่อง 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
 
 

         คณะผู้ด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เรื่อง                   หน้า 
บทคัดย่อ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ตอนที่ 1 บทน า             4 
ตอนที่ 2 การด าเนินงานและการประเมินผล         6 

- การด าเนินงาน           6 
- การประเมินผลโครงการ          9 

ภาคผนวก            14 
- ค าสั่งโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม  

ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- หนังสือเชิญ/ตอบรับ วิทยากร 
- โครงการอบรม/ก าหนดการอบรม 
- ภาพกิจกรรม โครงการอบรม       
- แบบประเมินโครงการอบรม 
- เอกสารประกอบการอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1  
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก าหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและบุคลากร พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2559                      
ซึ่งได้ก าหนดให้ข้าราชการและบุคลากรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  
ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังเจตคติพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต จึงเห็นสมควร                 
จัดโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตของ
องค์กร  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและบุคลากรมีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต  

2. เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานต่างๆ 
 
เป้าหมาย 
 ข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 120 คน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร  
 
ผู้รับผิดชอบ  
 คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    
วิทยากร   

1. ดร.จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ   ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา   
       ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2. ดร.กาญจนาภรณ์  มุขดารา  อดีตผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการกระจายอ านาจ  
     ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 

และผู้ติดตามและประเมินผล : งาน/โครงการการบริหาร
จัดการการประเมิน ITA  

 
 
 



ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ฝึกอบรม 
 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 
งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ โครงการพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร กิจกรรม                      
อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับคณาจารย์และบุคลากร รหัสกิจกรรม 201001060121 กิจกรรมการประเมิน
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากร รหัสกิจกรรม 201001060221 
และกิจกรรมงบบริหารกลาง 2562 รหัสกิจกรรม 201000030121 เป็นเงินจ านวนเงิน 67,700 บาท (หกหมื่น
เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน × 6 ชั่วโมง × 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
2. ค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พักของวิทยากร ไป – กลับ 

- ค่าเครื่องบินของวิทยากร 2 คน   เป็นเงิน 4,300 บาท 
- ค่าแท็กซี่ 300 บาท × 2 เที่ยว × 2 คน  เป็นเงิน 1,200 บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ รับ – ส่ง วิทยากร เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร เป็นเงิน 1,250 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 วัน  เป็นเงิน 240 บาท 

3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน 156 คน x 80 บาท x 1 มื้อ  เป็นเงิน 12,480 บาท 
- ค่าอาหารว่าง   156 คน x 35 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงิน 10,920 บาท 

4. ค่าวัสดุ และเอกสารประกอบการอบรม  เป็นเงิน 10,310 บาท 
 รวมเป็นเงิน 67,700 บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ข้าราชการและบุคลากร มีวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซือ่สัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต                   
ในการปฏิบัติงาน  

2. ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความโปร่งใส ความซื่อสัตย์                   
ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 
การด าเนินงานและการประเมินผล 

 
การด าเนินงาน 
 

1. การจัดอบรม 
 

 จัดให้มีการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้าน                  
การทุจริตขององค์กร วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุม                       
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยวิทยากร คือ ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ และ                           
ดร.กาญจนาภรณ์  มุขดารา  ซึ่งในการอบรมวิทยากรได้บรรยายถึง  ให้ความรู้และกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้ 

เรื่องท่ี ๑ สถานการณ์การทุจริตระดับโลก 
เรื่องท่ี ๒ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย 
เรื่องท่ี ๓ ผลเสียหายและผลกระทบจากการทุจริต 
เรื่องท่ี ๔ การแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนด้วยหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา 
เรื่องท่ี ๕ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
เรื่องท่ี ๖ การจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
เรื่องท่ี ๗ การเสริมสร้างองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต 
เรื่องท่ี ๘ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
เรื่องท่ี ๙ การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ 
เรื่องท่ี ๑๐ การน าโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต มาก าหนดเป็นกิจกรรมเพ่ือต่อต้าน  
              การทุจริตในองค์กร 

 กิจกรรมกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์กรณีการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 กิจกรรมกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต 

โดยที่วิทยากรได้สอดแทรกถึงการยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและบุคลากรมีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต 

 
2. งบประมาณของโครงการอบรม 
 

 จากการด าเนินงานโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร  ในครั้งนี้ มีการใช้งบประมาณเปรียบเทียบกับโครงการ ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม 
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

ค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน (บาท) 

ตามโครงการ จ่ายจริง คงเหลือ 
ค่าตอบแทนวิทยากร 24,000 24,000 0 
ค่าท่ีพักวิทยากร 1,250 1,250 0 
ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร 8,740 7,519.20 1,220.80 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 23,400 22,650 750 
ค่าวัสดุ และเอกสารประกอบการอบรม 10,310 9,295 1,015 

รวม 67,700 64,714.20 2,985.80 
 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการอบรมครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 95.59 ของ
งบประมาณตามโครงการ 

 

ค่าตอบแทนวิทยากร
19%

ค่าที่พักวิทยากร
2%

ค่าพาหนะเดินทางของ
วิทยากร

9%

ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม

57%

ค่าวัสดุ และเอกสาร
ประกอบการอบรม

13%

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรม

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร

ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าวัสดุ และเอกสารประกอบการอบรม



3. ผู้เข้ารับการอบรม  ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม               
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร จ านวน 140 คน แบ่งตามหน่วยงาน ดังนี้ 
 

หน่วยงาน จ านวน  
(คน) 

คณะกรรมการอ านวยการ 6 
คณะ  
วิทยาการจัดการ 7 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
ครุศาสตร์ 8 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 
บัณฑิตวิทยาลัย 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 13 
ส านัก/สถาบัน  
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 31 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 5 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 7 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 7 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 
กองนโยบายและแผน 5 

รวม 140 

 

 

 

 



4. การประเมินผลโครงการ 
 
  การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
      กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 120 คน  

2. เครื่องมือ 
       เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกิจกรรม ได้แก่  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
อบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่                   
  เพศ สถานภาพ หน่วยงานที่สังกัด 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด ประเมินความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่               
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม  โดยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความว่า พึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความว่า พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความว่า พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความว่า พึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด 
ส่วนค าถามปลายเปิด วิเคราะห์เนื้อหาโดยรวมและสรุปเป็นรายข้อ 

4. ผลการประเมิน 
      ความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ 
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 81 คน มีผลการ
ประเมิน ดังตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการอบรมในภาพรวมรายด้าน 
 

ที ่ ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1 ปัจจัย 4.39 0.61 มาก 
2 กระบวนการ 4.41 0.52 มาก 
3 ผลผลิตและการน าไปใช้ 4.50 0.52 มากที่สุด 

โดยรวม 4.42 0.60 มาก 



จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�=4.42) 
โดยมีความพึงพอใจในด้านผลผลิตและการน าไปใช้มากที่สุด (�̅�=4.50) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ 
(�̅�=4.41) และด้านปัจจัย (�̅�=4.39) ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 23 28.40 
หญิง 58 71.60 
รวม 81 100 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า  การแสดงความถี่และร้อยละของสถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม                

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร  เป็นเพศชาย 
จ านวน 23 คน   คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.40 เป็นเพศหญิง จ านวน 58 คน  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.60  
 
ตารางท่ี 5  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ข้าราชการพลเรือน 9 11.11 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 14 17.28 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 32 39.51 
พนักงานราชการ 10 12.35 
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 5 6.17 
ลูกจ้างประจ า 1 1.23 
ลูกจ้างชั่วคราว 10 12.35 

รวม 81 100 
จากตารางที่ 5 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ 

ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) จ านวน  
32 คน คิดเป็นร้อยละ 39.51 รองลงมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 17.28  พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35 



ตารางท่ี 6  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด จากผู้ตอบแบบสอบถาม 81 คน 
 

หน่วยงานที่สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ 
คณะ 
วิทยาการจัดการ 5 6.17 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 19.75 
ครุศาสตร์ 5 6.17 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 4.94 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 11 13.58 
ส านัก/สถาบัน 
ส านักงานอธิการบดี 15 18.52 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 6.17 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 5 6.17 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6 7.41 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1.23 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 3 3.70 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 4 4.94 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1.23 

รวม 81 100 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม  

ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร สังกัดหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 16 
คน  คิดเป็นร้อยละ 19.75  รองลงมาคือ ส านักงานอธิการบดี  จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.52             
และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.58 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม 
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร  
    
ตารางท่ี  7 ระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร     

รายการ X  S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

พอใจ
มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ
น้อย
ที่สุด 

1.ด้านปัจจัย 
1.1 สถานท่ีในการจัดอบรมมีความ
เหมาะสม 

4.42 0.59 มาก 38 
(46.91) 

39 
(48.15) 

4 
(4.94) 

- - 

1.2 ระยะเวลาในการจดัการอบรมมี
ความเหมาะสม 

4.36 0.66 มาก 35 
(43.21) 

42 
(51.85) 

2 
(2.47) 

2 
(2.47) 

- 

1.3 ความพร้อมของสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม 

4.31 0.58 มาก 30 
(37.04) 

46 
(56.79) 

5 
(6.17) 

- - 

1.4 ความครบถ้วน ความเหมาะสม 
ความชัดเจน เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม 

4.33 0.61 มาก 32 
(39.51) 

45 
(55.56) 

3 
(3.70) 

1 
(1.23) 

- 

1.5 ความรู้ความสามารถและวิธีการให้
ความรู้ของวิทยากร 

4.48 0.59 มาก 43 
(53.09) 

34 
(41.98) 

4 
(4.94) 

- - 

1.6 การจัดล าดับและช่วงเวลาในการ
ฝึกอบรมของวิทยากร 

4.41 0.63 มาก 39 
(48.15) 

36 
(44.44) 

6 
(7.41) 

- - 

ค่าเฉลี่ยด้านปัจจัย 4.39 0.61 มาก      
2.ด้านกระบวนการ 
2.1 การประชาสัมพันธ/์การแจ้งข่าวการ
อบรม 

4.28 0.68 มาก 33 
(40.74) 

38 
(46.91) 

10 
(12.35) 

- - 

2.2 การติดต่อประสานงานการเขา้ร่วม
การอบรม 

4.33 0.69 มาก 37 
(45.68) 

34 
(41.98) 

10 
(12.35) 

- - 

2.3 ความสะดวกในการลงทะเบียน 4.57 0.55 มาก
ที่สุด 

48 
(59.26) 

31 
(38.27) 

2 
(2.47) 

- - 

2.4 การล าดับขั้นตอนการด าเนินการ
อบรม 

4.47 0.55 มาก 40 
(49.38) 

39 
(48.15) 

2 
(2.47) 

- - 

2.5 การมีส่วนร่วมของผูเ้ข้าร่วมการ
อบรม 

4.40 0.65 มาก 39 
(49.38) 

35 
(43.21) 

7 
(8.64) 

- - 

ค่าเฉลี่ยด้านกระบวนการ 4.41 0.52 มาก      
3.ด้านผลผลิตและการน าไปใช ้
3.1 มีความรู้ เรื่อง การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยม ความซื่อสตัย์
สุจรติ เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.42 0.54 มาก 36 
(44.44) 

43 
(53.09) 

2 
(2.47) 

- - 



รายการ X  S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

พอใจ
มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ
น้อย
ที่สุด 

3.2 มีความตระหนักต่อความซื่อสตัย์
สุจรติ 

4.57 0.50 มาก
ที่สุด 

46 
(56.79) 

35 
(43.21) 

- - - 

3.3 คาดหวังว่าจะน าความรู้ที่ไดร้บัไป
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต 
โปร่งใสและยึดหลักคณุธรรม 

4.52 0.53 มาก
ที่สุด 

43 
(53.09) 

37 
(45.68) 

1 
(1.23) 

- - 

ค่าเฉลี่ยด้านผลผลิตและการน าไปใช้ 4.50 0.52 มาก
ที่สุด 

- - - - - 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 0.60 มาก      
 
จากตารางที่  7 แสดงค่าเฉลี่ย ความถี่  ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความ                  

พึงพอใจต่อการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม                  
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�= 4.42) โดยมี
ความพึงพอใจด้านผลผลิตและการน าไปใช้มากที่สุด (�̅�= 4.50) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจระดับมาก                      
ด้านกระบวนการ (�̅�= 4.41) และด้านปัจจัย (�̅�= 4.39) ตามล าดับ 

 ด้านปัจจัย  ผู้เข้าฝึกอบรมมีความพึงพอใจเรื่องความรู้ความสามารถและวิธีการให้ความรู้ของวิทยากร
ในระดับมาก (�̅�= 4.48)  รองลงมาคือ สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม (�̅�= 4.42) และการจัดล าดับ
และช่วงเวลาในการฝึกอบรมของวิทยากร (�̅�= 4.25)  ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ  ผู้เข้าฝึกอบรมมีความพึงพอใจในความสะดวกในการลงทะเบียนในระดับมากที่สุด 
(�̅�= 4.57) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจระดับมาก ในการล าดับขั้นตอนการด าเนินการอบรม (�̅�= 4.47) และ
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมการอบรม (�̅�= 4.40) ตามล าดับ 

ด้านผลผลิตและการน าไปใช้  ผู้ เข้าฝึกอบรมมีความตระหนักต่อความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุด                   
(�̅�= 4.57) รองลงมาคือ มีคาดหวังว่าจะน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
ยึดหลักคุณธรรม (�̅�= 4.52) และผู้ เข้าฝึกอบรมมีความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิ ยม                  
ความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือต่อต้านการทุจริตในระดับมาก (�̅�= 4.42)  
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 
 ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการจัดโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม 
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

1. ควรมีการก าหนดดรรชนีชี้วัด ความซื่อสัตย์ สุจริตของบุคลากรทุกคนและของมหาวิทยาลัย และให้
มีคณะกรรมการประเมินอย่างเที่ยงตรง 

2. มี workshop ท าให้สนุกข้ึนค่ะ 
3. เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การอบรมเพียง 6 ชั่วโมง อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อย 

เสนอให้จัดโครงการอย่างน้อย 12 ชั่วโมง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโครงการอบรม  
 
 
 
 
 
 
 

 



      
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ที่ 446/๒๕6๒ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสรา้งวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม  
ความซื่อสัตย์สจุริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

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

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดให้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเร่ือง  
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร ในวันที่ 20 มีนาคม 
พ.ศ.2562 เวลา ๐๘.0๐ – ๑๖.3๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและบุคลากร มีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร                 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้กําหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือนและบุคลากร พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าด้วยประมวล
จริยธรรมสําหรับข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กําหนดให้
ข้าราชการและบุคลากรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ดังน้ัน                 
จึงเห็นสมควรเสริมสร้างวัฒนธรรมให้ข้าราชการและบุคลากร มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 เพ่ือให้การจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย 

 ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาและสั่งการ 
ตามเห็นสมควร ประกอบด้วย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายศลิปวัฒนธรรมและกจิการนักศึกษา  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
ที่ปรึกษาอธิการบดี  กรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ  
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 

/คณบดีบัณฑิต... 
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด   กรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     กรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักบริการและวิชาการและจัดหารายได้     กรรมการ 
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
รักษาการผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
ผู้อํานวยการกองกลาง    กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ    กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.  คณะกรรมการดาํเนินการ มหีน้าที่ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้กิจกรรมสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ ประกอบด้วย 

  

  ๒.๑  ฝ่ายติดต่อประสานงานวิทยากรและผู้เข้าอบรม มีหน้าที่ติดต่อวิทยากรพร้อม
เอกสารประกอบการบรรยาย อํานวยความสะดวก ประสานงานการเดินทางของวิทยากร และประสานงานกับ
ฝ่ายต่างๆ ให้กิจกรรมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย   

 รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย    หัวหน้า 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย   ผู้ช่วย 
 นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์    ผู้ช่วย 
 นายวิทยา  ศรีนรคุตร     ผู้ช่วย 
 นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์    ผู้ช่วย 
 นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ 

  ๒.๒  ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร รบัรายงานตัว และรบัลงทะเบียน มีหน้าทีจ่ัดเตรียม  

และจัดทําเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดประชุม จัดเตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดทําป้ายช่ือวิทยากร
และรายช่ือผู้เข้ารับการอบรม  ประกอบด้วย 

 นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์    หัวหน้า 
 นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์    ผู้ช่วย 

    นางสาวกรรณิกา  อินแผลง    ผู้ช่วย 
 นายวิทยา  ศรีนรคุตร     ผู้ช่วย 
 นางสาวนิลุบล  รักงาม     ผู้ช่วย 
 นางสาวนํ้าทิพย์  สังข์ทอง    ผู้ช่วย 
 นางสาวยุวดี  มาสะอาด     ผู้ช่วย 
 นางสาวนัจกร  อินทพงษ ์    ผู้ช่วย 

    นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ    ผู้ช่วย 

/๒.๓  ฝ่ายอาคารสถานที่... 
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  ๒.๓  ฝ่ายอาคารสถานที่ มหีน้าที่ จัดเตรียมตกแต่งเวทีและจัดสถานทีส่ําหรับการจัด
โครงการประกอบด้วย 
                            นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง     หัวหน้า 
                     นายขวัญ  พิกุลทอง     ผู้ช่วย 
 นางมาลัย  กลิ่นศรีสุข     ผู้ช่วย 
 นายชัยรัตน์  ศรีวงศ์ราช     ผู้ช่วย 
  เจ้าหน้าที่บุคลากรงานอาคารสถานที ่   ผู้ช่วย 

    ๒.๔  ฝา่ยไฟฟา้ มีหน้าที่ควบคุม ดูแลระบบไฟฟ้า จัดเตรยีมอุปกรณ์เครือ่งเสียงและ 
โปรเจคเตอร์ สําหรับใช้ในการอบรม ประกอบด้วย 
  นายกิตติ  นุชเทียน     หัวหน้า 
 นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า    ผู้ช่วย 
 นายมนตรี  ประชุม     ผู้ช่วย 
 นายจตุรงค์  สีม่วง     ผู้ช่วย 
 นายสุทธิรักษ์  ขําทอง     ผู้ช่วย 
 นายสุวิทย์  เหล่าส ี     ผู้ช่วย 
 นายธนน  เอ่ียมย่ิง     ผู้ช่วย 
 นายสุพรรณ  แจงทอง     ผู้ช่วย 

๒.๕  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ พิธกีร และบนัทกึภาพ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การอบรม พิธีกร 
และถ่ายภาพในระหว่างการจัดอบรม  ประกอบด้วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พธูรําไพ  ประภัสสร   หัวหน้า 
 นางสาววรรณภา  รอดจันทร ์    ผู้ช่วย 
 นายสมศักด์ิ  พูนใจสม     ผู้ช่วย 
 นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ ์     ผู้ช่วย 

                       ๒.๖  ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่สร้างแบบสอบถาม สรุปประเมินผลการจัดฝึกอบรมและ
จัดทํารายงานสรุปผลการอบรม ประกอบด้วย 

นายอนุชิต   อ่อนเกษ     หัวหน้า 
 นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน     ผู้ช่วย 

 นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์    ผู้ช่วย 
 นายวิทยา  ศรีนรคุตร     ผู้ช่วย 
 นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ    ผู้ช่วย 

 

              ๒.๗  ฝ่ายสวัสดิการ  มีหน้าที่จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง นํ้าด่ืม สําหรับวิทยากร 
ผู้บริหาร และผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 

 นางมะลิวัลย์  รอดกําเหนิด    หัวหน้า 
 นางสาวคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา   ผู้ช่วย 
 นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร     ผู้ช่วย 

/ นางรัชนีวรรณ .... 



- ๔ - 

 นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล    ผู้ช่วย 
 นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย์    ผู้ช่วย 

 นางสุทิน  คําเคน     ผู้ช่วย 
 นางชนก  จิตตรง     ผู้ช่วย 
 นางวรรณรัตน์  จิตตรง     ผู้ช่วย 
 นางสาวศิริขวัญ  หลวงยศ    ผู้ช่วย 
 นางสาวศรัณย์ภัทร  ดีจันจ้อย    ผู้ช่วย 
 นางสาวกัญญาพร  กุลฉิม    ผู้ช่วย 
 นางศรีนวล  แยบกสิกิจ     ผู้ช่วย 
  นางสาววันเพ็ญ  ยวงแก้ว    ผู้ช่วย  

          ๒.๘  ฝา่ยการเงิน มีหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ  
สําหรับการจัดโครงการดังกล่าว  ประกอบด้วย 
 นางสาวนฤมล  ส่งต่าย     หัวหน้า 
 นางสาวปรางค์ทิพย์  นํ้าเงินสกุลณ ี   ผู้ช่วย 
 นางสาวศิริรัตน์  ชิตสุระ     ผู้ช่วย 
 นางสาวอุมาพร  ขุนพิลึก              ผู้ช่วย 
 นางสาวปราจิน  ไกรทอง              ผู้ช่วย 

        ๒.๙  ฝ่ายยานพาหนะ มีหน้าที่ให้บริการและอํานวยความสะดวกในด้านการรับ - ส่ง 
วิทยากร  
  นางมะลิวัลย์  รอดกําเหนิด    หัวหน้า 
 นายอธิวัฒน์  ศรีพุก     ผู้ช่วย 
 นายเดชาธร  ย่ิงสุขมงคล     ผู้ช่วย 
 พนักงานขับรถยนต์ทุกท่าน    ผู้ช่วย 

  ๓.  ผู้เขา้ร่วมอบรม  มีหน้าที่เข้าร่วมการฝกึอบรมตามกําหนดการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
3.๑ อธกิารบดี และรองอธกิารบด ี  

 3.๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย 
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  กระต่ายทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  เลี่ยมแก้ว 
รองศาสตราจารย์  ดร.พงศ์ชัย  กลิ่นหอม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รัชนี  นิธากร 
อาจารย์ ดร.นุจรินทร ์ ปทุมพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม 

/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์.... 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  เพชรไทย 
อาจารย์นิภัชราพร  สภาพพร 
อาจารย์ภูมินทร์  ตันอุตม ์
อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี 
อาจารย์ราตรี  บุม ี
อาจารย์ ดร.ศิรประภา  มีรอด 
อาจารย์ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร 
นายประทีป  เพ็ญแจ้ง 
นายกฤษณะ  จันทร 
นางสาวศศิธร  เมธาวิวัฒน์ 
นางสุจิตตรา  เที่ยงสันเทียะ 
นายสายชล  อ่วมสถิตย์ 
นางเมทินี  ทวีผล 
นายมาโนช  เพ็งพันธ์ 
นายพงศกร  แสงหงส์ 
นางสาวสิณีนาท  บุญปุย 

3.๓ คณะครุศาสตร ์
อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม 
อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ 
อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ 
อาจารย์เมธี  มธุรส 
อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ 
อาจารย์ลัดดาวัลย์  แก้วใส 
อาจารย์สุภาภรณ์  บัณฑิตย์ 
อาจารย์เสาวภา  อินทร์แก้ว 
อาจารย์โกมนิทร์  บุญชู 
อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช 

3.๔ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
อาจารย์  ดร.โอกามา  จ่าแกะ 
อาจารย์  ดร.สุรศักด์ิ  บุญเทยีน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เสรมิศักด์ิ  กิตติปาลวรรธก์ 
อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม 
อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ 
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ 
อาจารย์  ดร.ไพศาล  นาสุริวงศ์ 
อาจารย์กิตติณัฏฐ์  ศิรริัตน์  

/ อาจารย์ ดร.รัษฎากร.... 
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อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล 
อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ 

3.๕ คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ  ธัชยะพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ครองแก้ว 
อาจารย์  ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 
อาจารย์ประพล  จิตคติ 
อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา 
อาจารย์ชญาน์นันท์  ศริิกิจเสถียร 
อาจารย์พลอยณชัชา  เดชะเศรษฐ์ศิร ิ

3.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แม่สอด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธีรศลิป์  กันธา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร  เครือวงษ์ 
อาจารย์อังคณา  ตาเสนา 
นางมัลลิกา  ปัญญาเทพ 
นายธวัชชัย  แดงซิว 
นางสาวภัทรวลัญช์  บางทิพย์ 
นายดวงดี  ทองคูณคณาลาภ 
นางสาวภชิสา  ปัทมภูวนนท ์
นางสาวพุทธรักษ์  เป็งมอย 
นางสาวพัชรีญา  ใจโปร่ง 
นางสาวอลิษรา  ศรีสคุนทารัตน์ 
นายณัฐพงษ์  ลําจะเรา 
นางสาวปิยวรรณ  คําหอม 
นายวรกิตต์ิ  หงษ์สา 

3.๗ สถาบันวิจัยและพฒันา 
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
นายสุรเชษฐ  ขอนทอง 
นายเอกลักษณ์  หลมิมงคล 
นายศศิพงษ์  บุญยงค์ 
นายเอกพงษ์  เครือคําจิ๋ว 
นางสาวพรอุมา  ส้มแป้น 

3.๘ สาํนกัวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวอรปรียา  คําแพ่ง 

/ นางกาญจนา.... 
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นางกาญจนา  จันทร์สิงห ์
นายวันเฉลิม  พูนใจสม 
นายอนุชา  พวงผกา 
นางสาวดรุณี  สายหยุด  ฉมิพลี 
นางสาวมาลี  ประสงค์ดี 
นางสาวชุติมา  สุขทรัพย์ 
นายสุริยา  คชฤทธ์ิ 

3.๙ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
นางสาวนํ้าพัก  ข่ายทอง 
นางสาวผดุงพร  พันธ์พืช 
นางสาวชุลีพร  แสงสุวรรณ์ 
นายคมกริช  กลิ่นอาจ 
นางสาวกนกกร  ทองคํา 
นางมณฑา  ตะติยะ 
นางสาวนิลาวรรณ  กุลท ี

3.๑๐ สํานักศลิปะและวฒันธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์ิหรรษา 
นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
นางสาวอภิญญา  แซ่ย้ัง 
นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

3.๑๑ สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ้
นางวาสนา  มณีโชติ 
นางสาวพิชญนันท์  ดอนไพวัลย์ 
นางรุ่งทิพย์  แสงสว่าง 
นายขวัญ  พิกุลทอง 
นางสาวเกตุแก้ว  สร้อยอ่วม 
นางสาวภัทรานิษฐ์  เลิศกสิกรณ์ 
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาวุฒิ  อุทธา 

3.๑๒ สํานักประกนัคณุภาพการศกึษา 
นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก 
นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ 
นางสาวพันทิพา  เย็นญา 
ว่าที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ายทอง 
นางสาววิวรรณ  ธัญญะวัน 

3.๑๓ บณัฑิตวิทยาลัย 
อาจารย์  ดร.ประจกัษ์  กึกก้อง 

/ นางสาวพิกุล.... 



- ๘ - 

นางสาวพิกุล  อินไผ่ 
นายจักกริช  มสีี 
นายทวิทัติ  ริ้วมงคล 
นางสาวกิตติยา  ลงเต๊ะ 

3.๑๔ สํานกังานอธกิารบด ี
     กองกลาง 

นางมะลิวัลย์  รอดกําเนิด 
นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร 
นางภัทรวดี  จิตคติ 
นางสาววรรณภา  รอดจันทร ์
นางสาวปราจิน  ไกรทอง 
นางสาวศิริรัตน์  ชิตสุระ 
นางสาวอุมาพร  ขุนพิลึก 
นางรัชนีวรรณ  หลมิมงคล 
นางสาวบวรลักษณ์  แสงกลา้   
นายมนตรี  ประชุม   
นายทศพร  ศลีอวยพร 
นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ  
นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 
นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
นางสาวนิลุบล  รักงาม    
นายวิทยา  ศรนีรคุตร 
นางสาวชฎาพร  โชติรดาภรณ์ 
นางผ่องศรี  พิกุลทอง 
นายอธิวัฒน์  ศรีพุก 
นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกัววาลย์ 
นางสาววราภรณ์  คล้ามสถิต 
นางสาววรรณภา  หอมคําแหง 
นางสาวกรรณิกา  อินแผลง 
นางสาวนัจกร  อินทพงษ์ 
นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ ์
ว่าที่ร้อยตรีสมศักด์ิ  พูนใจสม 
นางสาวจันทร์จิรา  แรงเขตการ 
นายวทัญญู  สงัข์คํา 
นางสาวนํ้าทิพย์  สังข์ทอง 
นางสาวยุวดี  มาสะอาด 

/ กองนโยบายและแผน.... 
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     กองนโยบายและแผน  
นายภานุพงศ์  สืบศิร ิ
นางสาววิลาวัลย์  ป่ินมณ ี
นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร 
นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน 

 3.15 หน่วยตรวจสอบภายใน 
       นางสาวศภุลักษณ์  สมโภชน์ 

     ทั้งน้ี  มอบหมายใหร้องอธิการบดีฝ่ายบริหาร กํากับดูแลให้เป็นไปตามคําสัง่น้ี 
 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕6๒ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รกัการ) 
รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 









































 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญ/ตอบรับ วิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 

 



             
 
 

ที่  ศธ  0536/1153                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                        อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร   62000 
            

                 11  มีนาคม  2562 
 
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต  
        ต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
 
เรียน   ดร.จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ 
 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่จะให้ความรู้แก่ข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น  จึงใคร่ขอ                  
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นวิทยากรในวันที่  20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.                       
ณ  ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
 รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
โทร. 0 5570 6555  ต่อ 1104, 1105 
โทรสาร  0 5570 6518 
 
 



         
 
 

ที่  ศธ  0536/1155                มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                        อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร   62000 
            

                11  มีนาคม  2562 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดไปเป็นวิทยากร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม  
         ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
 
เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม  ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร  ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ                 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะให้ความรู้แก่ข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัย                         
ได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ให้ ดร.จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ต าแหน่ง                     
เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ไปเป็นวิทยากรโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม  ทัศนคติ ค่านิยม                   
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร  ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
ณ  ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
 รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
โทร. 0 5570 6555  ต่อ 1104, 1105 
โทรสาร  0 5570 6518 



            
 
 

ที่  ศธ  0536/1154                มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                        อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร   62000 
            

                11  มีนาคม  2562 
 
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต  
        ต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
 
เรียน   ดร.กาญจนาภรณ์  มุขดารา 
 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่จะให้ความรู้แก่ข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น  จึงใคร่ขอ                  
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นวิทยากรในวันที่  20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.                       
ณ  ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
     รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
โทร. 0 5570 6555  ต่อ 1104, 1105 
โทรสาร  0 5570 6518 



 
 
 
 
 

 
 

โครงการอบรม/ก าหนดการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการอบรม  
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

 
หลักการและเหตุผล 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก าหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและบุคลากร พ .ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2559                      
ซึ่งได้ก าหนดให้ข้าราชการและบุคลากรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  
ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังเจตคติพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต จึงเห็นสมควร                 
จัดโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตของ
องค์กร  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและบุคลากรมีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงาน

อย่างซื่อสัตย์สุจริต  
2. เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานต่างๆ 

เป้าหมาย 
 ข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 130 คน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร  

ผู้รับผิดชอบ  
 คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วิทยากร   
1. ดร.จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ   ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา   

       ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. ดร.กาญจนาภรณ์  มุขดารา  อดีตรองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัด

     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และผู้ติดตามและประเมินผล
     งาน/โครงการ การบริหารจัดการประเมิน ITA 

   
ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ฝึกอบรม 
 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 



งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ โครงการพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร กิจกรรม                      
อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับคณาจารย์และบุคลากร รหัสกิจกรรม 201001060121 กิจกรรมการประเมิน
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากร รหัสกิจกรรม 201001060221 
และกิจกรรมงบบริหารกลาง 2562 รหัสกิจกรรม 201000030121 เป็นเงินจ านวนเงิน 67,700 บาท (หกหมื่น
เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน × 6 ชั่วโมง × 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
2. ค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พักของวิทยากร ไป – กลับ 

- ค่าเครื่องบินของวิทยากร 2 คน   เป็นเงิน 4,300 บาท 
- ค่าแท็กซี่ 300 บาท × 2 เที่ยว × 2 คน  เป็นเงิน 1,200 บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ รับ – ส่ง วิทยากร เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร เป็นเงิน 1,250 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 วัน  เป็นเงิน 240 บาท 

3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน 156 คน x 80 บาท x 1 มื้อ  เป็นเงิน 12,480 บาท 
- ค่าอาหารว่าง   156 คน x 35 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงิน 10,920 บาท 

4. ค่าวัสดุ และเอกสารประกอบการอบรม  เป็นเงิน 10,310 บาท 
 รวมเป็นเงิน 67,700 บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ข้าราชการและบุคลากร มีวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม  ความซือ่สัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต                   

ในการปฏิบัติงาน  
2. ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความโปร่งใส ความซื่อสัตย์                   

ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 
 

 
                   ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 

(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย) 
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
  

                    ...................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



ก าหนดการโครงการอบรม  
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

วันที ่20 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

………………………………….. 
 

08.30 – 08.45 น.  ลงทะเบียน 
 08.45 – 09.00 น.  พิธีเปิด  โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 09.00 – 10.30 น.  อภิปราย เรื่อง สถานการณ์การทุจริตสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

อย่างยั้งยืน 
    วิทยากรโดย ดร.จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ  และ 
          ดร.กาญจนาภรณ์  มุขดารา 

10.45 – 11.45 น.  การฝึกปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์กรณีการทุจริตประพฤติมิชอบ 
    วิทยากรโดย ดร.จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ  และ 
          ดร.กาญจนาภรณ์  มุขดารา 

11.45 – 12.00  น.  สรุปบทเรียน  ตอบข้อซักถาม 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.  อภิปราย เรื่อง การเสริมสร้างองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม 

 ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 วิทยากรโดย ดร.จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ  และ 

15.15 – 16.15 น.  การฝึกปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต 
 วิทยากรโดย ดร.จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ   และ 
       ดร.กาญจนาภรณ์  มุขดารา 

 16.15 – 16.30 น.  สรุปบทเรียน ตอบข้อซักถาม 
 
หมายเหตุ พักเวลา 10.30 – 10.45 น.     อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

   พักเวลา 15.00 – 15.15 น.     อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   ** ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบประเมนิโครงการอบรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



แบบประเมินโครงการอบรม  
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

วันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา ๐9.0๐ – ๑๖.๐๐ น.   
ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

.............................. 
 
คําชี้แจง   กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการใส่เครื่องหมาย ลงในช่องตามความเป็นจริง 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ 

  ชาย      หญิง 
๒. สถานภาพ 

 ข้าราชการพลเรือน 
 พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
 พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
 พนักงานราชการ 
 อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
 ลูกจ้างประจ า 
 ลูกจ้างชั่วคราว 

๓. หน่วยงานที่สังกัด 
คณะ 

  วิทยาการจัดการ     
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  ครุศาสตร์     
  มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  เทคโนโลยีอุสาหกรรม 
  บัณฑิตวิทยาลัย    
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ส านัก/สถาบัน  
  ส านักงานอธิการบดี 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 



ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจต่อการอบรม 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. ด้านปัจจัย       
     ๑.๑ สถานทีใ่นการจัดอบรมมีความเหมาะสม      
     ๑.๒ ระยะเวลาในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม      
     ๑.๓ ความพร้อมของสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม      
     ๑.๔ ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความชัดเจน เอกสาร 
           ประกอบการอบรม 

     

     1.5 ความรู้ความสามารถและวิธีการให้ความรู้ของวิทยากร      
     1.6 การจัดล าดับและช่วงเวลาในการอบรมของวิทยากร      
๒. ด้านกระบวนการ       

     ๒.๑ การประชาสัมพันธ์/การแจ้งข่าวการอบรม      

     ๒.๒ การติดต่อประสานงานการเข้าร่วมการอบรม      

     ๒.๓ ความสะดวกในการลงทะเบียน      

     ๒.๔ การล าดับขั้นตอนการด าเนินการอบรม      
     ๒.๕ การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมการอบรม      
3.  ด้านผลผลิตและการนําไปใช้        
     3.1 มีความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม 
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

     

     3.2 มีความตระหนักต่อความซื่อสัตย์สุจริต      
     3.3 คาดหวังว่าจะน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ 
           ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม 

     

 

ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 
 

ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการจัดโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
 

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

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

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

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

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

                                                                                     แบบประเมินนี้เป็นสว่นหนึ่งของการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามค่ะ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการอบรม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Conflict

Of

Interest



การแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวม

•ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคืออะไร
• เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือไม่
•การแยกแยะไม่ได้ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมน าไปสู่
การทุจริต/การทุจริตต่อหน้าที่ได้หรือไม่
•ผลเสียหายที่เกิดจากการแยกแยะไม่ได้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม



สภาพสังคมในปัจจุบัน
กบัเร่ือง





แยกแยะไม่ได้น าไปสู่

โกง ทุจริต

ทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤตมิิชอบ

การขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม



ประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์สาธารณะ



ขายของบนทางเท้า



กนัที่จอดรถบนถนน



รุกล า้ถนน



รุกล า้ล าน า้



รุกล า้ป่า



ก่อสร้างล า้ทางสาธารณะ



แยกแยะไม่ได้



แต่งตั้งคนใกล้ชิด



ขายของในเวลาราชการ



ใช้รถหลวง



ผลประโยชนท์บัซ้อน… !!!
ความเส่ียงในการปฏบิตังิาน



ประโยชนส่์วน
บุคคล  

ประโยชนส่์วนรวม



ประโยชน์ส่วนบุคคล

การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะ
เอกชน ได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ครอบครัว ญาต ิเพื่อนหรือกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพนัธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นการประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหา
ประโยชน์ในทางการเงนิหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น



ประโยชน์ส่วนรวม

การที่บุคคลใดๆในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ((ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ) ได้กระท า
การใดๆตามหน้าที่ หรือได้กระท าการใดๆ ตามหน้าที่ที่มิได้อยู่ในสถานะของ
เอกชนการกระท าใดๆ ตามหน้าที่หรือการปฏบิัตหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จงึมีวัตถุประสงค์ หรือมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ



ผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม 



ผลประโยชน์ทบัซ้อน คือ

การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐั ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องกระท าการ/

ตัดสินใจ/ใช้ดุลยพินิจ ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รบัแต่งตัง้หรือ
มอบหมาย ได้น าประโยชน์ส่วนตน เข้ามาเก่ียวข้อง/แทรกซ้อน
จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครฐั



หลกัการสากลในการ
ปฏิบติังาน

ต้องสามารถแยกเรื่อง ต าแหน่งหน้าท่ี กบั
เรื่องส่วนตวั ออกจากกนัได้ และห้ามการ

กระท าท่ีเป็นการขดักนั
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์

ส่วนรวม



การกระท าท่ีเข้า
ข่าย

การขดักนัแห่ง
ผลประโยชน์

การเขา้เป็นค ู่สญัญา / 

มีสว่นไดเ้สีย

การใช้อทิธิพลเข้าไปมีผลต่อการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

การใช้ต าแหน่งหน้าที่
เอือ้ประโยชน์แก่เครือ
ญาตแิละพวกพ้อง









การรบัของขวญัหรอืรบัผลประโยชน์
กบัการรบัสินบน

ประโยชน์ทบั
ซ้อน

ทจุริต



กรณีตัวอย่างที่ ๑ เจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่ง ว่าจ้างนายขาวเป็นผู้
ก่อสร้างอาคารให้แก่ทางราชการและมีการเซน็สัญญาไปเรียบร้อยแล้ว
นายขาวดใีจที่ตนได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนัน้ จงึน าเงนิจ านวนหน่ึงไปมอบให้แก่
เจ้าพนักงาน โดยเจ้าพนักงานได้รับเงนิจ านวนนัน้ไว้

กรณีตัวอย่างที่ ๒  เจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่งก าลังพจิารณาที่จะว่าจ้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้ก่อสร้างอาคารให้แก่ทางราชการ โดยก่อนเซน็สัญญาเจ้า
พนักงานได้รับเงนิจ านวนหน่ึงจากนายขาว จงึได้เชิญนายขาวมาเซน็สัญญาให้เป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้างนัน้



๑.เป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๑๔๙
๒.เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
๓.เป็นความผิดเกี่ยวกับวินัย
๔.การถูกถอดถอด 



เข้าเป็นคู่สญัญา/

มีส่วนได้เสีย



เข้าเป็นคู่สญัญา/

มีส่วนได้เสีย



มาตรา ๑๕๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดแูลกจิการใด เข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เน่ืองด้วยกจิการนัน้ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตัง้แต่หน่ึงปีถงึสิบปี และปรับตัง้แต่สองหม่ืนบาทถงึสองแสนบาท







กรณีตัวอย่าง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี สังกัดกรมสรรพากร รับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบ
แสดงรายการให้บริษัทที่ต้องเสียภาษี

เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ตรวจ อนุมัตแิบบก่อสร้าง รับจ้างเขียนแบบ
ก่อสร้างให้กับประชาชนที่มาขอยื่นแบบเพื่อขออนุมัตก่ิอสร้าง





กรณีตัวอย่าง
- การล่วงรู้ข้อมูลโครงการก่อสร้าง
- การเป็นคณะกรรมการสอบ
- การเป็นคณะกรรมการจ้าง









การใช้ต าแหน่งหน้าที่
เอือ้ประโยชน์แก่เครือ
ญาตหิรือพวกพ้อง



การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ

หน่วยงานของรัฐอื่น



องคป์ระกอบ/ลกัษณะ ของผลประโยชน์ทบัซ้อน
(ของเจ้าหน้าท่ีของรฐั)

องค์ประกอบ

- เป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐั
- มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- ได้กระท าการ/ตดัสินใจ/ใช้
ดลุยพินิจ
- มีประโยชน์ส่วนตนเข้าไป
เก่ียวข้อง

ลักษณะพเิศษ

- มิได้หมายถึงการการ
ทจุริตเสมอไป
- เป็นได้ทัง้ความผิดใน
ตวัเอง และความผิดตาม
กฎหมาย



ทจุริต

ผลประโย
ชน์ทบั
ซ้อน

จริยธรรม

*มิได้หมายความว่ามีการทุจริตเสมอไป แต่จะเป็นต้นเหตุให้เกิด
การทุจริต

ผิดจริยธรรม มีประโยชน์ทบัซ้อน ผิด
กฎหมาย มีบทลงโทษบางกรณีไมผิ่ดกฎหมาย แต่ผิด
จริยธรรมและไมเ่หมาะสม
บางกรณีผิดกฎหมาย มีบทลงโทษไมผิ่ดกฎหมาย ไมเ่ป็นประโยชน์ทบั
ซ้อน แต่ไมเ่หมาะสม
ไมส่มควรกระท า



ผลประโยชน์ทบัซ้อน

เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ (ไม่เสมอไป)
ผลประโยชน์ทบัซ้อนเก่ียวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่ได้อย่างไร
(ถ้าใช้หน้าที่นัน้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้)
ท าไมจงึต้องท าความเข้าใจเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน (เพราะการ
แยกแยะไม่ออกจะน าไปสู่การทุจริตต่อหน้าที่)



คดีตัวอย่างการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

•การเข้าไปมีส่วนได้เสียในการซือ้ที่ดนิรัชดา
•การเข้าไปเป็นคู่สัญญาจัดสร้างสนามฟุตซอล
•การท างานพเิศษนอกเวลา
•การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน
งานแต่งงานของบุตรสาว
การจัดโครงการสัมมนาอันเป็นเทจ็





1. ระบุวา่มผีลประโยชนท์บัซ้อนแบบใดทีม่กัเกดิขึน้ในองคก์ร

2. ก าหนดเป็นนโยบายการจดัการและป้องกนัผลประโยชน์ทบั
ซ้อน รวมถงึก าหนดบทลงโทษ

3. สร้างความเข้าใจแก่ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที ่ รวมถึงเผยแพร่
นโยบาย

4. ส่ือสารให้ผู้มส่ีวนไดเ้สีย ผู้รบับรกิาร และผู้ทีเ่กีย่วข้องทราบ
ถงึนโยบาย

5. บงัคบัใช้นโยบายอยา่งจรงิจงั

การป้องกนัผลประโยชนท์บัซ้อน 
(ระดบัองคก์ร) 



1. การไม่อยู่ในสถานการณก์ารขดักนัระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชนส่์วนรวมเสียตัง้แตต่้น 

2. หากหลกีเลีย่งตัง้แตต่้นไมไ่ด้ ควรหยุดด าเนินการและ
ไมร่ว่มพจิารณา

3. เปิดเผยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บงัคบับญัชา สาธารณะ 
เพือ่ให้ตดัสินวา่สมควรหรอืไม ่

4. ลงมตโิดยยดึเหตผุล เปิดเผย โปรง่ใส สามารถ
ตรวจสอบได้

การป้องกนัผลประโยชนท์บัซ้อน 
(ระดบับุคคล) 



การแก้ไขปัญหาการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ต้อง
คิดเป็น

1. คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกนัอย่างชดัเจน
2. คิดแยกเรื่องต าแหน่งหน้าท่ี กบั เรื่องส่วนตวัออกจาก
กนั
3. คิดท่ีจะไมน่ าประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวม
มาปะปนกนั มาก้าวก่ายกนั



ระบบการคดิแบบเลขฐานสิบ (Analog) 
และระบบเลขฐานสอง (Digital)

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง
ระบบเลขท่ีมีตวัเลข 10 ตวั คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

เป็นระบบคิดเลขท่ีเราใช้ในชีวิตประจ าวันกันมาตัง้แต่จ า
ความกนัได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด
ช่วยให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันในการส่ือความหมาย
สอดคล้องกบัระบบ “Analog” ท่ีใช้ค่าต่อเน่ืองหรือสญัญาณซ่ึง
เป็นค่าต่อเน่ือง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้
ฟังชัน่ท่ีต่อเน่ืองหรือ Continuous

Analog 

Thinking

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) 

หมายถึง ระบบเลขท่ีมีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 0 

(ศนูย)์ กบั1 (หน่ึง)

สอดคล้องกบัการท างานระบบ Digital ท่ีมีลกัษณะการ

Digital 

Thinking





กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

มาตรา ๑๒๖
เจ้าพนักงานของรัฐ 
กรรมการ ผู้ด ารง

ต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
เจ้าพนักงานของรัฐที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ประกาศก าหนด

เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสีย

เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นส่วน

รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ

เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา 
ตวัแทน  พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชยน



มาตรา ๑๒๖

ใช้บงัคับกับคู่สมรสด้วย เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสด าเนินการอยู่ ก่อน

คู่สมรส หมายรวมถงึผู้ซึ่งอยู่กนิฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส



มาตรา ๑๒๗

ห้ามมิให้กรรมการ
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดบัสูง และ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่
คณะกรรมการป.ป.ช. ก าหนด

ห้ามด าเนินใดตาม
มาตรา ๑๒๖ ภายในสอง
ปีนับแต่วันที่พ้นจาก

ต าแหน่ง



มาตรา ๑๒๘ 

ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็น
เงนิได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันควรได้ตามกฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัตแิห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด

มิให้ใช้บงัคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือ
ญาตทิี่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป



ให้ใช้บงัคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถงึสองปีด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๙ 
การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัตใินหมวดนีใ้ห้ถือว่าเป็นการกระท าความผิด

ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม



พระบรมราโชวาท/พระราชด ารัส

• “...ผู้ที่ท างานให้เกดิประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย ผู้ที่ท างานโดย
เหน็แก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบ่อนท าลายความม่ันคงของชาต ิ
และที่สุดกจ็ะเอาตัวไม่รอด ข้าราชการทุกคนจงึต้องท างานทุกอย่าง ด้วยสติ
ส านึกถงึหน้าที่ที่จะต้องปฏบัิตเิพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ...”

•พระบรมราโชวาท เน่ืองในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2545 วังไกล
กังวล
•



ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

เมื่อพบการทุจริต





 สถานการณ์การทุจริตระดับโลก       : ดร.กาญจนาภรณ์  มุขดารา
            

     

นิยาม “คอร์รัปชัน” (Corruption) 
  คอร์รัปชัน (Corruption) มีรากศพัท์มาจากภาษาลาตินว่า Corruption เป็นค าท่ีรู้จกักันดีทัว่ไปมา
นาน แต่ความหมายของค าน้ีมีหลากหลายต่างๆ ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารใช ้หลกัการหรือมุมมองในทาง
ศีลธรรม ทางการเมืองหรือทางเศรษฐศาสตร์ ในมุมมองของพฤติกรรมหรือการกระท านั้น คอร์รัปชนั อาจ
จดัเป็นอาชญากรรม (crime) ประเภทหน่ึง ในบางกรณีคอร์รัปชนัอาจจะถูกมองในความหมายท่ีแคบและต่าง
จากการโกง ยกัยอก รีดไถ การขู่ โดยมองวา่คอร์รัปชนัเป็นการกระท าของคนสองฝ่ายท่ีหาประโยชน์ร่วมกนั
จากฝ่ายท่ีสาม เช่น การติดสินบน 

 
 

 คอรัปช่ัน คืออะไร ? 

        คอรัปช่ัน คือการทุจริตโดยใชห้รืออาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีอ านาจและอิทธิพลท่ีตนมีอยูเ่พื่อประโยชน์
แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น การเห็นแก่ญาติพี่นอ้ง กินสินบน ฉ้อราษฎร์บงัหลวง การใชร้ะบบอุปถมัภแ์ละความ
ไม่เป็นธรรมอ่ืนๆท่ีขา้ราชการหรือบุคคลใดใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการลิดรอนความเป็นธรรม 
        คอรัปช่ัน หมายถึง ความผดิท่ีระบุไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา ไดแ้ก่ ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ี
ราชการ ความผดิท่ีเก่ียวกบัความยติุธรรมและความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม ซ่ึงกล่าวง่ายๆ 
คือ การกระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรชอบไดด้ว้ยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น 

1. การเบียดบงัทรัพยข์องทางราชการเป็นของตนหรือเป็นของผูอ่ื้นโดยทุจริต 
2. การใชอ้ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ 
3. การบอกวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์แก่เจา้พนกังาน 
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 การขับเคลือ่นในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของโลก 
   ปัญหาคอร์รัปชนั เป็นท่ีปรากฏอย่างชดัแจง้และปรากฏในทุกประเทศโดยเฉพาะในสังคมท่ีก าลงั
พฒันา เน่ืองจากมีปัจจัยต่าง ๆ จ านวนมากท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของการคอร์รัปชัน ซ่ึงก่อให้เกิด
ผลกระทบในการบัน่ทอนความเจริญเติบโตของทุกประเทศทัว่โลก เน่ืองจากประเทศใดท่ีมีการคอร์รัปชนั
จ านวนมากจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาของประเทศนั้นในทุก ๆ ดา้น จนเป็นเหตุให้บัน่ทอนการพฒันา
ประเทศอยา่งย ัง่ยนื และเป็นภยัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอยา่งยิง่  
   ดว้ยเหตุน้ี ปัญหาคอร์รัปชนัจึงถูกยกเป็นปัญหาส าคัญระดับโลกข้ึนอยา่งจริงจงั ท าให้เกิดการจดัตั้ง
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ Transparency International (TI) ในประเทศเยอรมนี ซ่ึงได้รับการ
สนบัสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) รัฐบาลประเทศต่างๆ และองคก์รขา้มชาติบางองคก์ร โดย TI เป็น
องคก์รนานาชาติ ไม่มุ่งหวงัผลก าไรและเป็นองคก์รภาคประชาสังคมระดบัโลก มีเครือข่ายกวา่ 120 ประเทศ
ทัว่โลก วตัถุประสงคห์ลกัในการก่อตั้ง TI คือ (1) ผลกัดนัการคอรัปชนัเป็นวาระของโลก (2) แสดงบทบาท
ส าคญัในการจดัท าอนุสัญญาการต่อตา้นคอร์รัปชนั และ (3) ยกระดบัมาตรฐานความแข็งแรงภาครัฐ พร้อม
ทั้งจดัท าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) เพื่อเป็นตัวช้ีวัดปรากฏการณ์
คอร์รัปชันในประเทศต่างๆ ทัว่โลกเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นตน้มา  
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2558 38 (เต็ม100) 76  168       

2559 35 (เต็ม100) 101 176 

2560 37(เต็ม100) 96 180 

2561 36 (เต็ม100) 99 180 
   

นอกจากน้ี องค์การสหประชาติตระหนกัวา่เคร่ืองมือทางกฎหมายต่อตา้นคอร์รัปชนัเป็นส่ิงจ าเป็น 
จึงได้จดัประชุมเพื่อหาเคร่ืองมือเหล่าน้ีท่ีส านักงานใหญ่ the United NationsOffice on Drugs and Crime 
(UNODC) และในปี พ.ศ.2546 ท่ีประชุม General Assembly ได้ยอมรับผลข้อตกลงการประชุม  United 
Nations Convention against Corruption (UNCAC) พร้อมทั้ งก าหนดให้ส านักงานสหประชาชาติด้าน 
UNODC เป็นเลขาฯ ของการประชุม UNCAC และท่ีประชุมไดก้ าหนดให้วนัที่ 9 ธันวาคมเป็นวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) เพื่อให้โลกเกิดความตระหนักในการต่อสู้และ
ป้องกนัปัญหาคอร์รัปชนั อีกทั้ง UNCAC ก าหนดให้ประเทศสมาชิกบญัญติักฎหมาย จดัระเบียบสถาบนั 
เพื่อป้องกนัคอร์รัปชนั รวมถึงการลงโทษ เพิ่มการบงัคบัใช้กฎหมายระหว่างประเทศ และขอความร่วมมือ
ของศาลใหมี้กลไกตรวจสอบทรัพยสิ์น ทั้งใหมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูล เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาการคอร์รัปชนั
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
  ส าหรับประเทศไทย นอกจากการจดัตั้งหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
หลายองค์กร เช่น ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ

2538-2561 

1995-2018 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
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ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) และมีตวับทกฎหมายมากมายเพื่อ
ลงโทษผูก้ระท าผิดทุจริตคอร์รัปชันแล้วนั้น ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนยงัถือเป็นส่วนส าคญัเพื่อ
แกปั้ญหาทุจริตคอร์รัปชนั ดงัเช่น การจดัตั้งโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจ ริต  (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption “CAC”) ท่ี ได้ รับการ
สนบัสนุนการจดัท าโดยรัฐบาลและส านกังาน ป.ป.ช. และด าเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องคก์รชั้นน า 
อนัไดแ้ก่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
  คอรัปชัน่เป็นค าพดูท่ีเราไดย้นิกนัมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะประเทศท่ีถูกมองวา่ยงัไม่สามารถพฒันาไป
ไหนไดไ้กลก็เพราะภายในประเทศเกิดการคอรัปชัน่กนัน่ีเอง ประเทศไทยเองแมว้่าจะเป็นประเทศท่ีไม่ได้
ดอ้ยพฒันาแต่ก็ยงัเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันามายาวนานแลว้เหมือนกนั  ส่วนหน่ึงตอ้งยอมรับวา่สาเหตุท่ีท า
ให้ประเทศไทยเป็นแบบน้ีก็เพราะเกิดปัญหาคอรัปชั่นข้ึนนัน่เอง   ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้เม่ือมีการจดัอนัดบั
ประเทศท่ีมีการคอรัปชัน่ในประเทศมากท่ีสุดประเทศไทยก็ติดอนัดบักบัเขาดว้ยเหมือนกนั สาเหตุท่ีประเทศ
ไทยติดอนัดบัโลกเร่ืองการคอรัปชัน่ จากการจดัอนัดบัล่าสุดขององคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ ที
ไอ ไดมี้การจดัอนัดบัความโปร่งใส่ ท่ีมีการถูกจบัตามองอย่างใกลชิ้ดว่าประเทศไหนจะเป็นประเทศท่ีมี
อนัดบัการเปล่ียนแปลงแยล่งไปจากปีก่อน ซ่ึงสามารถวเิคราะห์สาเหตุท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยเหมือนกนัวา่ท าไมถึง
ไดเ้ป็นแบบนั้น   การจดัเรียงล าดบัภาพลกัษณ์ในเร่ืองของการทุจริตของประเทศ โดยไล่คะแนนไปตั้งแต่ 0-
100 ส าหรับประเทศไทย ปี 2018 ถือวา่มีอนัดบัคะแนนท่ีแยล่ง โดยคะแนนความโปร่งใสของไทยลดเหลือ
เพียง 36 คะแนน อยูใ่นอนัดบัท่ี 99  จาก 180 ประเทศ  
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ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทย 
 

 

 

 
 
ซ่ึงจากจุดน้ีท าให้เราสามารถวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้ประเทศไทยติดอันดับแย่ลงเก่ียวกับการ

คอรัปชัน่ไดใ้นทนัที โดยสาเหตุท่ีท าให้เมืองไทยยงัคงติดอนัดบัในเร่ืองการคอรัปชัน่มาจากภาพลกัษณ์การ
คอรัปชัน่กบัความวุน่วายเก่ียวกบัเร่ืองของการเมือง นอกจากน้ีในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกดข่ีปราบปราม
คอรัปชัน่และดา้นต่างๆ ของรัฐบาลแต่ก็ยงัไม่ไดผ้ลอยา่งท่ีควรจะเป็น, การขาดการตรวจสอบอยา่งอิสระ 

 
เราจะเห็นแลว้วา่การคอร์รัปชัน่จะเกิดข้ึนกบัทุกประเทศทัว่โลกอยา่งแน่นอนจะนอ้ยจะมากก็ข้ึนกบั

ตวับุคคลนั้นๆ ส่วนใหญ่จะไม่พบเห็นความซ่ือสัตยข์องคนบนโลกน้ีมากเท่าไหร่นกั ส่วนมากจะมีแต่ความ

โลภเขา้มาครอบครองจิตใจ เพราะผลประโยชน์ไดรั้บมากนั้นมีมูลค่ามากมาย จึงเกิดการทุจริตข้ึน โดยการ

กะท ามิชอบของตนเอง ซ่ึงในการคอร์รัปชัน่ในแวดวงของการเมืองจะมีใหเ้ห็นบ่อยท่ีสุด ซ่ึงท าให้ทรัพยสิ์น

หรือทรัพยากรของชาติเสียหายไป การติดสินบนก็เป็นการคอร์รัปชัน่เช่นกนั ในต่างประเทศจะพบเห็นบ่อย

มากท่ีสุด ประเทศท่ียากจนส่วนมากจะประสบปัญหาใน การคอร์รัปชัน่ การท่ีจะเขา้ไปเป็นคณะรัฐมนตรี

ของประเทศต่างทัว่โลก มีการให้เงินและทรัพยสิ์นเพื่อติดสินบนกบัคณะตรวจสอบ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงอ านาจ
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และผลประโยชน์สูงสุด โดยไม่คิดถึงความเหมาะสมและไร้ความสามารถ อยา่งเช่นประเทศไทยของเรา มี

การคอร์รัปชัน่ทุกประเภท ตั้งแต่คนท่ีมีอ านาจสูงสุดไปจนถึงบุคคลระดบัรากหญา้ อยา่งท่ีรู้กนัอยูแ่ลว้วา่ถา้

เก็บภาษีเยอะเกินความจ าเป็น ท าให้ประชาชนเดือดร้อน น าเงินท่ีได้ไปใช้ในทางมิชอบ ท าให้เกิดความ

สูญเสียต่อชาติบา้นเมือง ต่างประเทศให้ความส าคญัมากกบัเร่ืองการคอร์รัปชั่น บา้งประเทศอาจเกิดการ

ชุมนุมหรือประทว้งคร้ังใหญ่เพื่อขบัไล่รัฐบาลท่ีคอร์รัปชัน่ การกระท าแบบมิชอบน้ี มีโทษทางกฎหมายท่ี

หนักมากท่ีสุด บางประเทศอาจจะให้ได้รับโทษประหารเลยทีเดียว การท าแบบน้ีเหมือนจะท าให้การ

คอร์รัปชัน่นอ้ยลงไป แต่ไม่ใช่เลย กลบัท าให้มนัมากข้ึนกวา่เก่าอีก ในเร่ืองของเงินทองมนัดูกนัไดย้ากจริงๆ 

จะมีใครท่ีไม่อยากไดเ้งินและทรัพยส์มบติักนับา้งล่ะ ความซ่ือสัตยข์องคนบนโลกไปอยูท่ี่ไหนหมด 

เม่ือกล่าวถึง “การทุจริต” “การคอร์รัปช่ัน” หรือ “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”  มกัเขา้ใจกนัง่าย ๆ วา่
หมายถึง “การโกง” นัน่เอง  หรือ การไม่ซ่ือสัตย ์สุจริต ของบุคคลกลุ่มหน่ึง ท่ีร่วมมือกนัท าความชัว่โดย
เจตนา มีการไตร่ตรอง วางแผนอยา่งมีขั้นตอน หรือมีกระบวนการอยา่งแยบยล 

          ค าวา่ “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” มีในสังคมไทยมาแต่โบราณ หมายถึง “การโกงประชาชนโดยไม่ให้
ทางการเห็น” ตั้งใจบิดเบือนขอ้มูล ใหผ้ดิจากความเป็นจริง เพื่อใหต้นและพวกพอ้งไดป้ระโยชน์ 

        ดงันั้น “การโกง” จึงเปรียบเหมือน “มะเร็งร้าย” หรือ “มหันตภัยเงียบ” ท่ีคุกคามแอบแฝงอยูใ่นสังคม
มาตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั นบัวนัแต่จะมีกลเมด็ท่ีสลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึน มีผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งเป็น
กระบวนการ จ านวนหลายฝ่าย หลายคนมากกวา่แต่ก่อน 

       “การโกง” เกดิขึน้ได้อย่างไร ส่วนใหญ่เกิดจาก”ความโลภ” ของคนท่ีอยูใ่กลชิ้ดหรือรู้เห็นลู่ทางท่ีจะ
กอบโกยผลประโยชน์เขา้ตนและพวกพอ้ง ถา้เป็นการ “โกงเงิน” ก็จะเร่ิมจากผูถื้อเงิน อาจเป็น “ฝ่าย
เหรัญญิก” หรือ คนท างานการเงิน ของแต่ละหน่วยงาน เห็นเงินแลว้เกิดกิเลสตณัหา อยากได ้ ถา้หากเป็นเงิน
กอ้นใหญ่ มีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย ก็กระจายความเส่ียงโดยแบ่งประโยชน์กนั ยิง่ประธาน / หวัหนา้งานหรือ
ระดบับริหาร ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจ รู้เห็นเป็นใจ “การโกง” ก็ยิง่ท  าไดแ้นบเนียน สารพดัวธีิการ หลากหลาย
ขั้นตอน ในการหลอกลวงเพื่อตบตาประชาชน หรือคนอ่ืนซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีเสียผลประโยชน์ ท าอยา่งไร
ไดเ้ม่ือเหลือบไรในสังคมสุมหวักนัสูบเลือดเพื่อนพอ้งนอ้งพี่ ก็มีแต่จะผอมซีดและเห่ียวแหง้ตายไปในท่ีสุด 
“มหนัตภยัเงียบ” น้ีแฝงอยูใ่นทุกสังคม ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัประเทศ และองคก์ารระดบัโลก 

  “การทุจริตคดโกง มีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร”  ในเม่ือ”การโกง” เป็น “มะเร็ง
ร้าย” หรือ”มหนัตภยัเงียบ” ท่ีคุกคามทุกสังคม มนัจึงไม่ต่างอะไรจาก “สนิม”(การโกง)ท่ีกดักร่อน”
เหล็ก”(สังคม) หากปล่อยใหเ้วลาล่วงเลยนานเขา้ โครงหลงัคาบา้นหรืออาคารขนาดใหญ่ท่ีเป็นเหล็กก็จะผุ
กร่อนและสลายไปในท่ีสุด ดงัส านวนท่ีวา่ “สนิมเหล็กเกิดแต่เน้ือในตน” กดักร่อนตวัเองจนไม่เหลืออะไร 
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แลว้เราจะอยูก่นัอยา่งไร จะน่ิงเงียบเป็น”คุณเฉย”ท าตาปริบ ๆ โดยไม่ช่วยกนัหาทางป้องกนัหรือแกไ้ข
สถานการณ์ “มะเร็งร้าย”ท่ีก าลงัคุกคามสังคมก่อนท่ีทุกอยา่งจะสายไปกวา่น้ีอยา่งนั้นหรือ 

           ในระดบัประเทศ รัฐบาลทุกยุคทุกสมยัมกัมีเร่ืองราวฉาวโฉ่ “การทุจริต คอร์รัปชัน่” เพราะมีคนหลาย
กลุ่มมาเก่ียวขอ้งและหลายขั้นตอนการด าเนินงานทุกโครงการท่ีใช้งบประมาณจ านวนมหาศาลซ่ึงเป็นเงิน
ภาษีจากประชาชนเจา้ของประเทศตวัจริง ทุกโครงการจึงยากแก่การควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ด เราจึงไดย้ิน
ข่าวการทุจริตการสร้างโรงพกัต ารวจทัว่ประเทศ 396 แห่ง และโครงการไทยเขม้แข็งอย่างมโหฬารของ
รัฐบาลชุดก่อน และข่าวเร่ืองการทุจริตในโครงการรับจ าน าขา้วจ านวนหลายแสนลา้นของรัฐบาลชุดปัจจุบนั 
โครงการบริหารจดัการน ้ าจ  านวน 3.5แสนลา้นท่ีก าลงัด าเนินอยูก่็ไม่ค่อยโปร่งใสนกั รวมทั้งโครงการพฒันา
โครงสร้างการคมนาคมของประเทศท่ีมีเม็ดเงินมหาศาลถึง 2.2  ลา้นลา้นบาทท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต 
อย่างน้อย ๆ ก็ค่าเปอร์เซ็นต์หรือท่ีเขาเรียกว่าค่า “คอมมิชชัน่” จากเม่ือก่อนร้อยละ 10 ปัจจุบนักล่าวกนัว่า
กระเถิบสูงถึงร้อยละ 30-40 แสดงว่าการพฒันาแต่ละโครงการตกถึงประชาชนหรือประชาชนได้รับ
ประโยชน์จริงเพียงร้อยละ 60-70 ของเงินงบประมาณท่ีหวา่นลงมาในแต่ละโครงการ น่ียงัไม่นบัค่าใตโ้ต๊ะ
เพื่อใหไ้ดง้านท่ีเขาเรียกกนัวา่ ค่าฮั้ว   

“จะป้องกนัแกไ้ข ปัญหาการทุจริตคดโกงไดอ้ยา่งไร” นอกจากช่วยกนัเป็นหูเป็นตากระจายข่าวการ
โกงให้สังคมรับรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ผา่นส่ือทุกประเภททั้ง หนงัสือพิมพ ์วทิยุ โทรทศัน์โดยเฉพาะส่ือ”สังคม
ออนไลน์” มีส่วนในการเปิดโปงกระบวนการท างานของคนชัว่เหล่าน้ีไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและมีประสิทธิภาพสูง
ยิง่ในปัจจุบนั หากกลุ่มคนรักและห่วงใยสังคมรวมตวักนัเป็นเครือข่าย ท างานอยา่งจริงจงัก็จะช่วยไดไ้ม่นอ้ย
และอาจมีเมด็เงินส่วนอ่ืนอีกท่ีท าใหผ้ลประโยชน์ของส่วนรวมเสียไป 

 



การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการ
ด ารงชีวติและในการปฏิบัตหิน้าที่





ต้นแบบความพอเพยีง



ต้นแบบความพอเพยีง



เศรษฐกจิพอเพยีง (SUFFICIENCY ECONOMY )

•แนวทางการด าเนินชีวติ การพฒันาและการบริหารประเทศ ตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของ ทางสายกลาง ค านึงถงึ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มี

ภมูคุ้ิมกัน บนเงื่อนไข “ความรู้” และ”คุณธรรม”



หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

• ประกอบด้วย ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และ ๔ มิติ

มีเหตุผล มีภมูิคุ้มกัน

พอประมาณ

เงื่อนไชความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

เงื่อนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สตปัิญญา 

แบ่งปัน



หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

หลักของความพอประมาณมี ๕ ประการ (พอด)ี

หลักของความมีเหตุผลมี ๕ ประการ

หลักของความมีภมูิคุ้มกัน มี ๒ ประการ

๔ มิติ

น าไปสู่
ความก้าวหน้า 

สมดุล
ม่ันคง 
ม่ังคั่ง
ยั่งยืน 

พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง 



ความเป็นมา

“…ในการพฒันาประเทศนัน้จ าเป็นต้องท าตามล าดบัขัน้ เร่ิมด้วยการสร้างพืน้ฐาน คือความ
มีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เม่ือ
พืน้ฐานเกิดขึน้ม่ันคงพอควรแล้ว จงึค่อยสร้างเสริมความเจริญขัน้ที่สูงขึน้ตามล าดบัต่อไป
การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล าดบั...ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและประหยัดนัน้ ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ
ได้แน่นอนบริบูรณ์...”

พระบรมราโชวาทในพธีิพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 กรกฎาคม 2517



หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข สมดุล ๔ มิติ



๒ เงื่อนไข ได้แก่ มีคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เพยีร มีสต)ิ
น าความรู้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

๓ ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภมูิคุ้มกัน

๔ มิต ิได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม

ล าดับขัน้ ตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม



พอประมาณ
คือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน



ความมีเหตุผล

คือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ของความพอเพียงนัน้จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย

พจิารณาจากปัจจัยที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนค านึงถงึผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้จากการกระท านัน้ๆ



การมีภมูคุ้ิมกันที่ดี

คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลง
ด้านต่างๆที่เกิดขึน้ในอนาคตทัง้

ใกล้และไกล



๒ เงื่อนไข

ความรู้
คุณธรรม

รอบรู้ รอบรอบ ระมัดระวัง
ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันอดทน 

สตปัิญญา แบ่งปัน



๔ มิติ
๔ มิติ พฤตกิรรมทางจริยธรรม/คุณธรรม

๑.ด้านจติใจ มีจติใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีจติส านึกที่ดี เอือ้อาทร ประนีประนอม 
ส านึกถงึผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

๒. ด้านสังคม ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและ
ชุมชน

๓. ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ

รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละจัดการอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ
เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืน

๔. ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และสภาพแวดล้อมและพัฒนาภมิูปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
ส่วนรวม



สรุป
• การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้

• หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงโดยพืน้ฐานแล้วเป็นการพึ่งตนเองเป็นหลัก 
ท างานเป็นขัน้ตอน รอบคอบ ระมัดระวัง ทัง้นีต้้องพจิารณาถงึ ความพอดี
พอเหมาะ พอควร ด้วยความสมเหตุสมผลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ที่
ส าคัญจะกระท าสิ่งใดต้องค านึงถงึคุณธรรม ใช้สตปัิญญาในการด าเนินชีวติ 
ด้วยพฤตกิรรมด้านจริยธรรมของบุคคลที่แสดงออก



ตัวอย่างความส าเร็จ : บริษทัปูนซิเมนต์ไทย

“ความพอประมาณ” ประเมินความสามารถขององค์กร ทุนทรัพย์ ทุน
วัตถุดบิ และทุนบุคคล

“ความมีเหตุผล” ลดบทบาทในธุรกิจที่ไม่ถนัดและหนักลับมาทุ่มเทท า
ธุรกิจที่ถนัดให้มีประสิทธิภาพ

“ภมูคุ้ิมกัน” วางแผนบริหารจัดการความเส่ียงอย่างรัดกุม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ
ภาวะวิกฤตทิัง้ในด้านการด าเนินธุรกิจและด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล



ตัวอย่างความส าเร็จ : บริษทัปูนซิเมนต์ไทย
“ความรู้” ส่งเสริมการพฒันาองค์ความรู้ของพนักงาน พฒันาองค์ความรู้ขององค์กร 
การศกึษาวจิัย ส ารวจพฤตกิรรมลูกค้า ศกึษาตลาด กฎระเบยีบ มาตรฐานการลงทุน 
เพื่อพฒันาสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและไม่ก่อให้เกดิปัญหาในทุกๆด้าน

“คุณธรรม” เน้นสร้างองค์กรคนเก่งและดี

SCG น า”หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจทุก
ภาคส่วน ทัง้การบริหารจัดการองค์กร การขยายธุรกิจ การขยายบทบาทพนักงาน และการดแูลคนที่

มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
สรุป ความส าเร็จของ SCG ยืนหยัดท่ามกลางปัญหา และเตบิโตอย่างแข็งแกร่ง รอบคอบ ม่ันคง



ถอดรหัส “ความพอเพยีง” ในชีวติการท างาน

•น าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้

• “การแข่งขันเข้าสู่ระดับที่สูงขึน้”



๓ ห่วง ๒ เงือ่นไข สมดุล ๔ มติิ



ถอดรหัส “ซ้ือรถคนัหน่ึง”



หลกัความพอเพยีงด้วยโมเดล
STRONG

•จิตพอเพียง



S

T
R O

N

G



STRONG

• S- SUFFICIENT พอเพียง ผู้น า ผู้บริหาร บุคคล ทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาปรับประยุกต์ให้เป็น หลักความพอพียงในการท างาน 
การด ารงชีวติ การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถงึการป้องกันการทุจริต

• ความพอเพยีงต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานความมีเหตุผล ไม่เบียดบังตนเอง ผู้อื่น และ
ส่วนรวม

• ความพอเพียงจะเป็นภมูคุ้ิมกันให้ไม่กระท าทุจริต



STRONG

• T- TRANSPARENT โปร่งใส ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร
และชุมชนต้องปฏิบัตงิานบนพืน้ฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ จงึต้องมีและปฏบิัตติามหลัก ระเบียบ ข้อปฏบิัต ิกฎหมาย ด้าน
ความโปร่งใส



STRONG

• R- REALISE ต่ืนรู้ ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถงึรากเหง้าของปัญหาและภยัร้ายแรง
ของการทุจริตประพฤตมิิชอบภายในชุมชนและประเทศ

• ความตื่นรู้จะบังเกดิเม่ือได้พบเหน็สถานการณ์ที่เส่ียงต่อการทุจริต ย่อมมี
ปฏกิริิยาเฝ้าระวังและไม่ยนิยอมต่อการทุจริต



STRONG

•O-ONWARD มุ่งไปข้างหน้า ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและ

ชุมชนมุ่งพัฒนาและปรับเปล่ียนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรม

สุจริตให้เกิดขึน้อย่างไม่ย่อท้อ



STRONG

• N- KNOWLEDGE ความรู้ ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน 
ต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าความรู้ไปใช้ สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเร่ือง สถานการณ์การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและ

ส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทัง้

ความอายไม่กล้าท าทุจริตและความไม่ทนเมื่อพบเหน็การทุจริตว่าการทุจริตเกดิขึน้ 

เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการ



STRONG

• G- GENEROSITY ความเอือ้อาทร คนไทยมีความเอือ้อาทร มีเมตตา 
น า้ใจต่อกันบนฐานของความพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอือ้ต่อการรับหรือการ

ให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง



STRONG เพือ่ต้านทุจริต

ความพอเพียง จะท าให้เกิด  ความไม่โลภ 

ความโปร่งใส จะท าให้เกดิ การกระท าในส่ิงที่ถูกต้อง

ความตื่นรู้ จะท าให้เกิด การเฝ้าระวัง

การมุ่งไปข้างหน้า จะท าให้เกิด การแจ้งเบาะแส

ความรู้ จะท าให้เกดิ การรู้เท่าทนัเพื่อสกัดกัน้ไม่ให้เกดิปัญหาการทุจริต

ความเอือ้อาทร ท าให้เกิด ความร่วมมือที่จะสร้างสังคมโปร่งใส





โครงการอบรม

การเสรมิสรา้งวฒันธรรม ทศันคต ิค่านิยม ความซ่ือสตัย ์

ต่อตา้นการทจุรติในองคก์ร

วนัพธุที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ณ หอ้งประชมุลลีาวดี อาคารทีปงักรรศัมีโชติ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร

ดร.จนิตนา พลอยภทัรภญิโญ

ดร. กาญจนาภรณ์ มขุดารา



หวัขอ้เรื่องของการน าเสนอ

สว่นที่ ๑. สถานการณ์การทจุรติสูก่ารแกป้ญัหาอย่างย ัง่ยนื 

๑.๑ สถานการณ์การทจุรติระดบัโลก

๑.๒ สถานการณ์การทจุรติของประเทศไทย

๑.๓ พษิภยัและผลเสยีหายของการทจุรติ

สว่นที่ ๒ การแกป้ญัหาการทจุรติอย่างย ัง่ยนื

การใหค้วามรูด้ว้ยหลกัสูตร ตา้นทจุรติศึกษา ผ่านกลไกการศึกษา



หวัขอ้เรื่องของการน าเสนอ

สว่นที่ ๓ สาเหตขุองการทจุรติจากการปฏบิตัหินา้ที่ราชการ

๓.๑ การมีผลประโยชน์ขดักนัระหว่างผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม

๓.๒ ฝึกปฏบิตัิการ การแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม 

ผ่านกรณีศึกษาและกจิกรรมรว่มสนุก

๓.๓ การจดัการความเสีย่งเพื่อป้องกนัการเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น



หวัขอ้เรื่องของการน าเสนอ

สว่นที่ ๔ การเสรมิสรา้งองคก์รใหบ้คุลากรมีทศันคต ิค่านิยม ความซ่ือสตัยส์ุจรติ ต่อตา้นการ

ทจุรติ

๔.๑ การเสรมิสรา้งองคก์รใหเ้ป็นองคก์รที่มีคณุธรรมดว้ยเครื่องมือประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงาน

๔.๒ การสง่เสรมิบคุลากรมีทศันคต ิค่านิยม ความซ่ือสตัย ์สจุรติ ต่อตา้นการทจรติ

(ก) การเปลีย่นแปลงวธิิคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์สว่นตนกบัประโยชนส์ว่นรวม

(ข) การน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอพยีงมาใชใ้นการด ารงชีวติและการปฏบิตัิหนา้ที่

(ค) การน า model STRONG จติพอเพยีงมาใชใ้นการต่อตา้นการทจุรติ



การฝึกปฏบิตัิการ

การถอดรหสั “ความพอเพยีง”

การก าหนดแผนงานและกจิกรรมขององคก์รและบคุลากรเพือ่ต่อตา้นการทจุรติ



สถานการณ์การทุจริตระดบัโลก
ดร.กาญจนาภรณ์ มขุดารา



สถานการณ์การทจุรติของประเทศไทย

๑. จากการประเมินดว้ย Corruption Situation Index :CSI

๒. จากสถติเิรื่องกลา่วหารอ้งเรยีนมายงั ป.ป.ท.

๓. จากสถติเิรื่องกลา่วหารอ้งเรยีนมายงั ป.ป.ช.



การส ารวจดชันีสถานการณ์คอรร์ปัชนัไทย CSI ปี ๒๕๖๑

ส ารวจเดือนมิถนุายน ๒๕๖๑ โดย ป.ป.ท.

จาก ๓ กลุม่เป้าหมาย

ขา้ราชการ/ภาครฐั ๒๕.๗ %

ผูป้ระกอบการ/ภาคเอกชน ๒๔.๕ %

ประชาชน ๔๙.๘ %



การประเมินผล

ดชันีปญัหาและความรุนแรงของการคอรร์ปัชนั

ดชันีการป้องกนัการคอรร์ปัชนั

ดชันีการปราบปรามการคอรร์ปัชนั

ดชันีการสรา้งจรยิธรรมและจติส านึก



ค่าดชันีสถานการณ์คอรร์ปัชนัไทย CSI ปี ๖๑ 



ผลการประเมิน

ความรุนแรงของปญัหาการคอรร์ปัชนั เช่ือว่ารุนแรงนอ้ยลงแต่

สถานการณ์ยงัไม่ดีมาก



สาเหตสุ าคญัที่สุดที่ท าใหเ้กดิการทจุรติ

๑. กฎหมายเปิดโอกาสใหส้ามารถใชด้ลุพนิิจที่เอื้อต่อการทจุรติ

๒. เจา้หนา้ที่ขาดคณุธรรมและไม่ปฏบิตัิตามจรยิธรรม

๓. กระบวนการทางการเมืองขาดความโปรง่ใสและตรวจสอบไดย้าก



จากสถติเิรื่องกลา่วหารอ้งเรยีน มายงัป.ป.ท.

51- 439 คดี

52- 959 คดี

53- 1,151 คดี

54- 2,094 คดี

55- 3604 คดี

56- 4,513 คดี

57- 3,460 คดี

58- 4,310 คดี

59- 6,634 คดี

60- 4,597 คดี

61- 3,196 คดี

62- 623 คดี

รวมทัง้สิ้น

35,580 คดี

พจิารณาแลว้ 

23,176 คดี



ประเด็นการถกูรอ้งเรยีนมากที่สุด ๕ อนัดบั

๑. พฤตกิรรมสอ่ไปในทางทจุรติหรอืประพฤติมิชอบ

๒.โครงการของรฐับาล

๓.ยกัยอกทรพัยข์องทางราชการ

๔.ทจุรติจดัซ้ือจดัจา้ง การฮ ัว้ประมูลโครงการ

๕. ทจุรติโครงการรบัจ าน าขา้ว



สถติจิ านวนเรื่องรอ้งเรยีนกลา่วหามายงัป.ป.ช.

ปี พ.ศ. จ านวนเรื่องรอ้งเรยีนรบัใหม่ ด าเนินการแลว้เสรจ็

๒๕๕๘ ๓,๐๕๑ ๑,๖๑๙

๒๕๕๙ ๕,๓๘๒ ๒,๔๑๑

๒๕๖๐ ๔,๘๙๖ ๓,๔๕๙

๒๕๖๑ ๔,๖๒๒ ๓,๗๕๒

เรื่องคา้งด าเนินการสะสม ณ วนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ จ านวน ๑๕,๓๖๓ เรื่อง



ทจุรติต่อหนา้ที่

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๔ การทจุรติต่อหนา้ที่

การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัิอย่างใดอย่างหน่ึงในต าแหน่งหรอืหน้าที่เพือ่แสวงหา

ประโยชนท์ี่มิควรไดโ้ดยชอบส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่



การทจุรติต่อหนา้ที่

การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัิอย่างใดในพฤตกิารณ์ที่อาจท าใหผู้อ้ืน่เช่ือว่ามีต าแหน่งหรอื

หนา้ที่ ท ัง้ที่ตนไม่ไดม้ีต าแหน่งหรอืหนา้ที่นั้น เพือ่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรไดโ้ดยชอบ

ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่



การกระท าอนัเป็นความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่ราชการ หรอืการกระท าความผิดต่อต าแหน่ง

หนา้ที่ในการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืตามกฎหมายอืน่



การทจุรติต่อหนา้ที่

การร า่รวยผิดปกติ

ทรพัยส์นิเพิม่ข้ึน

หน้ีสนิลดลง

การจงใจยื่นบญัชีทรพัยส์นิและหน้ีสนิ

ประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็

ปกปิดขอ้เท็จจรงิที่ควรแจง้ใหท้ราบ

ซุกซ่อนทรพัยส์นิไวก้บัผูอ้ืน่



การประพฤติมิชอบ

การใชอ้ านาจในต าแหน่งหรอืหนา้ที่อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบยีบ ค าส ัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตรทีี่มุ่งหมายจะควบคมุการรบั 

การเกบ็รกัษา หรอืการใชเ้งนิหรอืทรพัยส์นิของแผ่นดิน



สรุปความหมายการทจุรติ /ทจุรติต่อหนา้ที่

ปฏบิตัิหรอืละเวน้การปฏบิตัอิย่างใดในต าแหน่งหรอืหนา้ที่

หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัอิยา่งใดในพฤตกิารณ์ที่อาจท าใหผู้อ้ืน่เช่ือว่ามีต าแหน่งหรอืหนา้ที่ท ัง้ที่ตน

มิไดมี้ต าแหน่งหรอืหนา้ที่นั้น

หรอืใชอ้ านาจในต าแหน่งหรอืหนา้ที่ท ัง้น้ีเพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรไดโ้ดยชอบส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่

ร า่รวยผิดปกตใิหถ้อืว่ากระท าผิดฐานทจุรติต่อหนา้ที่

ทจุรติต่อ

หนา้ที่
ทจุรติ ประพฤตชิัว่ โกง ไม่ซ่ือตรง



กรณีที่เกดิจากการทจุรติต่อหนา้ที่



การทจุรติต่อหนา้ที่



ทจุรติต่อหนา้ที่

ร า่รวยผิดปกติ



กรณีตวัอย่าง :การทจุรติต่อหนา้ที่

นายกเทศมนตรี กลัน่แกล้งผู้ใต้บังคบับัญชาโดยใหย้้าย
ออกจากบ้านพกัประจ าต าแหน่ง

(มีความผิดวินยัรา้ยแรงและตามกฎหมายอาญามาตรา ๙๑ และ

๑๕๗ จ าคกุกระทงละ ๑ ปี ปรบักระทงละ ๒๐.๐๐๐ บาทสารภาพ

ลดโทษใหก้ึ่งหน่ึงคงจ าคกุ ๑ ปี ปรบัรวม ๒๐.๐๐๐ บาท รอการ

ลงโทษไว ้๒ ปี)



กรณีตวัอย่าง : การทจุรติต่อหนา้ที่

ปลดัอ าเภอฯกบัพวกไดเ้พิม่ช่ือบคุคลในทะเบยีนบา้นและ

จดัท าบตัรประชาชนใหก้บับคุคลไม่ปรากฏสญัชาติ รวม

จ านวน ๓ ราย

(ผิดวนิยัรา้ยแรง มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา

๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ และพ.ร.บ.การทะเบยีนราษฏร พ.ศ. 

๒๕๓๔ ลงโทษจ าคุก ๖ ปี)



กรณีตวัอย่าง: การทจุรติต่อหนา้ที่

อดีตนายก อบตฯ. เรยีกรบัเงนิครูผูช่้วย

ดูแลเด็กหวัละแสนเพือ่แลกกบัการต่อ

สญัญาจา้ง

(มีความผิดตามมาตรา ๑๔๙ และมาตรา 

๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ จ าคกุกระทงละ

๕ ปี รวม ๖ กระทง เป็นจ าคกุ ๓๐ ปี)



กรณีตวัอย่าง : การทจุรติต่อหนา้ที่

อดีตผอ.วทิยาลยั เบกิค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ในการ

เดินทางไปราชการอนัเป็นเทจ็ และเบกิจา่ยน ้ามนั

เช้ือเพลงิของทางราชการมาเตมิใสร่ถยนตส์ว่นตวั 

(มีความผิดทางวนิยัและตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ และ ๑๖๑ เรยีงกระทงลงโทษ จ าคกุกระทง

ละ ๕ ปี จ านวน ๑๙ กระทง รวมจ าคกุ ๙๕ ปี แต่จ าคกุไดไ้ม่

เกนิ ๕๐ ปี ลงโทษจ าคกุ ๕๐ ปี)



การทจุรติต่อหนา้ที่

คดี ทจุรติเงนิ

สถาบนัการศึกษา สจล.

ฟอกเงนิร่วม ๓๐๐ ลา้น

บาท

“รว่มกนัใชอ้ านาจในหนา้ที่

และในฐานะสว่นตวัฉอ้ฉล 

ลกัทรพัย”์

อดีตผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบั ผูอ้ านวยการสว่นการ

คลงัและพวก รว่มกนัลกัทรพัย ์รว่มกนัปลอมและใชเ้อกสารสทิธิ์ปลอม ร่วมกนั

ปลอมตัว๋เงนิ ในความผิดฐานเป็นเจา้พนกังานมีหนา้ที่ซ้ือ ท า จดัการหรอืรกัษา

ทรพัยใ์ด รว่มกนัเบยีดเบยีนทรพัยน์ั้นเป็นของตน หรอืผูอ้ืน่โดยทจุรติ รว่มกนั

ฟอกเงนิ สนบัสนุนพนกังานปฏบิตัิหรอืละเวน้การปฏบิตัิโดยมิชอบ โดยเบยีดบงั

ทรพัยส์นิ ๖๘๙ ลา้นบาท และร่วมกนัฟอกเงนิ ๓๐๓ ลา้นบาท

(มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ๑๔๗ ๑๕๗,๒๖๔,๒๖๕,๒๖๖,๒๖๘,๓๓๕ 

พรบ.ว่าดว้ยความผิดของพนกังานในองคก์รหรอืหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๐๒ 

มาตรา ๓,๔,๘,๑๑ และพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๓,๕,๗,๑๐,๖๐จ าคกุจ าเลยที่ ๑ รวม ๑๙๓ ปี ๘ เดือน คนืเงนิ 

๖๓๖,๗๙๕,๘๘๔.๘๐ บาท

จ าคกุจ าเลยที่ ๒ รวม ๒๐๓ ปี คนืเงนิ ๖๐๘,๖๗๕,๘๘๔.๘๐ บาท



สาเหตขุองการทจุรติต่อหนา้ที่

เหน็แกต่วั คดิแต่ประโยชนข์องตน เอาเปรยีบผูอ้ืน่ มีความเช่ือว่า ใครๆกท็ ากนั

ไม่มีความละอาย เคยท ามากอ่นแต่ไม่มีใครเคยจบัได้

โลภมาก มีกเิลส ยดึตดิวตัถ ุอยากไดอ้ยากมี ไม่ประมาณตน

เหน็แกป่ระโยชนส์ว่นตวัมากสว่นรวม

มีอ านาจ หนา้ที่

มีผลประโยชน์จากการมีหนา้ที่ต าแหน่ง

การมีผลประโยชนท์บัซอ้น การขดักนัระหว่างประโยชน์สว่นตนกบัประโยชน์สว่นรวม

ไม่รูก้ฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั โดยหลกีเลี่ยง เจตนา

การตรวจสอบ ก ากบั ตดิตาม ไม่มีประสทิธิภาพ หย่อนยาน



การมีผลประโยชน์ทบัซอ้น

น าไปสูก่ารทจุรติต่อหนา้ที่อย่างไร ?



 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
                            : ดร.กาญจนาภรณ์   มุขดารา 
 

ความเป็นมาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) ตระหนกัถึง

ผลกระทบจากปัญหาการทุจริตภายในประเทศ ทั้งในแง่จ านวนคดีการทุจริตและในแง่ทศันคติการรับรู้ของ

ประชาชน ตลอดจนนกัธุรกิจ นกัลงทุนต่างประเทศ ดงันั้น ในปี พ.ศ. 2552 ส านกังาน ป.ป.ช. จึงไดเ้ร่ิมศึกษา

กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและเคร่ืองมือการวดัระดบัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี พ.ศ. 

2553 ไดเ้ร่ิมทดสอบใชเ้คร่ืองมือการประเมินความโปร่งใสกบัหน่วยงานภาครัฐ 8 หน่วยงาน ผลการทดลอง

ใช้เคร่ืองมือดงักล่าว น ามาสู่การพฒันากรอบแนวคิดในการประเมินผลความโปร่งใสท่ีสามารถ ใช้เป็น

เคร่ืองมือทางการบริหารในการขบัเคล่ือนหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล และ

กระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ท่ีมีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน รวมถึงให้ทราบถึงระดบั

ความโปร่งใสในการด าเนินงานตามภารกิจหลกัของหน่วยงานโดยเรียกเคร่ืองมือน้ีวา่ "ดชันีวดัความโปร่งใส

ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies)” ซ่ึงเป็นการประเมิน

หน่วยงานภาครัฐระดบักรมหรือเทียบเท่าจากเอกสารหลักฐานการด าเนินงานเชิงประจกัษ์ (Evidence - 

based) ท่ีอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงมาใช้ในการประเมินระดับความโปร่งใสและการ

ด าเนินงานตาม หลกัธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 

 ความร่วมมือในการพฒันาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐกบัสาธารณรัฐเกาหลี 
 

ในห้วงเวลาเดียวกนักบัท่ีได้มีการพฒันาดชันีวดัความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ สานกังาน ป.ป.ช. ยงัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้องคค์วามรู้จากประเทศต่างๆ เพื่อสร้างเคร่ืองมือวดัระดบั

การทุจริตทั้ งจากความคิดเห็นและประสบการณ์โดยตรงของประชาชน (Perception-based) และจาก

หลกัฐานการด าเนินงานเชิงประจกัษ ์(Evidence-based) โดยเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2552 ไดมี้การลงนาม ใน

บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-

Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) ซ่ึงเป็นการลงนามระหวา่งประธานกรรมการ ป.ป.ช. กบั 

ประธานกรรมการต่อตา้นการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ สร้างความ

เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตลอดจนพฒันาโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระหว่างทั้ง
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สองฝ่ายร่วมกนั ภายใตค้วามมุ่งหมายท่ีจะสนบัสนุนให้เป้าหมายหลกัในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต 

ของทั้งสองฝ่ายประสบความส าเร็จ  

ส านกังาน ป.ป.ช. ไดน้ าผลการศึกษามาปรับปรุงและพฒันาให้สอดคลอ้งกบับริบทของ ประเทศ
ไทย แลว้สร้างเคร่ืองมือการประเมินผลท่ีวดัระดบัคุณธรรมในการด าเนินงานและการทุจริตของประเทศไทย
โดยเรียกเคร่ืองมือน้ีว่า "การประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
Assessment: IA)” เพื่อท าการส ารวจความคิดเห็นและประสบการณ์ของประชาชน ทั้งในเร่ืองความโปร่งใส
และความเป็นธรรมในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ การปฏิบติังานตามจรรยาบรรณสากลและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตลอดจนประสบการณ์หรือการรับรู้เก่ียวกับการจ่ายหรือเรียกรับสินบนจาก
เจา้หน้าท่ีรัฐ ขอ้มูลท่ีได้จากการส ารวจจะน ามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในเชิงสถิติและจดัระดบัตามผล
คะแนนท่ีได้รับ แลว้จดัท าเป็นรายงานผลการประเมินเพื่อใช้ในการให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือหน่วยงานท่ีมี
คะแนนการประเมินผลระดบัคุณธรรมการด าเนินงานท่ีต ่ากวา่มาตรฐานให้มีการพฒันาการด าเนินงานของ
หน่วยงานใหมี้คุณธรรมมากยิง่ข้ึน 
          ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2556 ไดมี้การจดัพิธีลงนามต่ออายบุนัทึกความเขา้ใจระหวา่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กบัคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี ณ ส านกังานคณะกรรมการ
ต่อตา้นการทุจริตและสิทธิพลเมือง กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี นายปานเทพ กลา้ณรงคร์าญ ประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมลงนามกับ Mr. Jae Yoon Park รองประธานกรรมการต่อตา้นการทุจริตและสิทธิ
พลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี และเลขาธิการคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐ
เกาหลี นอกจากน้ี ยงัเป็นการติดตามผลความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งส านกังาน ป.ป.ช. และส านกังาน
คณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตและสิทธิพลเมือง โดยไดมี้การจดัประชุมในหวัขอ้ การพฒันาแบบจ าลองท่ี
ใช้ ในการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) ในการน้ี ศาสตราจารยภ์กัดี โพธิศิริ ใน
ฐานะท่ีเป็นผูผ้ลกัดนัในการรับเคร่ืองมือประเมินคุณธรรมการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
ต่อตา้นการทุจริตและสิทธิพลเมืองมาปรับใชใ้นประเทศไทย ไดก้ล่าวในขณะนั้นวา่ การพฒันาระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านกังาน ป.ป.ช. มีความกา้วหนา้ข้ึนเป็นล าดบั โดยจะเร่ิมทดลอง
ใชเ้คร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กบัหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทยน าร่องทั้งหมด 8 หน่วยงาน ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

การบูรณาการเป็นระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเ้ล็งเห็นถึงจุดแขง็ของเคร่ืองมือการประเมินผลในการต่อตา้นการทุจริตทั้ง
ของส านักงาน ป.ป.ช. และของส านักงานคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐ
เกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเคร่ืองมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. คร้ังท่ี 304-
51/2554 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้ส านกั/สถาบนั/ศูนยใ์นสังกดัส านักงาน 
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ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดชันีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 ส าหรับการ
ประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพฒันาดัชนีวดัความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี โครงการพฒันาดชันีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เ คียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) ดงันั้น เม่ือด าเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแลว้ ควรท่ีจะน า
ผลการด าเนินการมาบูรณาการร่วมกนั” 
          กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวดัความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น
เคร่ืองมือต่อตา้นการทุจริตท่ีใชใ้นการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อตา้นการทุจริต 
(measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ขณะท่ีการประเมินคุณธรรมการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือต่อตา้นการทุจริตท่ีใช้วดั
ระดบัการทุจริตในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้
หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนท่ีเคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดงันั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสอง
ระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดมี้มติบูรณาการเคร่ืองมือการ
ประเมินท่ีใช้ในการต่อตา้นการทุจริตทั้งสองระบบเขา้ด้วยกนั แล้วเรียกเคร่ืองมือใหม่ว่า "การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เ นินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA)” 
 
ค าถาม ท าไมเราตอ้งวดัหรือประเมินระดบัการคอร์รัปชนั? 
 
ค าตอบ คือ หากเราไม่วดั เราก็ไม่มีทางรู้วา่ สังคมเรามีปัญหาคอร์รัปชนัมากนอ้ยแค่ไหน 
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องคก์รความโปร่งใสสากล หรือ Transparency International ไดส้ร้างตวัช้ีวดัระดบัการทุจริต
ข้ึนมา หรือท่ีเรารู้จกักนัในช่ือ Corruption Perception Index (CPI) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์
ระดบัการคอร์รัปชนัของประเทศต่าง ๆในโลก 

CPI ท าใหเ้รารู้วา่ ประเทศใดท่ีมีรัฐบาลโปร่งใส การบริหารงานเตม็ไปดว้ยธรรมาภิบาล ตรวจสอบ
ได ้และมีผูพ้ร้อมแสดงความรับผดิชอบเม่ือกระท าผดิ (Accountability) 

ในท านองเดียวกนั CPI ท าใหเ้ราทราบวา่ ประเทศใดมีปัญหาดา้นความโปร่งใส มีรัฐบาลข้ีโกง มี
ระบบราชการท่ีฉ้อฉล มีนกัการเมืองข้ีฉอ้ เพราะส่ิงท่ีวา่มาน้ีลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ  
ต่อภาพลกัษณ์ความเช่ือมัน่ ของนกัลงทุนต่างชาติ   

ส าหรับประเทศไทยแลว้ รัฐเองพยายามสร้างตวัช้ีวดัความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
(Transparency Index หรือ TI) โดย ศูนย์วจัิยเพือ่ต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ส านกังาน ป.ป.ช. 

เม่ือปี พ.ศ.2552 ศูนยว์จิยัป๋วยฯ เร่ิมพฒันาดชันีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พร้อม ๆ กบั
การศึกษาแนวคิดการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment หรือ IA) 

จนกระทัง่ปี พ.ศ.2554 ศูนยว์จิยัป๋วยฯ ด าเนินการวดัความโปร่งใสของหน่วยงานน าร่องภาครัฐ 
โดยเฉพาะส่วนราชการในส่วนกลางท่ี “อาสา” มาใหว้ดัระดบัความโปร่งใส 

ต่อมานกัวิจยัน าดชันีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐมาปรับรวมกบั Integrity Assessment 
ซ่ึงใชป้ระเมินคุณธรรมการด าเนินงานจนกลายเป็นดชันีตวัใหม่ท่ีเรียกวา่ Integrity & Transparency 
Assessment (ITA) 

ดชันี ITA เรียกเตม็ ๆ วา่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงมีมหาวทิยาลยัหอการคา้เป็นท่ีปรึกษาในการจดัท าดชันี 

ITA เป็นส่วนผสมระหวา่ง TI และ IA และเรียกรวม ๆ กนัวา่เป็น Thailand Integrity & 
Transparency Assessment เหตุท่ีตอ้งใชว้า่ Thailand น าหนา้ดว้ยก็เพื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนัทุจริตคอร์รัป
ชนัท่ีมีเอกลกัษณ์เหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย ๆ 

กรอบแนวคิดการประเมินของ ITA มีทั้ งหมด 5 เ ร่ือง  ได้แก่  (1) ประเมินความโปร่งใส 
(Transparency) (2) ประเมินความรับผิดชอบ (Accountability) (3) ประเมินการทุจริตคอร์รัปชนั (Corruption) 
(4) ประเมินวฒันธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) และ (5) ประเมินคุณธรรมการท างาน (Work Integrity) 
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การสร้างกรอบแนวคิดการประเมินข้ึนก่อนน้ี ท าใหก้ารประเมินมีทิศทางชดัเจน แมเ้ราจะมองวา่ 
การวดัคุณธรรมเป็นเร่ืองยากเพราะคุณธรรมเป็นนามธรรม (Abstract) มากกวา่จะจบัตอ้งได ้

อยา่งไรก็ดี คุณธรรมท่ีถูกประเมินน้ี วดัไดจ้าก วฒันธรรมองค์กร การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัใน
องคก์ร ขณะท่ีคุณธรรมการท างานก็พิจารณาจาก การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และความ
เป็นธรรมในการมอบหมายงาน 

ITA เป็นดชันีท่ีพยายามสร้างออกมาใหเ้ป็นรูปธรรมเท่าท่ีผูป้ระเมินจะท าได ้เพราะหลงัจากการ
ด าเนินการแลว้ ผูป้ระเมินจะค านวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยรวมออกมา 

 

ค่าดชันี ITA อยูร่ะหวา่ง 0-100 …ถา้หน่วยงานใดมีค่าระดบั ITA เขา้ใกล ้100 แสดงวา่หน่วยงานนั้น 
มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก ขณะท่ีค่า ITA เขา้ใกล ้0 ก็แสดงวา่ หน่วยงานรัฐ
นั้นมีระดบัความโปร่งใสของการด าเนินงานและคุณธรรมต ่ามาก   ปัจจุบนั เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ITA 
แบ่งเป็น 10 ระดบั คือ  

ระดับ     คะแนน   
  AA     90 – 100   
  A     80 – 89.99   
  BB     70 – 79.99   
  B     60 – 69.99   
  CC     50 – 59.99   
  C     40 – 49.99   
  DD     30 – 39.99   
  D     20 – 29.99   
  E     10 – 19.99   
  F     0 – 9.99  
 

10 ตัวช้ีวดั 
1) การปฏิบติัหนา้ท่ี  

 2) การใชง้บประมาณ  
 3) การใชอ้ านาจ  
 4) การใชท้รัพยสิ์นของราชการ  
 5) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต  
 6) คุณภาพการด าเนินงาน  
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 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
 9) การเปิดเผยขอ้มูล  
 10) การป้องกนัการทุจริต  

เคร่ืองมือการประเมิน 
1) แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
2) แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT)  
3) แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  

 

อาจกล่าวไดว้า่ ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ส านกังาน ป.ป.ช. พยายามพฒันาและปรับปรุงตวัช้ีวดัเพื่อ
ประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดชันี ITA จะมีประโยชน์ก็
ต่อเม่ือ “ผู้เห็นคุณค่า” ของมนัน าไปก าหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั หรือ ก าหนดพื้นท่ีความเส่ียงส าหรับ
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบ เช่น สตง. ซ่ึงหากท าไดจ้ะเป็นการ “บูรณาการการต่อต้านคอร์รัปชัน” ท่ี
ไม่ไดเ้ป็นแค่เพียง “วาทกรรม” หรู ๆ แต่ท าอะไรไม่ไดจ้ริง 

การต่อตา้นคอร์รัปชนัมิใช่ การต่อตา้นดว้ยวาทกรรมแบบ “ไร้เดียงสา” ท่ีมองวา่ ปัญหาคอร์รัปชนั
เป็นแค่เร่ืองของคนชัว่เพียงอยา่งเดียว… พฤติการณ์คอร์รัปชนัมีความลึกซ้ึงละเอียดอ่อน เก่ียวขอ้งกบั การ
วางกลไกควบคุม ลอ้มกรอบ และจ ากดัปัญหาไม่ใหลุ้กลามบานปลาย โดยอาศยัความรู้เป็นเคร่ืองน าทาง 
มิใช่เอาแต่อารมณ์เคียดข้ึงชิงชงัป็นตวัน า… เพราะการใช ้“สติปัญญา” ในการแกปั้ญหา คือท่ีมาของการ
แกปั้ญหาของสังคมท่ีเจริญแลว้ 

 

ความพยายามในการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ : มีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งหวงัใหห้น่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายไดน้ าขอ้มูล ผลการประเมินไปช่วยในการพฒันาและยกระดบัคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการ
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ขบัเคล่ือนมาตรการ เชิงบวกดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดบั
มาตรฐาน การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อสาธารณะทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล อนัจะส่งผลต่อการยกระดบัค่าดชันี
ภาพลกัษณ์การคอร์รัปชนั (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหดี้ยิง่ข้ึน 



สถานการณ์การทุจริต
ระดบัโลก

ดร.กาญจนาภรณ์ มุขดารา



พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน    “ประพฤติช่ัวคดโกงไม่ซ่ือตรง”
ประมวลกฎหมายอาญาให้ค านิยามไว้ในมาตรา 1(1)

”โดยทุจริต” หมายความว่า เพือ่แสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อืน่
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 มาตรา 4

“ทุจริตต่อหน้าที”่ หมายความว่า การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตอิย่างใดใน
พฤติการณ์ทีอ่าจท าให้ผู้อืน่เช่ือว่ามตี าแหน่งหน้าที ่ทั้งทีต่นมไิด้มตี าแหน่งเหนือหน้าทีน้ั่น 
หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง หรือหน้าที่ทั้งนี ้เพือ่แสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบ
ส าหรับตนเองหรือผู้อืน่

ความหมายของการทุจริต



ความหมายของการทุจริต
• ยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะที ่2
(พ.ศ. 2556-2560)

การทุจริตคอร์รัปชัน คอื การใช้อ านาจหรืออทิธิพลในต าแหน่งหน้าที่ทีต่นเองมอียู่
เพือ่เอือ้ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาตพิีน้่องและพวกพ้อง
•องค์การระหว่างประเทศด้านความโปร่งใส (Transparency International)

คอรัปช่ัน คอื การใช้อ านาจทีไ่ด้รับความไว้วางใจในทางทีผ่ดิ เพือ่ประโยชน์ส่วน
บุคคล
•องค์การสหประชาชาต ิถือว่าการทุจริตไม่ใช่แค่พฤตกิรรม แต่เป็นปรากฏการณ์
(phenomenon)

•ส าหรับประเทศไทย เดมิใช้ค าที่มคีวามหมายแคบกว่า ว่า “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”



พฒันาการแนวคดิของการทุจริต

•ระยะแรก เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ของตนเพือ่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวก เช่น การรับสินบน
•ระยะทีส่อง การทุจริตเกดิจากความร่วมมอืระหว่างข้าราชการ 
นักการเมอืง และนักธุรกจิ (ภาคเอกชน) ในการใช้กฎหมายหรือช่องว่าง
ทางกฎหมายแสวงหาผลประโยชน์
•ระยะที่สาม การสร้างเงือ่นไขต่างๆตามกฎหมายเพือ่ให้สามารถน ามาใช้
แสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองหรือพวกพ้องน ามาสู่ “การทุจริตเชิง
นโยบาย”







องค์กรความโปร่งใสสากล 
หรือ Transparency 
International ได้สร้างตัวช้ีวดั
ระดบัการทุจริตขึน้มา หรือทีเ่รารู้จกักนั
ในช่ือ Corruption Perception 
Index (CPI)
ซ่ึงเป็นตัวช้ีวดัทีส่ะท้อนภาพลกัษณ์ระดบั
การคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆในโลก



CPI ท าให้เรารู้ว่า ประเทศใดทีม่ี
รัฐบาลโปร่งใส การบริหารงานเต็มไป
ด้วยธรรมาภบิาล ตรวจสอบได้ และมี
ผู้พร้อมแสดงความรับผดิชอบเมือ่
กระท าผดิ (Accountability)



คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ปี 2538-2561
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ที่      คะแนน CPI ต ่า  
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

อย่างไร?









NO





ดร.กาญจนาภรณ์ มุขดารา



ท าไมเราต้องวดัหรือประเมินระดบัการคอร์รัปชัน?



9936

2018



คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ปี 2538-2561
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ทุจริตตดิอนัดับ



ความเป็นมา
• ส าหรับประเทศไทยแล้ว รัฐเองพยายามสร้างตัวช้ีวดัความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
(Transparency Index หรือ TI) โดย ศูนย์วจิยัเพือ่ต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึง๊
ภากรณ์ ส านักงาน ป.ป.ช.TI) 

• เมื่อปี พ.ศ.2552 ศูนย์วจิยัป๋วยฯ เร่ิมพฒันาดชันีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
พร้อม ๆ กบัการศึกษาแนวคดิการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity 
Assessment หรือ IA)

• ต่อมานักวจิยัน าดชันีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐมาปรับรวมกบั Integrity 
Assessment ซ่ึงใช้ประเมินคุณธรรมการด าเนินงานจนกลายเป็นดชันีตวัใหม่ที่
เรียกว่า Integrity & Transparency Assessment (ITA)



ความเป็นมา (ต่อ)

•ดัชนี ITA เรียกเตม็ ๆ ว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
•ITA เป็นส่วนผสมระหว่าง TI และ IA และเรียกรวม ๆ กนัว่า
เป็น Thailand Integrity & Transparency 
Assessment เหตุทีต้่องใช้ว่า Thailand น าหน้าด้วยกเ็พือ่เป็น
เคร่ืองมือป้องกนัทุจริตคอร์รัปชันทีม่ีเอกลกัษณ์เหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย ๆ

ความเป็นมา



แนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มเป้าหมาย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2561 ทีร่ะบุว่า 

“ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการ
ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเคร่ืองมือการ
ประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด...”



กรอบการประเมิน 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกนัการทุจริต 

10 ตัวช้ีวดั 3 เคร่ืองมือ

แบบวดัการรับรู้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน 
(แบบ IIT) 

แบบวดัการรับรู้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก
(แบบ EIT) 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 
(แบบ OIT) 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 

1) แบบวดัการรับรู้ของผู้มส่ีวนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) 

2) แบบวดัการรับรู้ของผู้มส่ีวนได้เสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) 

3) 3)แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 



แบบ น า้หนัก ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดัย่อย จ านวนข้อค าถาม 
IIT 30 การปฏิบัตหิน้าที ่ – 6 

การใช้งบประมาณ – 6 
การใช้อ านาจ – 6 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ – 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6 

สัดส่วนน า้หนักคะแนน



แบบ น ้าหนัก ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดัย่อย จ านวนข้อค าถาม 
EIT 30 คุณภาพการด าเนินงาน – 5

ประสิทธิภาพการส่ือสาร – 5
การปรับปรุงการท างาน – 5

สัดส่วนน า้หนักคะแนน



แบบ น า้หนัก ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดัย่อย จ านวนข้อค าถาม 
OIT 40 การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลพืน้ฐาน 9 

การบริหารงาน 8 

การบริหารเงนิงบประมาณ 7 

การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกนัการทุจริต การด าเนินการเพือ่ป้องกนัการทุจริต 8
มาตรการภายในเพือ่ป้องกนัการทุจริต 7

สัดส่วนน า้หนักคะแนน



การรายงานผลการประเมิน 
ระดับ คะแนน 
AA 90 – 100 
A 80 – 89.99 
BB 70 – 79.99 
B 60 – 69.99 
CC 50 – 59.99 
C 40 – 49.99 
DD 30 – 39.99 
D 20 – 29.99 
E 10 – 19.99 
F 0 – 9.99 



ถ้าค่าระดบั ITA เข้าใกล้ 
100 แสดงว่าหน่วยงาน
น้ัน มีระดบัคุณธรรมและ

ความโปร่งใสการ
ด าเนินงานสูงมาก

ถ้าค่า ITA เข้าใกล้ 0 กแ็สดง
ว่า หน่วยงานรัฐนั้นมีระดบั

ความโปร่งใสของการ
ด าเนินงานและคุณธรรม

ต ่ามาก

ITA เป็นดชันีทีพ่ยายามสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมเท่าทีผู้่ประเมินจะท าได้ เพราะหลงัจากการ
ด าเนินการแล้ว ผู้ประเมินจะค านวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐโดยรวมออกมา

ค่าดชันี ITA 
อยู่ระหว่าง 0-100 



ผลการประเมิน ITA 
ของมหาวทิยาลยัราชภัฎก าแพงเพชร ปี 2561

G15-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-รายงานประเมินผล-สกอ.ITA2018.pdf


เทียบเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ITA  เป็น 5 ระดบั 

ต ่ามากปานกลางสูงมาก
ต ่าสูง

80-100

60-79.99
40-59.99

20-39.99

0-19.99





ผลการส ารวจ ABAC และ NIDA



ผลส ารวจความเคยชินต่อการทุจริตในสังคมไทย   ของ ABAC และ NIDA









ไม่ยอม

ไม่ทน

ไม่เฉย


