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การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มี       

ความพยายามที่จะใช้กลไกของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการออกกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณหรือในรูปแบบอื่น ๆ แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร ปัจจุบัน     
การทุจริตประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาตินับเป็นจ านวนเงินมากมายมหาศาลรัฐบาลจึงได้
ก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่            
ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากลให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การ
ปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ         
ตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย  

กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคัญกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุก         
ส่วนราชการ  ร่วมขับเคลื่อนภารกิจภายใต้วาระ “มหาดไทยใสสะอาด” และตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคี      
การพัฒนามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในปี 2561 กระทรวงมหาดไทยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญคือ จัดท าโครงการ
พัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะน า และสังเกตการณ์ การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความโปร่งใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยมอบหมายภารกิจให้กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์
เพื่อแนะน าหน่วยงานให้ด าเนินโครงการได้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ เป็นการด าเนินงานที่บูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงาน 

กระทรวงมหาดไทย หวังเป็นอย่างยิ่ง สรุปผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี 2561  ฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารประชาสัมพันธ์        
การด าเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย 
รวมทั้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อศึกษา           
แนวทางการด าเนินงานต่อไป  

  
 
 
 
 

 

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 



 

 

การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ    
ได้ทรงมีกระแสพระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัด ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2546 เพื่อข้าราชการตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ดังกล่าวว่า “ท่านต้องห้ามไม่ให้มีการทุจริตขึ้น ถ้าทุจริตแม้แต่
เพียงนิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่น
สร้างความเจริญก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง 100 ปี ส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะท าให้ประเทศไทยรอด
พ้นอันตราย”“...ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อส าคัญ คือ ต้องหยุดการทุจริตให้ส าเร็จและไม่ทุจริตเสียเอง..” 

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศผลคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจ าปี 2560 ประเทศไทยได้รับคะแนน 37 คะแนน อยู่ในอับดับที่ 96 
จาก 180 ประเทศ จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพ
แม้ว่ารัฐบาลจะได้ตระหนักถึงความส าคัญของการทุจริตคอร์รัปชัน โดยก าหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ภาครัฐ ภาคเอกชนแล้วการทุจริตคอร์รัปชันก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของชาติ    
มากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง เช่น การโทรร้องเรียนทางสายด่วน 1567 เว็บไซต์ของ
ศูนย์ด ารงธรรม www.1567.moi.go.th ไปรษณีย์ แอปพลิเคชัน Spond และมาติดต่อด้วยตนเอง   

กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ โดยการขับเคลื่อนการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านกลไกคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการระดับกรม คณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงมหาดไทย มีปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริตจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บรรลุตามเป้าหมายกรอบการด าเนินงานเน้นหนักของนโยบายรัฐบาล 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด พันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” เป็นกรอบและแนวทางด าเนินการใน           
3 ภารกิจหลัก ประกอบด้วยการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และการสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

ผลการด าเนินงานเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ให้ความส าคัญกับการสร้างจิตส านึก     
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ       
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิด
ประโยชน์กับประชาชนสูงสุดในการรับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
กล่าวคือ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการพฒันาจรยิธรรม และคณุธรรม ของรฐัวสิาหกจิ 
และคณะกรรมการจรยิธรรมประจ าจงัหวดั   

ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”    
กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการอบรมสัมมนา การสร้าง
เครือข่าย เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานที่มีคุณธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล  



 

นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  
 1. จัดท าโครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะน า และสังเกตการณ์การด าเนินโครงการตาม

แผนพัฒนาภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความโปร่งใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยบูรณาการ        
การท างานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย กับกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์เพื่อแนะน าหน่วยงานให้ด าเนินโครงการได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี 2561 และ
จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

 3. กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดท าแผนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และจัดสรรกิจกรรมเพื่อด าเนินการเผยแพร่นโยบาย มาตรการ ที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อสังคมออนไลน์รายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน” จ านวน 
4 กิจกรรม 

 4. การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยการจัดท าแผนแม่บท
สง่เสรมิคณุธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 การประเมนิองคก์ร ชมุชน อ าเภอ และจงัหวดัคณุธรรม ภายใตแ้ผนแมบ่ท
สง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการสง่เสรมิคณุธรรมระดบักระทรวง 

แนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป  
 1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในพื้นที่ และแนวทาง       
การป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้อง และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัด และโครงการ/กิจกรรม      
ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และแผนปฏิบัติราชการฯ 
เปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั มุง่แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่และบงัเกดิผลเปน็รปูธรรมยิง่ขึน้ 

 2. การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ในกระบวนงานที่เป็น
ภารกิจหลักและมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 3. สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... เพื่อให้บุคลากรกระทรวงมหาดไทย ได้มีความรู้และป้องกันตนเอง และลด
ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว  

 4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบยิ่งขึ้นและเป็นไปตามประเภท
ของเรื่องร้องเรียน รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อน าไปพัฒนางานด้านการป้องกันการทุจริตได้ตรงกับสาเหตุของปัญหา
ยิ่งขึ้น 

 5. การสร้างความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... เพื่อเป็นการเตรียม       
ความพร้อมในการจัดท ามาตรฐานจริยธรรมประจ าหน่วยงานส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยตามของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  

 6. งานคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) 
   (๑) การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบที่ดี มีการครองตนและมีการประพฤติตนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

   (๒) จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของหน่วยงาน      
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

   (๓) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริม เพื่อกระตุ้นจิตส านึกจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด
ส านักงานปลัดกะทรวงมหาดไทย 



 

   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
7. งานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิ
   (๑) การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ตามแผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางด าเนินการของแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

   (๒) จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
   (๓) การส่งเสริม สนับสนุนองค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
   (4) การก ากับติดตามให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2560 - 2564 
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นโยบายด้านการป้องกนัปราบปรามการทุจริต 

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
......................................... 

 

1.1 ยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
“ยทุธศาสตรช์าต”ิ เปน็เปา้หมายการพฒันาในระยะยาวทีก่า้วไปสูว่สิยัทศันท์ีว่า่ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบ       
การบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วยยกระดับคุณภาพของ
ประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทย ให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน     
ทั้งปัญหาความมั่นคง ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม”  

 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับ 
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความ
เข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อ
สร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 
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1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 
มุ่งให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ โดยแบ่งประเด็นการปฏิรูปออกเป็น     
4 ประเด็น ได้แก่  

1. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ      
มิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤตมิชิอบ และชีเ้บาะแส
เมือ่พบเหน็การกระท าความผดิโดยรฐัมมีาตรการสนบัสนนุและคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสดว้ย  
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2. ด้านการป้องปราม โดยให้ (1) มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ( Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบ    
ธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง (2) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

3. ด้านการปราบปราม โดยให้ (1) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการ
ทางกฎหมายต่อเจา้พนกังานของรฐัทีถ่กูกล่าวหาวา่ประพฤตมิิชอบหรอืกระท าการทจุรติและประพฤตมิิชอบอย่างเคร่งครัด (2) 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและ
อาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรมเสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจนเร่งรัด
การติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิดทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

4. ด้านการบริหารจัดการ โดยให้มีกลไกที่ เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

1.4 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่

ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศและมีเป้าหมายในการยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 “สรา้งสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทจุรติ” มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิด
สภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน า
เจตจ านงทางการเมอืงในเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติไปสกูารปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรมและสอดคลองเปน็หนึง่เดยีวกนั  

ยทุธศาสตรท์ี ่3 “สกดักัน้การทจุรติเชงินโยบาย” มุง่เนน้การปอ้งกนัการทจุรติตลอดกระบวนการนโยบายผา่นการก าหนด
มาตรการกลไก เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล ตัง้แตเ่ริม่ขัน้กอ่ตวันโยบาย ขัน้การก าหนดนโยบาย ขัน้ตดัสนิใจนโยบาย ขัน้การน านโยบาย
ไปปฏบิตั ิขัน้การประเมนินโยบาย และขัน้ปอ้นขอ้มลูกลบั 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการ
ทุจริตของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไมเกิดขึ้น 

ยทุธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด การบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการ
พัฒนากลไก การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
มุง่เนน้การยกระดบัมาตรฐานดา้นความโปรง่ใสและการจดัการ การยกระดบัคา่ดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติของประเทศไทย 

1.5 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีการ

บริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง ซึ่งในแผนฯ ได้มีการกล่าวถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในกลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคี การพัฒนา มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
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1.6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
ส านักงาน ก.พ. จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและก าหนดจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้ราชการ

ได้ยึดถือและน าไปปฏิบัติ 
1. ขา้ราชการตอ้งยดึมัน่ในจรยิธรรมและยนืหยดักระท าในสิง่ทีถ่กูตอ้งและเปน็ธรรม  
2. ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถ   

ตรวจสอบได้  
3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน  
4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม   
5. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  
6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี 

และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้

เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้องทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
10. ขา้ราชการตอ้งเปน็แบบอยา่งทีด่ใีนการด ารงตนรกัษาชือ่เสยีงและภาพลกัษณข์องราชการโดยรวม  
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1.7 แผนแมบ่ทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาต ิฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย โดยมีทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน       
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาร่วมกันด าเนินการอย่างบูรณาการตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ สังคมไทยมีคุณธรรม เน้นรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย           
อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องน าไปด าเนินการ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่  1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับการสืบสานความเป็น
ไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม โดยให้ความส าคัญกับการผนึกก าลังทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะในสังคมใหม่ซึ่งเป็นสังคมดิจิทัล เร็ว แรง และเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมในทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้
ความส าคญักบัการสง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเปน็แบบอยา่งในการสรา้งความรว่มมอืดา้นคณุธรรมในประชาคมอาเซยีน 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

......................................... 
 กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนภารกิจและด าเนินการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.1 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
 กระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นตามกรอบด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ
บริหารจัดการ การก ากับ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ -
มิชอบ จ านวน 164 โครงการ งบประมาณ 61.6894 ล้านบาท 
 2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จ านวน 217 โครงการ 
งบประมาณ 102.3286 ล้านบาท 

สรุปงบประมาณตามแผนปฏบิตัิราชการดา้นการป้องกัน และปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ 
กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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 แผนปฏิบัติราชการฯ ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แยกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้ 

สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤตมิิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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การติดตามผลการด าเนินงาน กระทรวงมหาดไทย ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดรายงาน              
ผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2561 เป็นประจ าทุกวันที่ 5 
ของเดือน และเน้นย้ าหน่วยงานและจังหวัดเร่งรัดการด าเนินโครงการทุกไตรมาส รวมทั้งก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ ในรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน 

2.2 โครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะน า และสังเกตการณ์การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความโปร่งใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยและกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (ตภ.มท.) 
กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันด าเนินการโครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะน า สังเกตการณ์การด าเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความโปร่งใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยการ
ตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลอบคลุมพื้นที่ทั้ง 6 ภาค และแนวทางด าเนิน
โครงการ 5 แนวทาง ได้แก่ เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน เพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร เพิ่มศักยภาพ
ภาคการท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ 
และที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการที่มีจ านวนมาก 

ผลการตรวจสอบการด าเนินโครงการดังกล่าว พบว่า ข้อตรวจสอบส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง       
งานจา้งทีป่รกึษา การท าสญัญาและหลกัประกนั การเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ เปน็ตน้ 

การลงพืน้ที่ตดิตามตรวจสอบโครงการฯ 
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 โดยสามารถสรุปผลการด าเนินโครงการฯ ได้ดังนี้  
 1. สรุปผลการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2. สรุปผลการติดตามโครงการตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2.3 โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต           
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจ าปี 2561  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ด าเนินโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาให้ความรู้
แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (กรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) กรุงเทพมหานคร และจังหวัด ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ 
กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 โดยเชิญวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นทิศทางการ
ขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม มีผู้เข้าร่วมจ านวน 200 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดในมิติต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปราม    
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.4 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2561 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ด าเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2561 ในวันที่ 10 
สิงหาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 50 คน ซึ่งเป็นการศึกษา      
ดูงานในหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยหลัก      
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
การส่งเสริมการปฏิบัติงานดว้ยหลักธรรมาภบิาล และการส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมในหนว่ยงาน จ านวน 2 หนว่ยงาน    ไดแ้ก ่
พพิธิภณัฑต์า้นโกง ส านักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก) และการประปานครหลวง  โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการรับรู้จากแบบอย่างของ
หน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต มุ่งให้เกิดความ
ตระหนักรู้ถึงโทษและพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกัน สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนางาน           
และถ่ายทอดให้บุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
น ามาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

    

 
2.5 การด าเนนิงานดา้นการปอ้งกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ กระทรวงมหาดไทย ทีม่คีวามโดดเดน่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 โครงการอบรมเพ่ือป้องกันการก่อให้เกิดการทุจริตหรือการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากร/ข้าราชการ 
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สังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 120 คน เพื่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การบริหารงานของส่วน
ราชการ การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้เกิดการปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

 
 โครงการอบรมรณรงค์ให้ข้าราชการตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินหรือการจัดซื้อพัสดุของส่วนราชการในภูมิภาค 
ส่วนกลางหรือเจ้าหน้าที่/ผู้อื่นที่สนใจ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 197 
คน เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการสร้างจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นวิถีชีวิต  
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 โครงการเสริมสร้างคุณงามความดีของคนมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่ 12 – 15 
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากร/ข้าราชการ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย จ านวน 185 คน เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นวิถีชีวิต 

 

   

 โครงการปลูกจิตส านึก จริยธรรมและคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐกระทรวงมหาดไทยเพื่อการมีส่วนร่วมกับทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ า กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากร/ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 120 คน เพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาในการน าจริยธรรมคุณธรรมความโปร่งใส เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก และบุคลากรมีความรู ้         
ความเขา้ใจ การบงัคบัใชก้ฎหมายไดถ้กูตอ้งเพือ่ปอ้งกนัการทจุรติ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น
ผู้ตรวจสอบภายในของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด จ านวน 97 คน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
ให้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบและมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ         
ส่วนราชการ การติดตามคุณภาพงานให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
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กรมการปกครอง  
 การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของกรมการปกครอง (Agenda) ซึ่งเน้นด าเนินการด้านการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมในองค์กรและด้านคุณธรรมในการท างาน ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และการจัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรมการปกครอง พ.ศ. 2561 
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 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้าน การทุจริตในหน่วยงาน 
พ.ศ. 2561 ด าเนินการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรกรมการปกครองจ านวน 120 คน  

 
กรมการพัฒนาชุมชน 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลและการด าเนินการทางวินัย 

ด าเนินการระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี มีเข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ และนักจัดการงานทั่วไป สังกัดหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 187  คน   

 

 
  โครงการจัดท าสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน 7,000 เล่ม เพื่อข้าราชการ

กรมการพัฒนาชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วย
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 
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กรมที่ดิน  
 โครงการข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ ไม่รับไม่โกง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนนิการระหวา่งวนัที ่27 - 

28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 
จ านวน 556 คน พร้อมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต น าโดยนายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน  

   
 การจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่หลักคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต เช่น คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ 

ทับซ้อน คู่มือแนวทางปฏิบัติ ตามข้อก าหนดว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการกรมที่ดิน ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการกรมที่ดิน และค่านิยมหลักกรมที่ดิน หนังสือยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กรมที่ดิน เป็นต้น 

 



40 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  โครงการอบรมการบริหารสัญญาจ้างและการตรวจการจ้าง รุ่นที่ 2 ด าเนินการระหว่างวันที่  5 – 9 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ าพระอินทร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 52 คน เพื่อให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารสัญญาจ้าง และตรวจการจ้างงาน
ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โครงการอบรมการประมาณราคาส าหรับงานอาคาร รุ่นที่ 9 ด าเนินการระหว่างวันที่ 5 – 14 มีนาคม 2561     
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ าพระอินทร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 53 คน เพื่อให้ผู้เข้า
ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าราคากลางได้รับความรู้และความเข้าใจในการค านวณค่างานต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง แนวทางและวิธีปฏิบัติโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หารก าหนดราคากลางได้อย่างถูกต้อง 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  โครงการจัดท าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานในสังกัด และความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต เผยแพร่ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ปภ. และในเว็บไซต์กรม เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นและ
ตรวจสอบได้ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค จ านวน 4 
รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,267 คน 

 
 โครงการพฒันาบคุลากรกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ในการปฏบิตัริาชการบนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน      
5 รุ่น ๆ ละ 100 คน ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 – 5 จ านวน 439 คน 
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การประปานครหลวง  
การลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ผู้บริหารสูงสุดของ กปน. แสดงให้เห็นถึง

ความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงานและ
ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และขยายผลสู่พนักงานทุกระดับในองค์กร 

 

 การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG DAY) ประจ าปี 2561 และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
(โครงการ “กล้าท าดี” ปี 2) เป็นการสร้างบรรยากาศภายในองค์กร ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานสามารถน าหลักธรรมาภิบาล
มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการท าดี มีคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร น าเสนอและ
ถ่ายทอดออกมาสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกองค์กรเกิดความเช่ือมั่นในการด าเนินงานของ กปน. 

 
 การขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล การประปานครหลวง เป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน

องค์กรในรูปแบบของตัวแทนหรือเครือข่ายด้านธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ประชาชน ชุมชน และสังคม 
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การประปาส่วนภูมิภาค  
 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการประปาส่วนภูมิภาคจัดพิธีแสดงเจตจ านง “การประปาส่วนภูมิภาค 

องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน” เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และไม่ทน
ต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้ได้สอดแทรกไว้ในการจัดสัมมนาโครงการ “SMART Manager To GECC”  

 

 การจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และส่งเสริมพนักงานเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วน
ภูมิภาค ได้เห็นความส าคัญในการส่งเสริม และปลูกฝัง เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้
พนักงานทุกคนตระหนักถึง เข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้ จึงด าเนินการสอดแทรกความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ไว้ในการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ส านักวิทยาการจัดขึ้นตามหัวข้อต่างๆ 

 

การไฟฟ้านครหลวง 
 โครงการข้อตกลงคุณธรรม รวม 4 โครงการ ได้แก่  โครงการนนทรี โครงการรัชดาภิเษก -พระราม 9  โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน และ โครงการพระราม 3 
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 โครงการพัฒนาและปรับปรุงจรรยาบรรณฯ โดยผู้น าระดับสูงลงนาม MOU และประกาศเจตจ านงการบริหารงาน
อย่างสุจริต โปร่งใส  

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 พิธีมอบรางวัล “PEA AWARDS” โดยมีการเปิดตัว กฟภ. โปร่งใสอย่างยั่งยืน และ Zero Tolerance ชาว กฟภ. 

ไม่ทนต่อการทุจริต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ 
 สัมมนา “๑๓ เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”  

 
 
องค์การตลาด  
 โครงการ CG/KM day ขององค์การตลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด าเนินการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 

2561 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 26000 เพิ่มมากขึ้น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับในองค์กร 
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กรุงเทพมหานคร 
 การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองจากตัวแทนข้าราชการ           

ในหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ก าหนดความเสี่ยงต่อการทุจริต  

 
 กิจกรรมติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไป     

ไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ     
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ครบทั้ง 437 โรงเรียน 

 
จังหวดักระบี่  
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประจ าจังหวัด

กระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของจังหวัดกระบี่ จ านวน 

160 คน เพื่อน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและผลเสียของการทุจริต
คอร์รัปชัน รวมทั้งลดปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่กล่าวโทษเจ้าหน้าที่กระท าการทุจริต 
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จังหวดักาญจนบุรี 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการให้บริการ (Service mind) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติงาน 
- มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสมาชกิกลุ่มองคก์รตา่งๆ  จ านวน 200 คน เพือ่ให ้มีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการและมี
ความอดทนต่อแรงกดดันสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 

   
จังหวดัฉะเชิงเทรา 
โครงการสร้างเครือข่ายและพฒันาเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
 - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

บุคลากรของสภาอุตสาหกรรม หอการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหา
การทุจริต ปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการบริหาร เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
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จังหวดัชัยภูม ิ
โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดชัยภูมิ 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อ าเภอ องค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ตัวแทนประชาชน องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในทุกอ าเภอของจังหวัดชัยภูมิ จ านวน        
300 คน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบ/วิธีการทางงบประมาณ และน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริต 

 

 
จังหวดัเชียงราย 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ จ านวน 339 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรือ่ง

ผลประโยชนท์บัซอ้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น  
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 จังหวดัตรัง 
โครงการเสริมพลังทุกภาคส่วนร่วมต้านทุจริตจังหวัดตรัง 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชน จ านวน 115 คน 

เพื่อให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีการบูรณาการกระบวนการ
ท างานและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
จังหวดัตาก 
โครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐจังหวัดตาก 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดตาก จ านวน 150 คน เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปลูกฝังและปรับฐานความคิดข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความตระหนักรู้และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในองค์กร   

 

 



48 

 

จังหวดันครนายก 
โครงการเสริมสร้างความรู้การด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนครนายก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ผู้บริหารองค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวม 200 คน เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานมีความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      
ในการด าเนินงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของจังหวัด มีมาตรฐานในการด าเนินงานโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

 
จังหวดันครพนม 
โครงการขยายผลชุมชนใสสะอาดจังหวัดนครพนม 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายในความรับผิดชอบของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม 

บุคลากรส่วนราชการระดับอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 600 คน เพื่อต่อยอดและขยายผลพัฒนา
ชุมชนใสสะอาด สู่หมู่บ้าน/ชุมชนและกลุ่มองค์กรบนพื้นที่การด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและการตระหนักรู้ในพิษภัยของการ
ทุจริตและน าไปสู่การเป็นชุมชนแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี หมู่บ้าน/ชุมชนและกลุ่มองค์กรในจังหวัดนครพนม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ประพฤติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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จังหวดันราธิวาส 
โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและสร้างภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐ จ านวน 306 คน เพื่อให้บุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานโดยยึดมั่น       

ในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต และ
สามารถท างานได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์
โครงการเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อสังคมสุจริตตามรอยเท้าพ่อ 
 - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กลุ่มจิตอาสา, อาสาสมัคร ป.ป.ช. , คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ), 

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน,อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม, ช.ร.บ., ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน , อ.ส.ม., อ.พ.ช., อ.พ.ม., 
อาสาสมัครทางหลวง, สภาพัฒนาการเมือง,กลุ่มมูลนิธิ, เครือข่ายภาคประชาสังคม, อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครแรงงาน จ านวน 874 คน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีค่านิยมร่วมกันต้าน
การทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะและสร้างจิตส านึกพลเมืองการไม่ทนต่อการทุจริตในการร่วมด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
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จังหวดัปตัตาน ี
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตานี 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกกลุ่มองค์กร

ต่างๆ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ 
อ าเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 600 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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จังหวดัพะเยา 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลือ่นการด าเนินงานตามแนวทางการสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อ าเภอใสสะอาด 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ จ.พะเยา 
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาลในการสอดส่องดูแลให้หน่วยงานและ

เจ้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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กิจกรรมที่ 3 การอบรมสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีที่ผ่านมา 

 

 
จังหวดัพทัลุง 
โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติ 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) จ านวน 128 คน เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้ารับ      

การอบรมในเรื่องการสร้างจิตส านึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปณิธาน ผู้น า อช.วิถีพอเพียง เพื่อสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร -
มหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งภารกิจของผู้น า อช. ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน ต าบล 
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จังหวดัภูเก็ต 
โครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุของจังหวัดภูเก็ตตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ของจังหวัดภูเก็ต   
- หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๐๐ คน เพื่อให้

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทาง ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ รวมถึงบทก าหนดโทษอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เกิด         
ความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 

 
โครงการออกหนังสือแสดงสทิธิในที่ดินประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการส านักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต/สาขา/อ าเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง และ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 1๐๐ คน เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการ
ปฏบิตังิานออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ตามค าสัง่ ระเบยีบ และขอ้กฎหมายทีก่ าหนดไว ้
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จงัหวดัมกุดาหาร 
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต     

"สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการที่มาบรรจุและปฏิบัติงานใหม่ ณ จังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน จ านวน 150 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตส านึกจริยธรรม
และคุณธรรม ตลอดจนสร้างระบบเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมายการปฏิบัติราชการด้วยความสุจริตและโปร่งใสให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
จังหวดัแมฮ่่องสอน 
โครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตส านึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐ จ านวน 100 ราย เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีจิตส านึกที่

ดีในการให้บริการ ส่งผลให้มีการให้บริการที่รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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จังหวดัล าพนู 
โครงการอบรมเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดีจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐของส่วนราชการในจังหวัดล าพูน อ าเภอทุกอ าเภอ 

จ านวน 150 คน เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ทั้งสามารถวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์        
เชิงจริยธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดอง ปลูกจิตส านึกและร่วมกันธ ารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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จังหวดัศรีสะเกษ 
โครงการเสริมพลังเครือข่ายประชารัฐ เฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามการทุจริตองค์กรสวัสดิการสังคม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ผู้ เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กร

สาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจ านวน ๓๓๐ คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้
ในการตรวจติดตามและตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมร่วมเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามการทุจริตทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แจ้งเบาะแส        
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการ (ข้าราชการกลุ่มเสี่ยง) 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการในกลุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต จ านวน 150 คน เพื่อให้กลุ่ม เป้าหมายได้รับ

การส่งเสริมและปลูกจิตส านึก ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความตระหนักรู้ต่อการต่อต้านการทุจริต      
คอร์รัปชันและมีฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
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จังหวดัหนองบัวล าภ ู
โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐในการ

ต่อต้านการทุจริตจังหวัดหนองบัวล าภู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จ านวน 

230 คน เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดจิตส านึก ค่านิยมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ตามเป้าหมายการด าเนินการ “คนโกง
รายเก่าจะหมดไป คนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิด ไม่เปิดโอกาสให้โกง” รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดจากการทุจริต การลงพื้นที่
เพื่อป้องปราบ ระงับยับยั้งไม่ให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินการที่ปราศจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
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จังหวดัอดุรธาน ี
โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ภาคประชาชน จ านวน ๔2๐ คน ท าให้ประชาชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานีที่เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการทุจริตและเข้าใจการสร้างระบบเครือข่าย การบริหารเครือข่ายเพื่อให้เครือข่ายร่วมเป็นก าลังส าคัญในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ จากการด าเนินโครงการมีประชาชนและนักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทจุรติ
จงัหวดัอดุรธานทีีจ่งัหวดัและส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัอดุรธานรีว่มกนัจดัตัง้ขึน้ จ านวน ๒๑๗ คน 

 

 
จังหวดัอทุยัธาน ี
โครงการเสรมิสรา้งความรูแ้ละปลกูจติส านกึในการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดเุพือ่ตอ่ตา้นการทจุรติการจดัซือ้จดัจา้ง

ภาครฐั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุทัยธานี จ านวน 

268 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ      
การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เทคนิคราคากลางกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐกับการควบคุม
ภายใน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.6 การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลัก     

ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ        
หลักความคุ้มค่า เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างรวดเร็ว ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด ส่งเสริม            
ให้ข้าราชการและบุคลากรมีคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และปฏิบัติตนยึดมั่นในจริยธรรม กระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องและมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

    
2.7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี 2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
และได้สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ พบว่า มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบอยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลายขั้นตอนบางกระบวนงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว อาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานด้วยความ
ประมาทเลินเล่อ 
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2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน พบว่า การควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิด       
ข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ก าหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย             
ไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 

3. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ           
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุม ก ากับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดย เอื้อผลประโยชน์แก่
ตนเองหรอืบคุคลอืน่ หรอืการละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีจ่นกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายของทางราชการ 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง ท าให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยง ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังนี้ 

มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
จากการวเิคราะหค์วามเสีย่งและการจดัล าดบัของความเสีย่ง ความเสีย่งทีอ่ยูใ่นระดบัความเสีย่งสงูมาก และระดับความเสี่ยง

ปานกลาง ท าให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้
ก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังนี้ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
    ๑) จัดท าแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อ

จัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    ๒) ก าหนดแผนอัตราก าลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
    ๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ      

ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
    ๔) หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
    ๕) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากร        

ในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการ
ฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตส านึก
สุจริต 

๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
    ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
    ๒) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการ

ปฏิบัติงาน 
    ๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    ๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๓. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
    ๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    ๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมายโดยเคร่งครัด 
    ๓) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
    ๑) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือ     

บุคคลอื่น 
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    ๒) หวัหนา้หนว่ยงานตอ้งควบคมุ ก ากบัดแูล ตรวจสอบการปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    ๓) หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการด าเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที 

2.8 การด าเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
การด าเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ด าเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 4 กิจกรรม ดังนี้  

1. ผลิตและเผยแพร่รายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน” น าเสนอ 3 ตอน ดังนี้  
     ตอนที่ 1 กรมที่ดินโปร่งใส ปลอดใต้โต๊ะ  
     ตอนที่ 2 โครงการ Water is life (น้ าคือชีวิต)  
     ตอนที่ 3 สภาธรรมาภิบาลแห่งแรกของวงการรัฐวิสาหกิจไทย 
2. รายงานข่าวพิเศษ ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ า ช่อง NBT น าเสนอ 2 ตอน ดังนี ้
     ตอนที่ 1 โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
     ตอนที่ 2 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมการพัฒนาชุมชน 
3. ผลติและเผยแพรร่ายการวทิย ุ“กฎหมายใกลต้วั” ชว่ง “กะเทาะเปลอืกคอรร์ปัชนั” น าเสนอ 6 ตอน ดงันี ้
    ตอนที่ 1 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กฟน. 
    ตอนที่ 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมที่ดิน 
    ตอนที่ 3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
    ตอนที่ 4 พัฒนาชุมชนใสสะอาด 
    ตอนที่ 5 ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 
    ตอนที่ 6 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
4. ผลิตบทความภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่าย น าเสนอ 2 ตอน ดังนี ้
    ตอนที่ 1 บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ตอนที่ 2 สารอธิบดี       

2.9 สรุปมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เห็นชอบหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายส าคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่เชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมาตรการฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงานในสังกัดและทุกจังหวัดทราบและ      
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ                
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อ
หัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็ว         
ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
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กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือท าให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้าย
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปด ารงต าแหน่งอื่นเป็นการช่ัวคราว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการ
กระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของ
ประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี 
และด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการ
แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2558 หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานอ่ืนของรัฐและการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี  

ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูล
ความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และ
ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้    
อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเพื่อพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที 

กระบวนการพิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล าดับตามความส าคัญ ความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่
เกิดขึ้น 

ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้   
ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้าย
กลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย 

ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ท าให้การปฏิบัติราชการ เกิดความล่าช้า
หรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแกป่ระชาชน ใหถ้อืเปน็กรณทีีต่อ้ง
พจิารณาใหม้กีารยา้ยหรอืโอนไปแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่อืน่ตามขอ้ 1 วรรคสองดว้ย 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส               
ในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มี
การด าเนินการ ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าว อย่างเด็ดขาดด้วย 

ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้
โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

......................................... 
3.1 การด าเนนิการคดัเลอืกและประกาศยกยอ่งองคก์ร ชมุชน อ าเภอและจงัหวดัคณุธรรม ภายใตแ้ผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2559 – 2564) 
 ๑.  คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และจังหวัดคุณธรรมจัดท าคู่มือและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดย
แบ่งการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) ระดับส่งเสริมคุณธรรม (๒) ระดับคุณธรรม (๓) ระดับคุณธรรมต้นแบบ และแจ้งให้
ทุกภาคส่วนใช้คู่มือดังกล่าวด าเนินการประเมินหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลตามอ านาจ หน้าที่ และภารกิจของตน โดย
แบ่งเป็น การประเมินชุมชนคุณธรรม การประเมินองค์กรคุณธรรม การประเมินอ าเภอคุณธรรม และการประเมินจังหวัด
คุณธรรม ตามแนวทางเกณฑ์การประเมินที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมก าหนด 
เพื่อเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนและประกาศยกย่องให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในด้านคุณธรรมภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)   
 ๒. การด าเนินการประเมินจังหวัดคุณธรรมในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มติที่ประชุม
คณะอนกุรรมการคดัเลอืกชมุชน องคก์ร หนว่ยงานและจงัหวดัคณุธรรม ครัง้ที ่๑ /๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เหน็ชอบ
วิธีการประเมินและคัดเลือกจังหวัดสู่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดคุณธรรม และระดับจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ               
โดยส านักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา     
กระทรวงวัฒนธรรม มีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยพร้อมแจ้งคู่ขนานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธาน
อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และแจ้งวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะ           
อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ด าเนินการประเมินคุณธรรมในระดับองค์กร ระดับชุมชน ระดับอ าเภอ และระดับ
จงัหวดั   
  ส าหรับการประเมินในระดับองค์กร ให้ส่วนราชการแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดท าการประเมินคุณธรรม
ของหน่วยงานในระดับส านัก/กอง โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือฯ ในหัวข้อองค์กรคุณธรรม  
 ๓.  กระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยงานในสังกัดพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๑) การประเมินในส่วนกลาง แจ้งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) ท าการประเมินหน่วยงานในระดับส านัก/กองหรือเทียบเท่า 
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของคู่มือการประเมินฯ   
  ๒) การประเมินในส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัดให้ก ากับติดตามการประเมินและคัดเลือกองค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัด ที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการท าการประเมินและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา
และมีมติเห็นชอบผลการประเมินและให้ส่งผลการประเมินจังหวัดคุณธรรมให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาและมี
มติเห็นชอบการจัดเรียงล าดับผลคะแนนจังหวัดคุณธรรมและส่งผลคะแนนให้กรมการศาสนาต่อไป 
 ๔. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาส่งผลการประเมิน จากเดิมในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อทบทวนกระบวนการคัดเลือกและจัดให้มีการสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้กับหน่วยงานให้เข้าใจ
เจตนารมณ์ของกระบวนการคัดเลือก ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัด ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ    
ในสังกัด หน่วยงานระดับส านัก/กองหรือเทียบเท่าในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยังไม่ส่งผลการประเมินตนเอง 
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เร่งส่งผลการประเมินให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมและน าผลการประเมินในแต่ละระดับ เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงพิจารณาจัดเรียงล าดับผลคะแนนและรายงานผลให้กรมการศาสนาเพื่อรายงานผลต่อคณะ 
อนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพ่ือท าการประกาศยกย่องต่อไป  

3.2 การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ของคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงมหาดไทย 
 ๑. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี     
ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ในรัฐบาลสมัย พลเอก 
สุรยุทธ์ จุลานนท์ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  องค์ประกอบคณะกรรมการ 
  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ้ ๔ ก าหนดใหม้คีณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย 
  ๑) นายกรัฐมนตร ี      เป็นประธานกรรมการ 
  ๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
  ๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
  ๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม  เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๓ 
   และความมั่นคงของมนุษย์    
  ๕) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  เป็นกรรมการ 
   ความมั่นคงของมนุษย์   
  ๖) ปลัดกระทรวงมหาดไทย     เป็นกรรมการ 
  ๗) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม     เป็นกรรมการ 
  ๘) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข     เป็นกรรมการ 
  ๙) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากบุคคล ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นกรรมการ 
   ๑๐) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ วรรคสอง           
ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 
กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มีค าสั่ง ที่ 486/2550 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2550 แต่งตั้งอธิบดีกรมการศาสนา เป็นเลขานุการ 
รองอธิบดีกรมการศาสนา และผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้อธิบดี        
ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการโดยต าแหน่ง และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งตั้งข้าราชการในกรมการศาสนาเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน
สามคน โดยให้กรมการศาสนาท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ    
  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
  ๑) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม           
ในสังคมไทย 
   ๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
   ๓) เสนอแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติ 



๖๕ 

 

   ๔) ประสานนโยบายและแผน  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของภาคส่วนต่าง ๆ  ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 
   ๕) พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงาน และโครงการตา่ง ๆ ในการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในสังคมไทย    
ที่เสนอต่อคณะกรรมการ 
   ๖) ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
   ๗) ก าหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
   ๘) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถาม
ข้อเท็จจริง รวมทั้ง เรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
   ๙) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
         ๑๐) ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ๒. มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเสนอ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณธรรมความดีที่ประกอบด้วย คนมีคุณธรรม ครอบครัวมีคุณธรรม องค์กรหน่วยงานมีคุณธรรม ชุมชนมีคุณธรรม ทุกภาค
ส่วนมีคุณธรรมในทุกระดับ เนื่องจากความดีงามที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเกิดเริ่มจากตัวบุคคล ครอบครัว องค์กร/หน่วยงาน 
ชุมชนและสังคมร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วนของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศ ให้เกิดความสมดุลทั้งทางวัตถุ และจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา” สร้าง “สังคมคุณธรรม” ตาม 
“ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ ประเทศไทย ๔.๐” ภายใต้ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างยั่งยืน 
 ๓. การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติได้มีค าสั่ง ที่ ๔/ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยก าหนดให้ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าด าเนินการจัดท าและขับเคลื่อนแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง เพื่อให้ส่วนราชการมีการบูรณาการและร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ซึ่งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดังกล่าว มีดังนี้  
 (๑) ที่ปรึกษาอนุกรรมการที่ประธานแต่งตั้ง  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
   จ านวนไม่เกิน ๓ คน 
 (๒) ปลัดกระทรวง      ประธานอนุกรรมการ 
 (๓) หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า  อนุกรรมการ 
   และผู้บริหารองค์การมหาชน (ถ้ามี) 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานแต่งตั้ง    อนุกรรมการ 
   จ านวนไม่เกิน ๓ คน  
 (๕) รองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 (๖) ข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวง   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ที่ได้รับมอบหมาย จ านวนไม่เกิน ๒ คน 
 ๔. กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  ประกอบด้วย 
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  ๑) ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๙๑ /๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง 
มหาดไทย ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 ๒) ค าสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑ /๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน

สนับสนุนการจัดท าและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  
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3.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึน้ ภายใตแ้ผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 โดยแผนปฏบิตักิารฯ 
แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิตักิารส่งเสริมคณุธรรมกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3.4 การด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   

 ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแจ้งส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ และจังหวดัทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์
คุณธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ตามมติคณะกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติ ในหน่วยงาน 

 
กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติ

ธรรมจ านวน 35 คน จัดโดยสถาบันด ารงราชานุภาพ 
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กรมการปกครอง 
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ. 2561 ด าเนินการระหว่างวันที่     

4 - 8 มิถุนายน 2561 ณ วัดบางไผ่ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรกรมการปกครอง 
จ านวน 120 คน  

 

   

 กรมการพัฒนาชุมชน 
 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2560      
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงราย 
โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่รับราชการมาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี จ านวน 90 คน   

    



๗๐ 

 

 

        กรมที่ดิน  
  โครงการปฏบิัตธิรรมเนือ่งในวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเปน็พระราชกศุลแดส่มเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทร-    
เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2561             
ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 56 คน พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา -
ลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       

 

 
กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการเมื่อ มกราคม 2561  ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 โดยมีผู้เข้าร่วม 
จ านวน 27 คน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติ
ชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  



๗๑ 

 

 

 จังหวดัตรัง 
 โครงการท้องถิ่นก้าวไกลหัวใจธรรมาภิบาล 
 - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าส านักปลัด/หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
400 คน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ รวมทั้ง มีการบูรณาการ
กระบวนการท างานและสร้างภาคเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 จังหวดับงึกาฬ 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน บุคลากรครูจาก
ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ นายอ าเภอทุกอ าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 300 คน เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของทุกภาคส่วนในจังหวัดบึงกาฬเกิด
จิตส านึก มีคุณธรรม จริยธรรม และน าความรู้ที่ได้รับไปยึดถือปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ 
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “Zero Tolerance” 



๗๒ 

 

 

 จังหวัดปทุมธานี 
 โครงการเสรมิสรา้งความรูบ้คุลากรภาครฐั เพือ่ส่งเสรมิจรยิธรรมและปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 360 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   

 

 



๗๓ 

 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อสร้างค่านิยมและปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติงาน 
 - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 348 
คน เพื่อให้ได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการติดตามผลการด าเนินการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

 จังหวดัยโสธร 
 โครงการสรา้งคา่นยิมและปลกูจติส านกึในการปฏบิตังิานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
 - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 
506 คน เพื่อให้ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 



๗๔ 

 

 
 จังหวดัสงขลา 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกและปลุกจิตส านึกต่อต้านโกง ห่างไกลการทุจริต ภายใต้ “ข้าราชการไทย    
ไร้ทุจริต” จังหวัดสงขลา 
 - ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 450 คน เพื่อให้ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติด้านการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ รวมถึงมีจิตส านึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
ระเบียบ เพื่อให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระบบ
ราชการ และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 

 

 
 จังหวดัสุรินทร์ 
 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จ.สุรินทร์ โดยน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
 - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรของรัฐจังหวัดสุรินทร์ ในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ จ านวน 900 คน 
เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของ
ข้าราชการ และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  



๗๕ 

 

 

 

 จังหวดัสุโขทัย 
 โครงการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้สังคมไทยไม่โกงต่อต้านการทุจริต 
 - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จ านวน 300 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 



๗๖ 

 

  
 จังหวดัอา่งทอง 
 โครงการสร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดกฎหมายและจรยิธรรมบนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
 - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครแรงงานพร้อม
เครือข่ายในจังหวัดอ่างทองจาก  7 อ าเภอ จ านวน 520 คน เพื่อสร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่
ทุจริต ผิดกฎหมาย สร้างความรู้ สร้างความเข้าใจในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมผ่านโซเชียลมีเดีย บนพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จรงิ มเีหตผุล และถกูตอ้งตามกฎหมาย และสรา้งเครอืขา่ยสงัคมตอ่ตา้นการทจุรติของจงัหวดัอา่งทอง ผา่นโซเชยีลมเีดยี 

 

 
3.5 การด าเนนิงานของคณะกรรมการจรยิธรรมประจ าส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมประจ า ส านักงานปลดักระทรวง 
มหาดไทย เพื่อควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้มาตรฐานทางจริยธรรมตามข้อก าหนดแห่งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใช้บังคับเป็นกลไกและระบบในการบริหารงานให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างทุกประเภทในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย            
ได้ด าเนินการตามขับเคลื่อนภารกิจตามอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ       



๗๗ 

 

พ.ศ. 25๖๑ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวม ๕ ครั้ง โดยมี            
ผลด าเนินการ ดังนี ้

 
 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ครั้งที ่ 1/2561 เม่ือวันที ่
27 ธันวาคม 2560 

 

 



๗๘ 

 

 สาระส าคัญการประชุม ให้น าประเด็นที่เกี่ยวข้องในด้านเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งใน
การสรรหา สอบคดัเลอืก การสอบเลือ่นระดบัต าแหนง่ของบคุลากรในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยและเนน้ย้ าหนว่ยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิการดงักลา่วใหม้กีารด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งและจรงิจงั และใหจ้ดัท าแนวทางการด าเนนิงานสง่เสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลักส าคญัมาปรับใช้ร่วมกับแนวทางอื่นที่จะใช้ในการใหบ้รกิารประชาชนอย่างเป็นธรรม 

 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 
 สาระส าคญัการประชมุ พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดฝึกการอบรมและปลูกจิตส านึกจริยธรรม    
ที่ดีให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประเภทต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนกลาง โดยเน้น
ย้ าให้เชิญวิทยากรผู้ให้ความรู้ จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงามและมีการครองตนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น พระภิกษุผู้ทรงศีลที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งแนวทางในจัดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณาด าเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายรวมถึงความเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ ด้วย 

  



๗๙ 

 

 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 

 

 
 สาระส าคัญการประชุม ปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกย่องให้เป็นผู้ที่ครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีและประพฤติตนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และปฏิบัติตนตามข้อก าหนดแห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 2561 

 



๘๐ 

 

 
 สาระส าคญัการประชมุ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องให้เป็น    
ผู้ที่ครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีและประพฤติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และปฏิบัติตน
ตามข้อก าหนดแห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 
 



๘๑ 

 

 
แนวทางการด าเนินงานในระยะตอ่ไป 

......................................... 
 กระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญกับภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะด าเนินการอย่างเข้มข้นตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผ่านกลไกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี ้
 1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  ในพื้นที่และแนวทางการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้อง และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัด และโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมและแผนปฏบิตัริาชการฯ เปน็ไป
ในทศิทางเดยีวกนั มุง่แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่และบงัเกดิผลเปน็รปูธรรมยิง่ขึน้ 
 2. การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ในกระบวนงานที่
เป็นภารกิจหลักและมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 3. สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... เพื่อให้บุคลากรกระทรวงมหาดไทย ได้มีความรู้และป้องกันตนเอง และ    
ลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว  
 4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบยิ่งขึ้นและเป็นไปตาม
ประเภทของเรื่องร้องเรียน รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพ่ือน าไปพัฒนางานด้านการป้องกันการทุจริต  ได้ตรงกับสาเหตุ
ของปัญหายิ่งขึ้น 
 5. การสร้างความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการจัดท ามาตรฐานจริยธรรมประจ าหน่วยงานส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยตามร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  
 6. งานคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) 
   (๑) การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบที่ดี มีการครองตนและมีการประพฤติตนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
   (๒) จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของหน่วยงาน    
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   (๓) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริม เพื่อกระตุ้นจิตส านึกจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 7. งานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิ
   (๑) การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางด าเนินการของแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 



๘๒ 

 

   (๒) จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
   (๓) การส่งเสริม สนับสนุนองค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 
 

 
   (4) การก ากับติดตามให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2560 - 2564 

 



๘๓ 

 
หนังสือสั่งการที่ส าคัญ ๆ ของกระทรวงมหาดไทย 
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๙๗ 

 

 

ที่ปรึกษา 
1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย 
3. นายเชษฐา โมสิกรัตน ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

คณะผู้จัดท า 
1. น.ส.รัตนา สรภูม ิ ผูอ้ านวยการศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ 
2. น.ส.นนทญา หงษ์รัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นายพิชิต สวนะปรีด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. น.ส.ประกายแก้ว  ใจเดียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นายพีรพฒัน์ ขุนสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. น.ส.ทัศนีย ์ เอี่ยมเอม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
7. น.ส.ยุวด ี กอบุญ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 
8. นายพุฒิพงษ์ โชชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 

  

 

  



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย

๙๓ ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๕๕๒๑  e-mail : anticor.moi@gmail.com

www.anticor.moi.go.th


