
ถอดความรู้องค์กรคุณธรรมการจัดโครงการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”  
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การป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐจ าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยต้องให้
ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการร่วมกันปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ซึ่งรัฐบาลได้เห็นถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงได้วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะยุทธศาสตร์  
ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นให้ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล และปรับ
วัฒนธรรมการท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพราะธรรมาภิบาลเป็นการน าหลักการบริหารที่มีความโปร่งใส  เป็นธรรม       
มาปรับใช้ เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ส่งผลดีต่อ
ภาพรวมของหน่วยงานของภาครัฐ  

กรมพัฒนาที่ดินจัด หลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”ขึ้น โดยสอดคล้องตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมพัฒนา
ที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้าง
ค่านิยมคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา แผนงานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกเพ่ือองค์กรและ
สังคม เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางด้านการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม น าไปสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรมที่เข้มแข็งภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็น

โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15 – 16 มีนาคม ๒๕64 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรม
พัฒนาที่ดิน และ VDO Conference ไปห้องประชุม สพข./ สพด.  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมจ านวน 148 
คน  คือ ข้าราชการระดับช านาญการ/ช านาญงาน/ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สพข. ละ 10 คน เข้าอบรม ณ 
ห้องประชุม สพข./สพด.  และจากกอง/ส านักส่วนกลาง จ านวน 28 คน มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม ทั้งสิ้น 190 คน และเข้ามาร่วมรับฟังเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อีกจ านวนหนึ่ง  การฝึกอบรมนี้เป็นการบรรยาย 
โดยวิทยากร จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ส านักงาน ป.ป.ท.) และผู้ช่วย
วิทยากร รวม 4 หัวข้อ ประกอบด้วย 

- กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริต   3 ชั่วโมง  
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต      3 ชั่วโมง  
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   3 ชั่วโมง  
  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันในภาครัฐทั่วโลก (CPI)    3 ชั่วโมง 

 

ตัวชี้วัดโครงการ คือ  1) ประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-test) และประเมินความรู้หลังการอบรม (Post-test)                    
2) แบบประเมินโครงการ/วิทยากร  และ  3) การติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายหลังการฝึกอบรม 6 เดือน  โครงการมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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กิจกรรม วันที่ 

ศึกษาแผนที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม  กุมภาพันธ์ 2564 

ก าหนดขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร กุมภาพันธ์ 2564 

ประสานงานวิทยากร (เนื้อหา  วัน เวลา กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม)  กุมภาพันธ์ 2564 

จองห้องฝึกอบรม 3 กุมภาพันธ์ 2564 

ขออนุมัติกรมจัดโครงการฝึกอบรม 10 กุมภาพันธ์ 2564 

ส่งหนังสือเชิญ วิทยากร แจ้งก าหนดการอบรม การเดินทาง  25 กุมภาพันธ์ 2564 

แจ้งเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม 2 มีนาคม 2564 

เชิญประธานพิธีเปิด  5 มีนาคม 2564 

ติดต่อพิธีกรพิธีเปิด 8 มีนาคม 2564 

เตรียมเอกสารออนไลน์ ที่ใช้ในการฝึกอบรม 9 มีนาคม 2564 

สรุปรายชื่อ เพื่อแจ้งยืนยัน 11 มีนาคม 2564 

พิธีเปิด 15 มีนาคม 2564 

Pre Test  15 มีนาคม 2564 

Post Test 16 มีนาคม 2564 

ประเมินโครงการ/วิทยากร  16 มีนาคม 2564 

สรุปผลการจัดโครงการ 26 มีนาคม 2564 
 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ  
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล  การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  ตระหนักถึงประโยชน์และผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้
ในการปฏิบัติราชการ  และมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมองค์กรคุณธรรม และเสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตใน        
องค์กร โดยผู้เข้ารับการอบรม  มีระดับคะแนนเฉลี่ยก่อน
การอบรม 7.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
และคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรม  16.04 คะแนน และ    
มีความเห็นว่าการฝึกอบรมมีประโยชน์ที่น าไปใช้เพ่ือการ
ปฏิบัติงานในระดับ “มากที่สุด”  

 

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

“เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ซึ่ งเป็น
หลักสูตรส าเร็จรูปของ ส านักงาน ป.ป.ท. โดย ส านักงาน  
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ป.ป.ท. มีมาตรฐานการผ่านเกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร 2 เงื่อนไข คือ 1) ระยะเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 2) คะแนนทดสอบหลังเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และมีการคุมทะเบียนประกาศนียบัตร โดยส านักงาน 
ป.ป.ท ดังนั้น การด าเนินการจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ และมีการรูปแบบจัดท าประกาศนียบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 

4. สรุปสาระความรู้ จากเนื้อหาในการฝึกอบรม  

    4.1 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่ง
พัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือ ตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี ITA 
เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึง
สถานะและ ปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน  
ภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวย
ความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็น เครื่องมือในการยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการ ด าเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กร
และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแต่ยังเป็นการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพ่ือให้
ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและ ความด้อยประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 

 

ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการท างานร่วมกันของ หน่วยงาน
ร่วมก ากับติดตามทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 8,300 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน ซึ่งครอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ กล่าวได้ว่าเป็นการ ประเมินด้านธรรมาภิบาล 
และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยัง
ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและ หลากหลายมิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการ
ทางสถิติและทางวิชาการเพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
ได้อย่างแท้จริง โดยมีการ เก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีได้มีโอกาส สะท้อนและ
แสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ  ความคิดเห็นใน 
5 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยสอบถามการรับรู้
และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

ส่วนที่  3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์  
หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
และให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนนิการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า 

ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ี
นับจากวันที่น าเข้าข้อมูล 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหา
การทุจริต 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคย 
มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้
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มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ 
ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้  ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย 
ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหาร  และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
ส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

 
 
 
 
 
 
 
 

พลักษณ์การคอร์รัปชันในภาครัฐทั่วโลก (CPI) 
 

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index) พ.ศ. 2563 จัดท าโดยองค์กรโปร่งใส
นานาชาติ (TI : Transparency International) ผลการจัดอันดับพบว่า ประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน 

อันดับโลก: อันดับที่ 104 จากท้ังหมด 180 ประเทศ 
อันดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: อันดับที่ 19 จากทั้งหมด 31 ประเทศ 
 อันดับในภูมิภาคอาเซียน: อันดับที่ 5 จากการจัดอันดับทั้งหมด 10 ประเทศ 
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4.3 กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 

ความหมายของการทุจริต 
  การทุจริต แบ่งเป็น 2 นัย คือ 
  1. การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง และเพ่ือน
พ้อง (องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทย) 
  2. การแสวงหาประโยชน์มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน (มาตรา 1 (1) 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา) 
 

สาเหตุการทุจริต 
  1. มีอ านาจ 
  2. กฎหมายเปิดช่องให้ก าหนดแนวทางท่ีปฏิบัติได้ 
  3. ดุลยพินิจ 
ทฤษฎีอธิบายสาเหตุการทุจริต 
  1. ทฤษฎีอุปถัมภ์ คนในสังคมมีความแตกต่างไม่เท่าเทียมกัน ก่อให้เกิดบุคคล 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่เป็น 
ผู้อุปถัมภ์ (Client) ท าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ และฝ่ายที่รับการอุปถัมภ์ (Patron) ท าหน้าที่ให้การตอบแทนในสังคม
ตะวันตก มีรากฐานจากระบบฟิวตัล ของไทยมาจากศาสนาและความเชื่อ ซึ่งการอุปถัมภ์อาจขยายวงกว้างจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของพีระมิด 
  2. ทฤษฎีล าดับชั้นความต้องการของ Maslow 
   - ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) 
   - ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) 
   - ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (belonging and love needs) 
   - ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (esteem needs) 
   - ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (self-actualization needs) 
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  3. ทฤษฎีการทุจริต มีปัจจัย 3 ประการ 
   - ความไม่ซื่อสัตย์ 
   - โอกาส 
   - สิ่งจูงใจ 
รูปแบบการทุจริต (ภาพรวม) 
  1. การทุจริตในรูปแบบพื้นฐาน เช่น การเรียกรับสินบน 
  2. การทุจริตแบบเครือข่าย ที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการกระท า
การทุจริต 
  3. การทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นการใช้อ านาจที่มีในการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอ้ือต่อ
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
 

ผลกระทบจากการทุจริต 
  1. สังคมเสียหาย 
  2. ระบบงานเสียหาย 
  3. ระบบเศรษฐกิจเสียหาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระบวนทัศน์ธรรมาภิบาล 
  หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือในภาคเอกชน เรียกว่า หลักบรรษัทภิบาล เป็นหลักการ
บริหารอย่างหนึ่งที่นิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนได้มีการน าเอาหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับหน่วยงานของตน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ซึ่งค าว่า
ธรรมาภิบาลนั้น ยังมีค าเรียกอ่ืน ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น ธรรมรัฐ สุประศาสน การก ากับที่ดี  ธรรมราษฎร์ 
ประชารัฐ รัฐาภิบาล การปกครองที่ดี การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือ Good Governance เป็นต้น 
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หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1. การบริหารจัดการภาครัฐ (Public-Sector Management) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ใหม่ ๆ การบริหารงบประมาณที่ดีขึ้นกว่าเดิม การให้บริการ
ประชาชนที่ดีขึ้นและการบรรจุผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจภายใต้สัญญาจ้าง  

2. ความรับผิดรับชอบ (Accountability) หมายถึง รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ควรจะมีความ
รับผิดชอบต่อการกระท าหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน  

3. กรอบทางกฎหมายเพ่ือการพัฒนา (Legal Framework for Development) หมายถึง ระบบ
กฎหมายที่เหมาะสมควรจะถูกก าหนดขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นคงและ  การคาดการณ์ได้ ซึ่งองค์ประกอบนี้จะสร้าง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจมีการประเมิน ความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล  

4. ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร (Transparency and Information) หมายถึง ความโปร่งใส 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดรับชอบ โดยคนทุกกลุ่มต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่ง
มีความจ าเป็นต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

คุณลักษณะของธรรมาภิบาล 
  - ธรรมาภิบาลเป็นทั้งวิธีคิด (นามธรรม) และการปฏิบัติ (รูปธรรม) 
  - ธรรมาภิบาลมีขอบเขตครอบคลุมทั้งระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น 
  - ธรรมาภิบาลมีได้ท้ังในและนอกองค์การ 
  - ธรรมาภิบาลอยู่ในทุกขั้นตอนของการบริหาร 
  - ธรรมาภิบาลมีในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริต  
  1. หลักนิติธรรม 
  2. หลักคุณธรรม 
  3. หลักความโปร่งใส 
  4. หลักการมีส่วนร่วม 
  5. หลักความรับผิดชอบ 
  6. หลักความคุ้มค่า 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติราชการที่ยึดธรรมาภิบาล 
  รัฐ : มีการปฏิบัติที่ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ มีระบบที่โปร่งใส เปิดโอกาส
ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม บุคลากรของรัฐตระหนักถึงความรับผิดชอบและการท างานที่มีตัวชี้วัดชัดเจน 

  ประชาชน : เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมกับรัฐในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ได้รับการบริการที่ดีขึ้น
เกิดความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตน 

สิ่งท่ีจะน าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 
  น าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ โดยปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สร้างจิตส านึกให้มีความรักองค์กร รักประเทศชาติ งานตรวจสอบ
ภายในพยายามพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยสรุปข้อตรวจพบและเผยแพร่กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ทุก



๙ 
 

หน่วยงานภายในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้มีธรรมาภิบาล ซึ่งจะมีผลให้
ประเทศชาติมีความสุข ลดปัญหาการขัดแย้งต่างๆ ได้โดยสันติวิธี 

4.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
รัฐบาลไทยเริ่มต้นผลักดันหลักธรรมาภิบาลจาก การก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

สร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือเร่งสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ และ
ให้เป็น แกนกลางในการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในสังคมไทย และ พระราชบัญญัติระเบียบ  บริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๔5 มาตรา 31 บัญญัติให้การก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการ
สั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต่อมาได้มีการยกเลิก
ระเบียบส านักนายกฯ ดังกล่าว และตราเป็น กฎหมายใหม่ คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและ ให้บริการ
แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการนี้ ต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้การบริหารราชการ แผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และ
ประชาชน ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผล  การปฏิบัติ
ราชการอย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้ว ยังได้มีการก าหนด หลักธรรมาภิบาลไว้ในกฎหมาย
อ่ืน ๆ เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต อาทิ 

 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีกรอบการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้ หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็น
หลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ให้มากที่สุดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิด
ความคุ้มค่า ในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัด
จ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น มาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้ 
เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิด
ผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐต้องด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังปรากฏให้เห็นในมาตราต่อไปนี้  
มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้ 
โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 



๑๐ 
 

มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระท าด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส 
เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
ในกรณีมีการกระท าผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การสั่งลงโทษทางปกครอง
ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
  เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้มีการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีความรับผิดรับชอบ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งตามหลักธรรมาภิบาล ดังปรากฏในมาตราดังต่อไปนี้ 

มาตรา 7 ภายใต้บังคับวรรคสาม ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรืออาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่มีอ านาจจะดาเนิน
การใดได้ ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจสอบหรือจัดท าขึ้น
เป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือของหน่วยงานอื่นนั้น แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  และให้มีอ านาจดาเนินการไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด การไต่สวนเบื้องต้นดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ในฐานะพนักงาน   
ไต่สวนหรือเข้าตรวจส านวน การไต่สวนของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เมื่อผลการไต่สวนเบื้องต้นปรากฏเป็นประการใด ให้ส่ง
ส านวนการไต่สวนเบื้องต้นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าการด าเนินการของผู้ว่าการจะกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะแจ้งให้ผู้ว่าการยุติ
การด าเนินการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อด าเนินการต่อไป 

มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงิน 
การคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการเสนอผลการตรวจสอบการกระท าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เพ่ือปรึกษาหารือร่วมกัน ในกรณีที่ประชุมร่วมมีมติเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการที่ลงคะแนน ให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และประธาน



๑๑ 
 

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกันลงนามในหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย 

ให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทุกคน มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมตามวรรคสอง ในกรณีที่กรรมการผู้ใดไม่มาประชุมโดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือมาประชุมแล้วไม่ลงคะแนนเสียง หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจากต าแหน่งก่อนวันประชุมหรือก่อนลงมติ แล้วแต่กรณี  

ในการประชุมตามวรรคสอง ให้ผู้ว่าการมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นได้ด้วยแต่ไม่มีสิทธิ
ลงคะแนน  

การประชุมของที่ประชุมร่วมตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่ที่ประชุม 
ร่วมก าหนด 

มาตรา 88 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการหรือรู้ว่ามี
การกระท าดังกล่าวแล้ว แต่มิได้สั่งยับยั้ง หรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรร
เงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการดังกล่าว ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามวรรคหนึ่งให้ถือว่า
รายงานและเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการจัดส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นส่วน
หนึ่งของส านวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



๓๖ 

 

 

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรม 
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