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1. รายนามผู้ชี้แจง 
 

ส่วนราชการ    กระทรวงพาณชิย์ 

ลําดบั ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ 
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

2 นางสาวพัทยา เชิงสะอาด 
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ 
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

3 นางศรนภา เฮงประเสริฐ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ 

4 นางสาวณัฐภากัญญ ์ศักด์ิเทวินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ 
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2. สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสรุปปัญหา อุปสรรค  
ในการดําเนินงาน และแนวทางแก้ไข     

กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม 2555 มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระทรวง วางแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง สอบทาน ปรับปรุงระบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจากระบบงานและตัวบุคคล สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการ 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประสานงาน เร่งรัดและติดตามการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต  

2.1 ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดยเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน 
ที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
และคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน อันจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ให้สูงขึ้น ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงพาณิชย์  
ได้นํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)  
มาเป็นแนวทางในการกําหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม  

ในการดําเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ มุ่งเน้นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งนโยบายการปลอดทุจริตของกระทรวงพาณิชย์  
(Zero Corruption) โดยได้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 7,640,758 บาท เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม โดยแยกเป็นรายหน่วยงานได้ ดังน้ี 

หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน แนวทางตามแผนงานบูรณาการ 
โครงการ กิจกรรม สร้าง

จิตสํานึก สร้างกลไก เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ 

1. สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ 2,172,800 1 11 √ √ - 

2. กรมการค้าต่างประเทศ  2,920,340 - 6 √ √ √ 

3. กรมการค้าภายใน 1,461,800 - 6 - √ - 

4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  727,400 - 15 √ √ √ 

5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  187,918 - 10 √ - √ 

6. กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ  77,100  - 3 √ √ √ 

7. สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  48,400 - 7 √ √ - 

8. องค์การคลังสินค้า 30,000 - 5 √ √ √ 

9. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  15,000 - 7 √ √ √ 

10. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี 
และเคร่ืองประดับแห่งชาติ  

- - 4 √ √ - 

รวม 7,640,758      
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1) ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖๐) ประกอบด้วย  
4 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ (๑) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ (๒) บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้าน 
การทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ (๓) พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต (๔) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน ส่งผลให้หน่วยงาน 
ของกระทรวงพาณิชย์มีกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน และมีการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือเป็นการกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในกระทรวงพาณิชย์ 

2) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์บุคลากร 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การบริหารสัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อสังเกตจาการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจ้างจ้างภาครัฐและการบริหารสัญญา และป้องกันการ
มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อนในภารกิจของหน่วยงาน ทําให้ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะส่งผล
ให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ  

3) ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 
สร้างเสริมองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามกฎหมายให้แก่ข้าราชการ พนักงาน 

ราชการ และลูกจ้างที่เก่ียวข้องของกระทรวงพาณิชย์ และส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทํางานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจ
และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ สร้างจิตสํานึก 
ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม คามซื่อสัตย์สุจริตและมีค่านิยมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในการทํางาน สามารถนํา
หลักธรรมะไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการทํางาน
ทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกระทรวงพาณิชย์ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
จัดทําเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ http://acoc.ops.moc.go.th 

เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ ศปท. กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ที่เก่ียวข้องในเรื่องการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากน้ียังมีวารสาร MOC ZERO CORRUPTION JOURNAL ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมต่าง ๆ และมีเพจเฟสบุ๊ค Moc–Zero Corruption  
และจัดต้ังกลุ่มไลน์ Real Zero Corruption เพ่ือแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย 
เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย Zero Corruption และให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรในกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย 

5) ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน ช่องทาง 
การร้องเรียน การดําเนินการติดตามและรายงานผล โดยมีรายละเอียดในการร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน  
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การดําเนินการติดตาม และรายงานผล สําหรับเรื่องร้องเรียนสามารถจําแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) การใช้
ตําแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ (2) การเรียกรับเงินนอกจากค่าธรรมเนียม (3) การปลอมแปลงเอกสาร
ทางการเงิน (4) ทุจริตการจัดซื้อจ้างตามโครงการ 

ส่วนการตอบสนองข้อร้องเรียนจากการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนจากการประเมินพบว่าศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต มีการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน การเผยแพร่ผลการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และมีการสรุปผลการรายงานเรื่องการร้องเรียนทั่วไปพร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคอย่างชัดเจน ส่วนช่องทาง 
การร้องเรียน สรุปได้ว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความสะดวกของช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
การใช้บริการ 

2.2 ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการมีดังน้ี 

การดําเนินการแผนปฏิบัติการ/แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ส่วนราชการและการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงพาณิชย์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในลักษณะการประชุม/การสัมมนา/การอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร
ในทุกระดับทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์และภาคประชาชน รวมถึงการยกระดับการ
ทํางาน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

การเสริมสร้างจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องสําคัญ และต้องมีการปลูกฝังสร้าง
ความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ทั้งน้ี การปลูกจิตสํานึกให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์  
ควรมีการดําเนินการในลักษณะที่ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนและมีการอบรมอย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบัน
กระทรวงพาณิชย์มีจํานวนบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค) 4,400 คน 
ซึ่งถือว่าเป็นจํานวนค่อนข้างมาก ดังน้ัน การดําเนินการสัมมนา/อบรม ในเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมบุคลากร 
ทุกคนจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้างยาวนานและใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก อน่ึง การวัด 
ผลสําเร็จของการดําเนินแผนการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงพาณิชย์
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน อาจจะดําเนินการได้ค่อนข้างยากเน่ืองจากเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องเชิงพฤติกรรม 
ของบุคคล และการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ยังเป็นการดําเนินงานเชิงเด่ียว  
ที่มีการบูรณาการการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกน้อยมาก ซึ่งควรร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพของเครือข่ายมากย่ิงขึ้น  

2.3 ข้อเสนอแนะ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จะดําเนินการกําหนดแผนปฏิบัติการ/แผนงานการจัดกิจกรรมสัมมนา/ 

อบรมการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ ในแต่ละปีงบประมาณ 
โดยระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการอบรมไว้ให้ชัดเจนและครอบคลุมบุคลากรท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนา/อบรมทั้งในส่วนกลางและจังหวัดต่าง ๆ ตามรายภูมิภาคทั่วประเทศอย่างต่อเน่ือง
สม่ําเสมอ และครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณชิย์ เพ่ือให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้และจิตสํานึก
ที่ดีในเรื่องการป้องกันปราบปรามและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จนสามารถพัฒนากลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร MOC Zero Corruption อย่างเต็มรูปแบบและเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและควร
เสริมสร้างแนวทางการบูรณาการ และความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตระหว่างภาคีเครือข่ายภายนอก  
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และให้เกิดความเข้มแข็งรวมทั้งการเป็นเอกภาพ 
ของเครือข่ายมากย่ิงขึ้น 
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3. แผนการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สําคัญ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เ พ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้ กับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์  
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาํปี ดังน้ี  

วิสัยทัศน์ “พาณิชย์โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต” (MOC Zero Corruption) 

พันธกิจ  1. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

ค่านิยม    ZERO = องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต 
Z = Zone เขตปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน 
E = Excellent บริหารงานด้วยความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล 
R = Relationship สร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน 
O = Organization องค์กรใสสะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของห น่วยงานภาค รั ฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่ ตํ่ า ก ว่ า ร้ อยละ  85  
เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
มีระดับดีขึ้น  

วัตถุประสงค์ 
๑. สนับสนุนการขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามวัตถุประสงค์หลัก 

ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

๒. เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการทํางานและผลักดันการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
นําไปจัดทําแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

๓. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ประพฤติตนและปฏิบัติ 
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี  
ความซื่อสัตย์สุจริต 

๔. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและลดความเสี่ยงในการทุจริต รวมทั้ง
ส่งเสริมค่านิยมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

๕. ประสานความร่วมมือให้เครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยการสร้างเสริมให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
อย่างย่ังยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กระทรวงพาณิชย์ ได้ดําเนินงานตามแนวทางแผนงานบูรณาการที่ 1 คือ สร้างจิตสํานึกและปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต และแนวทางแผนงานบูรณาการที่ 2 คือ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต โดยเน้นการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้และการขยายเครือข่ายในการเฝ้าระวังเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ี 

แนวทางแผนงานบูรณาการที่ 1 สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ 

1. ปลูกฝังและสร้างสํานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
2. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์

ส่วนรวม 
3. การพัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานทาง

จริยธรรม 
4. ส่งเสริมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือต้านการทุจริต 

แนวทางแผนงานบูรณาการที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

1. การวางแนวทางรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ลดการทุจริต การงดรับสินบน  
2. การพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
3. ปลูกฝังและสร้างสํานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
4. การวางมาตรการเสริมในการสกัดก้ัน 
5. การเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงรุกของบุคลากร 
6. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์  

โดยการดําเนินงานในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มีการจัดทําโครงการพัฒนา
จิตสํานึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริตตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพ่ือสนับสนุน 
การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ซึ่งเน้นพัฒนาจิตสํานึกและเสริมสร้างความเข็มแข็ง 
ให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมมือกัน
สร้างมาตรการป้องกันการทุจริตที่มีการพัฒนารูปแบบและซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน และส่งเสริมพัฒนา
เครือข่าย Moc Zero Corruption ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์การทุจริต และแจ้งเบาะแสการทุจริตภายใน
องค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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จําแนกตามหน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม 
งบประมาณ  

(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงาน : กระทรวงพาณิชย์ 5.3732
1. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.8592
โครงการ : โครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงพาณิชย์ 
1.8592

กิจกรรมท่ี 1 : เสริมสร้างจิตสํานึกและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 0.4794

กิจกรรมท่ี 2 : สร้างกลไกการป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปราม 
การทุจริต 

1.3798

2. กรมการค้าต่างประเทศ 0.4712
โครงการ : โครงการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 0.4712

กิจกรรม : ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 0.4712

3. กรมการค้าภายใน 0.5874
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้และจิตสํานึกในการป้องกันการทุจริต

 และประพฤติมิชอบ 
0.5874

กิจกรรม : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.5874

4. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 0.7654
โครงการ : โครงการข้าราชการท่ีดีตามรอยเท้าพ่อ 0.7654

กิจกรรม : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.7654

5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 0.2566
โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี

และไร้ทุจริต 
0.2566

กิจกรรม : พัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี
  และไร้ทุจริต 

0.2566

6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.9510
โครงการ : โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 0.9510

กิจกรรม : ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 0.9510

7. สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 0.4824
โครงการ :  โครงการปลูกฝังวิธีคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยจิตพอเพียง  
เพ่ือเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

0.4824

กิจกรรม :  ปลูกฝังวิธีคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แยกแยะผลประโยชน์  
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยจิตพอเพียงเพื่อเป็นสังคมท่ีไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

0.4824
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4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย 
 

จําแนกตามหน่วยงาน - โครงการ - งบรายจ่าย 
งบประมาณ  

(หน่วย : ล้านบาท)

กระทรวงพาณิชย์ 5.3732
1. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
โครงการ : โครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเขม้แข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ 1.8592

งบรายจ่ายอื่น 1.8592
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างจิตสํานึกและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 0.4794

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกลไกการป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 1.3798

2. กรมการค้าต่างประเทศ 
โครงการ : โครงการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 0.4712

งบรายจ่ายอื่น 0.4712
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 0.4712

3. กรมการค้าภายใน 
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้และจิตสํานึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.5874

งบรายจ่ายอื่น 0.5874
1) ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้างความรู้และจิตสาํนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.5874

4. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
โครงการ : โครงการข้าราชการท่ีดีตามรอยเท้าพ่อ 0.7654

งบรายจ่ายอื่น 0.7654
1) ค่าใช้จ่ายโครงการข้าราชการท่ีดีตามรอยเท้าพ่อ 0.7654

5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและไร้ทุจริต 0.2566

งบรายจ่ายอื่น 0.2566
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและไร้ทุจริต 0.2566

6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โครงการ : โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 0.9510

งบรายจ่ายอื่น 0.9510
1) ค่าใช้จ่ายโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 0.9510

7. สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
โครงการ :  โครงการปลูกฝังวิธีคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว   

 และผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยจิตพอเพียง เพ่ือเป็นสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
0.4824

งบรายจ่ายอื่น 0.4824
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกฝังวิธีคดิหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แยกแยะผลประโยชน์     

  ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่นรวมด้วยจิตพอเพียงเพ่ือเป็นสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
0.4824
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5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหน่วยงาน  
 
 
 

- ไม่มี - 
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6. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตัวชี้วัด จําแนกตามหน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม  

เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตัวชี้วัด  
จําแนกตามหน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ 

เป้าหมาย งบประมาณ  
(หน่วย : ล้านบาท) หน่วยนับ จํานวน 

เป้าหมายท่ี 1 : สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น   

ตัวชี้วัดท่ี 1 : ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 44 

  5.3732

แนวทางการดําเนินงานท่ี 1 : สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต   3.0424

ตัวชี้วัดท่ี 2 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

  3.0424

1. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   0.4794
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้าน

การทุจริต กระทรวงพาณิชย์ 
  0.4794

กิจกรรม เสริมสร้างจิตสํานึกและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ราย 660 0.4794

2. กรมการค้าต่างประเทศ   0.4712
โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   0.4712

กิจกรรม ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในการปฏิบัติงาน คน 70 0.4712

3. กรมการค้าภายใน   0.5874
โครงการท่ี 1 : โครงการเสริมสร้างความรู้และจิตสํานึกในการป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  0.5874

กิจกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คน 400 0.5874

4. กรมทรัพย์สินทางปัญญา   0.7654
โครงการท่ี 1 : โครงการข้าราชการที่ดีตามรอยเท้าพ่อ   0.7654

กิจกรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คน 300 0.7654

5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   0.2566
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็น

ข้าราชการที่ดีและไร้ทุจริต 
  0.2566

กิจกรรม พัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี
และไร้ทุจริต 

ราย 240 0.2566

6. สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า   0.4824
โครงการท่ี 1 : โครงการปลูกฝังวิธีคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยจิตพอเพียง เพ่ือเป็นสังคม
ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

  0.4824

กิจกรรม ปลูกฝังวิธีคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยจิตพอเพียงเพ่ือเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

คน 120 0.4824



11 
 

เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตัวชี้วัด  
จําแนกตามหน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ 

เป้าหมาย งบประมาณ  
(หน่วย : ล้านบาท) หน่วยนับ จํานวน 

แนวทางการดําเนินงานท่ี 2 : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต   2.3308

ตัวชี้ วัดท่ี 1 : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ไม่รวมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน) 

  1.3798

1. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   1.3798
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้าน

การทุจริต กระทรวงพาณิชย์ 
  1.3798

กิจกรรม สร้างกลไกการป้องกันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปราม
การทุจริต 

ราย 540 1.3798

ตัวชี้วัดท่ี 2 : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
และการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 85 

  0.9510

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   0.9510
โครงการท่ี 1 : โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน   0.9510

กิจกรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คน 1,550 0.9510
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย  
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สํานักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์ 



14 
 

โครงการ  การพัฒนาจิตสํานึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์  
ประจําปีงบประมาณ 2561 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
งบประมาณ   จํานวน 1,859,200 บาท  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้ความสําคัญด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เป็นวาระแห่งชาติ และให้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕60) โดยกําหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของค่าดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเป็นร้อยละ 50 รวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด้วยมาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การวางระบบอุธรณ์ เพ่ือมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจ 
มิชอบ ก่อให้เกิดการทุจริต การใช้มาตรการ ทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึก 
ของข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริม 
และสนับสนุนองค์กรเครือข่ายเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ซึ่งมีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจํานวนมาก ที่ผ่านมาจึงมีประเด็นการปฏิบัติงานเชิงนโยบายที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงพาณิชย์  
ในด้านความโปร่งใส ซึ่งจําเป็นต้องมีการรณรงค์ให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร คือ“รังเกียจการทุจริต 
ต้ังมั่นในความซื่อสตัย์ ไม่มีระบบเงินทอน โดยต้ังต้นจากผู้บริหาร และสร้างจิตสํานึกร่วมกับบุคลากรทุกระดับ” เพ่ือรวม 
พลังกันต่อต้านการทุจริตและกู้คืนศักด์ิศรีของกระทรวงพาณิชย์ให้กลับคืนมาอย่างสง่างาม โดยมีการประกาศนโยบาย 
“Zero Corruption” โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ มุ่งเน้นสู่ยุทธศาสตร์การปฏิบัติ ทั้งน้ียังมีความต้ังใจที่จะสร้างแรงผลักดัน ให้เกิดการขยาย
ผลการต่อต้านการทุจริตจากส่วนกลาง ไปสู่ส่วนภูมิภาค และให้ความสําคัญกับบุคลากรในองค์กรที่จะสร้างพลังเครือข่าย 
MOC Zero Corruption ให้เป็นพลังสําคัญในการป้องกันและร่วมมือกัน ในการขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน  

กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเข็มแข็งของกลไก
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาจิตสํานึกและความเข็มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต ของบุคลากรให้
ทั่วถึงทั้งในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และมีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก รวมท้ังพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
และการมีส่วนร่วมในการป้องกัน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งภายในกระทรวง และเป็นกระทรวงที่ปลอดคอร์รัปชัน
อย่างแท้จริงและถาวรต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามวัตถุประสงค์หลัก 

ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
2.2 เพ่ือพัฒนาจิตสํานึกและเสริมสร้างความเข็มแข็งให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความผิดพลาดและสร้าง
วัฒนธรรมเชิงจริยธรรมขึ้นในองค์กร ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 

2.3 เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมระดับของค่าดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
โดยผ่านกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมของ
กระทรวงพาณิชย์ ให้มีระดับคะแนนที่เพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
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3. เป้าหมาย 
กระทรวงพาณิชย์เป็นองค์กรที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้   

4. วิธีการดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ์ชาติฯ 
ระยะ 3 งบประมาณ จํานวน 

หน่วย
นับ 

1. โครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต  1,859,200 1,200 คน 
กิจกรรม 1 เสริมสร้างจิตสํานึกและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 479,400 660 คน 
1. ปลูกฝังและสร้างสํานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
- การเสวนาเพื่อปลุกจิตสํานึกข้าราชการและบุคลากรในองค์กรให้ตระหนัก 

ยุทธ์ท่ี 1 100,000 200 คน 

2. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
- ประชุมเพ่ือวางแนวทางและรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ 
ส่วนรวม พ.ศ. ......... 

ยุทธ์ท่ี 1 100,000 
 
 
 

200 คน 

3. การพัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานตามประมวลจริยธรรม 
และมาตรฐานทางจริยธรรม 
- การสัมมนาสร้างเครือข่ายคุณธรรมทําความดีและจัดกิจกรรม 
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

ยุทธ์ท่ี 1 179,400 60 คน 

4. ส่งเสริมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือ
ต้านการทุจริต 
- กิจกรรมส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินงานตามแนวทาง “สํานักงาน
พอเพียง” ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ยุทธ์ท่ี 1 100,000 200 คน 
 

กิจกรรม 2 สร้างกลไกการป้องกันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจรติ 1,379,800 540 คน 

1. การวางแนวทางรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีลดการทุจริต การงดรับสินบน  
- ประชุมเชิงปฏิบติัการวางแนวทางและรณรงค์ให้เจา้หน้าท่ีลดการทุจริต 

ยุทธ์ท่ี 1 100,000 200 คน 

2. การพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติให้เป็นตามเกณฑ์การประเมินฯ ITA 
- ประชุมเชิงปฏิบัติและติดตามรวบรวมผลการประเมิน ITA 

ยุทธ์ท่ี 1 50,000 
 
 

100 
 

(50) 
(50) 

คน 

3. ปลูกฝงัและสร้างสาํนึกและคา่นิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
- การสัมมนาการสร้างเครือข่าย MOC Watch Dog  (หมาเฝ้ากระทรวง) 
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย MOC Zero Corruption 

ยุทธ์ท่ี 1 
 
 

 
33,040 

582,200 

 
150 
90 

 
คน 
คน 

4. การวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น 
- พัฒนาสง่เสริมให้ภาคธุรกิจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ACTs Good Label 

ยุทธ์ท่ี 4 234,560 80 คน 

5. การเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงรุกของบุคลากร 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- การประชุมวางแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะและองค์ความรู้การปอ้งกัน 

ยุทธ์ท่ี 4 
 

130,000 40 คน 

6. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์  
- วีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ MOC Zero Corruption กระทรวงพาณิชย์  
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- วารสาร MOC ZERO CORRUPTION JOURNAL ประจําปี 2561 
- สต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน   
- จัดทําสื่อและเนื้อหาเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม 

ยุทธ์ท่ี 6 
 
 
 

250,000 
100,000 
17,500 
50,000 
20,000 
12,500 
50,000 

 

 
1 

3,500 
1,000 
1,000 
2,500 
1,000 

 
เร่ือง 
ชิ้น 
เล่ม 
เล่ม 
ชิ้น 
ชิ้น 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
- ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เครือข่าย MOC ZERO CORRUPTION 

เครือข่ายคุณธรรม และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ  

6. พื้นที่ดําเนินการ 
- กระทรวงพาณิชย์ / กรุงเทพฯหรือปริมณฑล /ต่างจังหวัด 

7. ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

8. ตัวชี้วัด 
8.1 ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

จิตสํานึกและความเข็มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต จํานวนไม่น้อยกว่า 1,200 คน 
8.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับความรู้ในการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 75 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 กลุ่มเป้าหมาย มีจิตสํานึกและมีความเข็มแข็งในคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดและสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมขึ้นในองค์กร 
ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 

9.2 ภาพรวมของกระทรวงพาณิชย์ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) มีระดับคะแนนที่เพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

9.3 กระทรวงพาณิชย์มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นองค์กรที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ได้รับการยอมรับ 
และความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน 

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

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงพาณิชย์ 
พฤษภาคม 2560 
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รายละเอียดประมาณการคา่ใช้จ่าย 
โครงการพฒันาจิตสํานกึและความเข้มแขง็ของกลไกต่อตา้นการทจุรติ กระทรวงพาณชิย์ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 

จํานวน/วัน
ชม/มื้อ/คัน
มื้อ/คัน

1200 1,859,200
1 กิจกรรม 1 เสริมสร้างจิตสํานึกและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 660 479,400    

1.1 ปลูกฝงัและสร้างสํานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 200 100,000    
1) กิจกรรมการเสวนาเพ่ือปลุกจิตสํานึกข้าราชการและบุคลากรในองค์กรให้ตระหนัก 100,000    

    1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 6 4 1,200     28,800    
    2. ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) 1 204 250        51,000    
    3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 204 35          14,280    
    4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 5,920      
       (1) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 1 520        520        
       (2) ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด 1 200 27          5,400     

1.2 ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 200 100,000    
1) การประชุมเพ่ือวางแนวทางการและรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญติัฯ 100,000    

   1. ค่าอาหาร      4          1 50 120        24,000    
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม      4          1 50           50 10,000    
  3. ค่าเช่าห้องประชุม      4          1      8,000      32,000
  4. ค่าจัดทําเอกสาร      4          1 50           70      14,000
  5. ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ      4          1 5,000          20,000

1.3 การพัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรม 60 179,400    
1) กิจกรรมการสร้างเครือข่ายคุณธรรมทําความดีและจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 179,400    

  1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรฐั) 6 3 1,200     21,600    
  2. ค่าท่ีพัก 51,600    
       (1) ผู้เข้าอบรม 1 60 800        48,000    
       (2) วิทยากร 1 3 1,200     3,600      
  3. ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) 2 63 350        44,100    
  4. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 63 50          6,300      
  5. ค่ายานพาหนะ 53,800   
       (1) ค่ารถโดยสาร (รถบัส) + ค่าน้ํามัน 2 13,400    26,800    
       (2) ค่าแท๊กซ่ี 1 60 450        27,000    
  6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 2,000     
      (1) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 1 500        500        
      (2) ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด 1 60 25          1,500      

1.4 ส่งเสริมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือต้านการทุจริต 200 100,000    
1) กิจกรรมส่งเสริมให้ดําเนินงานตามแนวทาง “สํานักงานพอเพียง” ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 100,000    

    1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 6 4 1,200     28,800    
    2. ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) 1 204 250        51,000    
    3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 204 35          14,280    
    4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 5,920      
       (1) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 1 520        520         
       (2) ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด 1 200 27          5,400       

โครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์

จํานวนเงินจํานวนเงิน รวมเงิน (บาท)ท่ี รายการ ครั้ง
จํานวน
คน/ชิ้น
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2 กิจกรรม 2 สร้างกลไกการป้องกันและเพ่ิมประสิทธภิาพในการปราบปรามการทุจริต 540 1,379,800 
2.1 การวางแนวทางและรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีลดการทุจริตและการงดรับสินบนทุกรูปแบบ 80 100,000    
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแนวทางและรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีลดการทุจริตทุกรูปแบบ 100,000    

    1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 6 4 1,200     28,800    
    2. ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) 1 204 250        51,000    
    3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 204 35          14,280    
    4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 5,920      
       (1) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 1 520        520         
       (2) ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด 1 200 27          5,400       

2.2 การพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 100 50,000      
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับผลการประเมินฯ ITA 50,000      

    1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 2 3 2 1,200     14,400    
    2. ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) 2 1 52 240        24,960    
    3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 2 52 35          7,280      
    4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 3,360      
       (1) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 2 1 430        860        
       (2) ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด 2 1 50 25          2,500      

2.3 ปลูกฝงัและสร้างสํานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 240 615,240    
1) กิจกรรมสร้างเครือข่าย MOC Watch Dog  (หมาเฝา้กระทรวง) 150 33,040      

    1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 6 2 1,200     14,400    
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 152 35          10,640    
    3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 8,000      
       (1) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 1 500        500        
       (2) ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด 1 150 50          7,500      

2) กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย MOC Zero Corruption 90 582,200    
  1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 12 4 1,200     57,600    
  2. ค่าท่ีพัก 184,400  
       (1) ผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ 2 96 900        172,800  
       (2) วิทยากร 2 4 1,450     11,600    
  3. ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) 4 100 450        180,000  
  4. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 4 100 50          20,000    
  5. ค่ายานพาหนะ 136,200 
       (1) ค่ารถโดยสาร (รถบัส) + ค่าน้ํามัน 3 13,400    40,200    
       (2) ค่าแท๊กซ่ี 1 96 1,000     96,000    
  6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 4,000     
      (1) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 1 850 850        
      (2) ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด 1 90 35          3,150      

2.4 การวางมาตรการเสริมในการสกัดก้ัน 80 234,560    
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาส่งเสริมให้ภาคธรุกิจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ACTs Good Label 234,560    

  1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 6 3 1,200     21,600    
  2. ค่าท่ีพัก 68,350    
       (1) ผู้เข้าอบรม 1 80 800        64,000    
       (2) วิทยากร 1 3 1,450     4,350      
  3. ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) 2 83 450        74,700    
  4. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 83 50          8,300      
  5. ค่ายานพาหนะ 58,800   
       (1) ค่ารถโดยสาร (รถบัส) + ค่าน้ํามัน 2 13,400    26,800    
       (2) ค่าแท๊กซ่ี 1 80 400        32,000    
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  6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 2,810     
      (1) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 1 410        410        
      (2) ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด 1 80 30          2,400      

2.5 การเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงรุกของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบรามการทุจริต 40 130,000    
1) กิจกรรมการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 130,000    

   1. ค่าอาหาร      1          1 40 120        4,800      
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่      1          1 40           50 2,000      
  3. ค่าเบ้ียเล้ียง (สําหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมในส่วนภูมิภาค)      1          1 40         240        9,600
  4. ค่าท่ีพัก (สําหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมในส่วนภูมิภาค)      1          1 40         900      36,000
  5. ค่าพาหนะ (สําหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมในส่วนภูมิภาค)      1 1     40      1,800      72,000
  6. ค่าเช่าห้องประชุม      1          1      5,000        5,000
  7. ค่าจัดทําเอกสาร      1          1 40           15          600

2.6 สร้างส่ือประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ (Creative Public Relation) 250,000    
1) การจัดทําส่ือเผยแพร่เพ่ือรณรงค์ตอ่ตา้นการกระทําทุจริต 250,000    

1. วีดีทัศน์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ 1 100,000  100,000     
2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 3500 5            17,500.0    
3. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณีศึกษา / Do & Don't) 1000 50          50,000.0    
4. วารสารผลการดําเนินงาน MOC ZERO CORRUPTION JOURNAL 1000 20          20,000.0    
5. สต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 2500 5            12,500.0    
6. คู่มือเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมในลักษณะกรณีศึกษา เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1000 50          50,000.0    

1,859,200 

หมายเหต ุขอถัวค่าใช้จ่ายทุกรายการ และจํานวนคน โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ระเบียบฯ กําหนดทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ ****

รวมท้ังส้ิน
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กรมการค้าต่างประเทศ 
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โครงการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในการปฏบิตังิานของขา้ราชการกรมการคา้ต่างประเทศ   
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

หลกัสตูร : คต. ยุคใหม่ใส่ใจคณุธรรมจริยธรรม 
 

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

1. หลกัการและเหตผุล 
ในสถานการณ์ปัจจุบันมนุษยชาติกําลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน อันนํามาซึ่งการแตกแยกทางความคิด 
ก่อให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกันอย่างรุนแรงทางวัตถุนิยมในทุกรูปแบบ โดยไม่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  
ซึ่งถ้าเป็นเช่นน้ีต่อไปก็อาจจะนําพาให้ประเทศไทยของเราติดกับดักวิกฤตการณ์เช่นกันทางออกจากวิกฤติการณ์
ดังกล่าว ก็คือต้องส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ให้ ยึดติดกับวัตถุนิยมจนเกินไป ประกอบกับพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติราชการ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 กําหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่
ดําเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งต้องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ 

โดยสํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจ             
แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1013/ว 27 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553             
โดยกําหนดให้ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
รวมทั้งมีขวัญกําลังใจที่ดีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถของข้าราชการ ประกอบกับสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงาน รวมท้ังการดําเนินชีวิตให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยอาศัยคุณธรรม 
และจริยธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวใจ และการดําเนินชีวิต  

ดังน้ัน การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนําไปสู่ 
การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมเป็นเข็มทิศนําชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 บัญญัติให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไป
เพ่ือผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่าง 
มีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมาตรา 72 บัญญัติให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดําเนินการให้มี 
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ต่อภารกิจของรัฐ  
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สํานักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะองค์กรกลางทําหน้าที่พัฒนา
ข้าราชการในทุกระดับ ในกรมการค้าต่างประเทศเห็นความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนในการนํานโยบาย
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของรัฐ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลโดยมีแนวทางสําคัญประการหน่ึง คือ การให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และสร้างเสริมทัศนคติในการปฏิบัติงาน มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่เอ้ือต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างมีระบบและต่อเน่ืองสอดคล้องกับการทํางาน 
และมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

จากเหตุผลข้างต้น สํานักเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ จึงได้จัด “โครงการส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61 หลักสูตร : คต. ยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม ขึ้น เพ่ือมุ่งเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรของกรมการค้าต่างประเทศ ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยม 
ของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และถูกต้องชอบธรรม อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ให้กับบุคลากรกรมฯ ได้มีความรู้ในทุก ๆ ด้านมีความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถนําความรู้มา
พัฒนาส่วนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีใจรักงานที่ทําอย่างมีพลังมีความเป็นผู้นําในหัวใจคน มีทัศนคติที่ดี
ต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานอย่างเต็มที่ และมี
พฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข  

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสําคัญ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม  
และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

๒.๔ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสมัฤทธ์ิ 

3. ขอบเขตการดําเนินงาน 
 จัดอบรมในรูปแบบต่างบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และยกตัวอย่างกรณีศึกษา   

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประกอบด้วยบุคลากรกรมการค้าต่างประเทศทุกระดับ จํานวน 70 คน 

5. กําหนดการ 
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

6. สถานที่ดําเนินการ 
สถานที่เอกชนตามความเหมาะสม 
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7. วิทยากร 
 คณะวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการในการปฏิบัติงาน 

8. งบประมาณในการดําเนินงาน 

 ใช้การเบิกจ่ายจากงบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 471,200 บาท   
(สี่แสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันสองร้อยบาทถ้วน)  

9. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศทุกระดับ ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ 

ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการท่ีบัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ  
และระเบียบ เห็นความสําคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

9.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศทุกระดับ ได้รับการส่งเสริมให้มี 
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย 
โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

9.3 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศทุกระดับได้รับการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

9.4 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจ 
และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

10. ตัวชี้วัดการดําเนินงาน 

 10.1 ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจะต้อง 
มีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการฯ ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 10.2 ร้อยละของผู้ เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 75 

11. วิธีการประเมินผล  

 11.1 ประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการสัมมนา 

 11.2 ประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ 

12. ผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน 
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม  

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

กลุ่มงานพัฒนาบุคคล  
สํานักงานเลขานุการกรม 

พฤษภาคม  2560
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ประมาณการค่าใช้จ่าย   
โครงการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในการปฏบิตังิาน ของขา้ราชการกรมการคา้ตา่งประเทศ   

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
หลกัสตูร : คต. ยุคใหม่ใส่ใจคณุธรรมจริยธรรม 

ระหว่างเดือนตลุาคม 2560 – กันยายน  2561  จํานวน 3 วัน 
ณ สถานทีเ่อกชนตามความเหมาะสม 

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

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร (บรรยาย/อภิปราย/ฝึกปฏิบัติ)      90,000 บาท 
     (5 คน × 1,200 บาท × 15 ช่ัวโมง) 

2. ค่าห้องพักสําหรับข้าราชการ/ลูกจ้าง//เจ้าหน้าที่/วิทยากร 2 คืน   126,000 บาท  
     (70 คน × 900 บาท × 2 คืน) 
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม         17,500 บาท 
     (70 คน× 5 มื้อ × 50 บาท) 
4. ค่าอาหาร         112,000 บาท 
    - วันที่ 1  (อาหารคํ่า) (70 คน × 350 บาท)         24,500 
    - วันที่ 2  (ไม่ครบมื้อ) (70 คน × 700 บาท)         49,000 
    - วันที่ 3  (อาหารกลางวัน) (70 คน × 350 บาท)     24,500 
5. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (รวมค่านํ้ามัน) ไป-กลับ จํานวน 1 คัน        90,000 บาท 
     (2 คัน× 3 วัน × 15,000 บาท) 
6. ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ จํานวน 2 คัน         10,500 บาท 
     (1 คัน× 3 วัน × 3,500 บาท) 
7. ค่าพาหนะไปกลับ  ระหว่างที่พัก-กรมฯ  สําหรับบุคลากรส่วนกลาง      21,000 บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ              4,200 บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์สัมมนาฯ 

  - ค่าเช่าอุปกรณ์ในการอบรมสัมมนา อาท ิโปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       471,200 บาท 
        (สี่แสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพนัสองร้อยบาทถ้วน) 

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

 
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ และจํานวนคน 
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กรมการค้าภายใน 
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ชื่อโครงการ “เสริมสรา้งความรู้และจิตสํานึกในการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ” 

1. หลกัการและเหตผุล 
 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐนับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดในปัจจุบัน 
เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตลอดจนตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ดังน้ันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐจึงเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผล
เสียหายต่อทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชาชน และแนวทางการพัฒนาประเทศชาติในทุกๆด้าน 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากข้ึนจนยากแก่การป้องกัน  
จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่งเสริมสร้างให้บุคลากรมีจิตสํานึกเห็นความสําคัญของปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจกระตุ้นให้
บุคลากรมีจิตสํานึกมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แก่บุคลากรกรมการค้าภายใน 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างและปลุกจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ศีลธรรมอันดีงาม 
และทัศนคติที่ดีในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แก่บุคลากรของกรมการค้าภายใน 
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในบุคลากรของกรมการค้าภายใน 

3. เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เป้าหมาย 
   ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ สังกัดกรมการค้าภาย และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมโครงการภายในเดือนกันยายน 2561 
 ๓.๒ ผลผลิต/ตัวช้ีวัด 
 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 ๓.๓ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
 กิจกรรมที่ 1 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับการรับรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ร้อยละ 80 
 กิจกรรมที่ 2 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับการรับรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80   

4. ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
 - ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

5. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 5.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 กิจกรรมที่ 1 : ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ สังกัดกรมการค้าภายใน 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 80 คน 
 กิจกรรมที่ 2 : ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ สังกัดกรมการค้าภายใน  
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จํานวน 300 คน 
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 5.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย อิทธพิลที่มีต่อโครงการ การบรหิารจัดการผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานราชการ  
ที่เข้าร่วมโครงการ 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการและความ
พึงใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลต่อ
ความสําเร็จด้านผลลัพธ์ และผลผลิต 

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ  
จากทุกหน่วยงาน/สํานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
เข้าร่วมโครงการ และอํานวยความ
สะดวกเรื่องสถานที่ อาหาร หลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 

6. งบประมาณ 
ท่ี กิจกรรมหลัก รายละเอียด ผลท่ีคาดหวัง ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด งบประมาณ 
1 จัดอบรมให้ความรู้ 

ในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  
(1 ครั้ง) 
การดําเนินการ: 
- บรรยายความรู้ เร่ือง 
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2558 และความรู้เร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
วิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

- ค่าวิทยากรภายนอก 
9,600 บาท 
- ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
32,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
12,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
56,000 บาท 
- ค่าท่ีพัก 
72,000 บาท 
- ค่าพาหนะ 
103,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
9,100 บาท 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้ท่ีได้
ไปปรับใช้เป็นทักษะใน
การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีทัศนคติท่ีดี และส่วน
ร่วมในการป้องการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

2 วัน ต.ค. 60 ก.ย. 61 293,700 บาท

2 จัดอบรมให้ความรู้ 
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติงาน  
การดําเนินการ: 
บรรยายธรรม เร่ือง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยพระ
วิทยากรท่ีมีชื่อเสียง 
 
 

- ค่าวิทยากรภายนอก 
100,000 บาท 
- ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
60,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
21,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
105,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
7,700 บาท 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้ท่ีได้
ไปปรับใช้เป็นทักษะใน
การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีทัศนคติท่ีดี และส่วน
ร่วมในการป้องการ
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

1 วัน ต.ค. 60 ก.ย. 61 293,700 บาท

7. สถานที่ดําเนินการ 
 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   
 เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561  



28 
 

9. งบประมาณ 
 587,400 บาท 

10. ความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงของการดําเนินงานและแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

ความเสี่ยงที่
อาจเกดิขึน้ 

สาเหต ุ ผลกระทบ แนวทางการ
จัดการ 

วิธีการจัดการ แผนรองรบัเม่ือ
เกดิขึ้น 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ที่ต้ังไว้ 

เน่ืองจากติด
ภารกิจราชการ  

ส่งผลให้
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ไป
ตามเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ 

เชิญชวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการโดยขอ
ความร่วมมือ
จากหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
พาณิชย์และ
ผู้อํานวยการทุก
สํานัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่มที่
สังกัดกรมการ
ค้าภายใน
มอบหมายให้
บุคลากรใน
สังกัดเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาสัมพันธ์
เชิญชวน
บุคลากร
กรมการค้า
ภายในและ
หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
พาณิชย์ให้เห็น
ความสําคัญ
และเข้าร่วม
โครงการ 

ในกรณีที่
บุคลากรท่านใด
ติดภารกิจ
ราชการไม่
สามารถเข้าร่วม
ได้ จะเชิญชวน
ให้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม ในครัง้
ต่อไป 

11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี และส่วนร่วมในการป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

12. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ/ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
 กรมการค้าภายใน สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 
 

......................................................... 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ชื่อโครงการ “เสริมสรา้งความรู้และจิตสํานึกในการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ” 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 1 ครั้ง 
(บรรยายความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 และความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ) รายละเอียดดังน้ี 

ค่าวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 1 คน x 6 ชม.)  =   7,200 บาท 
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ (400 บาท x 80 คน x 2 มื้อ) = 64,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง (50 บาท x 3 มื้อ x 80 คน) = 12,000 บาท 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ (400 บาท x 80 คน) = 32,000 บาท 
ค่าที่พัก (800 บาท x 80 คน) = 64,000 บาท 
ค่าพาหนะ (26,000 บาท x 2 วัน) = 52,000 บาท 
ค่ารถรับจ้างสาธารณะ (600 บาท x 80 คน) = 48,000 บาท 
ค่าพาหนะวิทยากร  =   3,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   = 11,500 บาท 
รวมเป็นเงิน       293,700 บาท 

 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน (บรรยายธรรม  
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยพระวิทยากรที่มีช่ือเสียง) รายละเอียดดังน้ี 

  ค่าวิทยากรภายนอก (25,000 บาท x 2 ช่ัวโมง x 2 คน) = 100,000 บาท 
  ค่าอาหารไม่ครบมื้อ (200 บาท x 300 คน) =   60,000 บาท 
  ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 300 คน) =   21,000 บาท 
  ค่าวัสดุอุปกรณ์ (350 บาท x 300 บาท) = 105,000 บาท 
  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  =     7,700 บาท 
  รวมเป็นเงิน  = 293,700 บาท 
  
 
 รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 587,400 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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โครงการ  “สร้างจิตสาํนกึการเปน็ขา้ราชการทีด่ตีามรอยเท้าพอ่” 
 

ความสอดคล้องเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ และยุทธศาสตร์กรม 
         ยุทธศาสตร์กรมทรพัย์สนิทางปญัญา (ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง ที่มีความสอดคล้อง) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็วและเป็น
มาตรฐานสากล 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
 

ระยะเวลา (ระบุ วัน/เดือน/ปทีีด่าํเนนิการ) ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
งบประมาณ 

2561    765,400  บาท 
2562 1,000,000  บาท 
2563 1,000,000  บาท 
2564 1,000,000  บาท 

 

 

 
1. หลกัการและเหตผุล (แสดงให้เห็นสภาพปัจจุบัน/ปัญหา/ความต้องการ/เหตุผล/ความจําเป็น) 

     การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่มีมาเป็นเวลาช้านาน ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า  
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันยังพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น
และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การทุจริตในเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามชาติ เป็นต้น ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่
อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย ดังน้ัน ทุกประเทศล้วนให้ความสําคัญและพยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง  
                    สําหรับประเทศไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความสําคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงได้มี
คําสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ให้ทุกส่วนราชการ กําหนดมาตรการและแนวทาง 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพื่อสกัดกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกําหนดเป้าหมายสําหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ซึ ่งได้ดําเนินการมาถึงระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต” โดยมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และได้รับความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วน 
                    จากเหตุผลดังกล่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีโครงการ 
“สร้างจิตสํานึกการเป็นข้าราชการที ่ดีตามรอยเท้าพ่อ” เพื ่อให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ให้เห็นถึงโทษของการทุจริตและการกระทําผิดวินัย ให้มีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม  
มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ของตนเอง มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 
ด้วยความรอบคอบ โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
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2. วัตถุประสงค์ (ผลงานที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการ) 

    2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และโทษที่จะได้รับจากการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

    2.2 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มีคุณธรรม และจริยธรรม  
                   2.3 เพ่ือให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่อง ผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
    2.4 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนําไปปฏิบัติ
ตามรอยเบ้ืองยุคลบาท 
 

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปา้หมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  จํานวนขา้ราชการท่ีได้เข้ารับการพัฒนา  320 ราย 
3.2 ด้านคุณภาพ ร้อยละของจํานวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ มีความรู้  
ความเข้าใจ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และโทษที่จะได้รับจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 

ร้อยละ 80 

 
4. งบประมาณปี 2561 ทั้งสิ้น 765,400 บาท ดังน้ี 
 

กิจกรรม รวม 
  

การฝึกอบรม สร้างจิตสํานึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเท้าพ่อ 765,400 
รวมงบประมาณ 765,400 

 
5. รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา และสถานที ่
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาปฏบิตั ิ
กําหนดเดือน 
ที่จะปฏิบตั ิ

งบประมาณ 
(บาท) 

 ในประเทศ    
1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
จํานวน 100 ราย 

ตุลาคม 2560 341,500 

2 การฝึกอบรม  
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
จํานวน 120 ราย 

พฤศจิกายน 
2560 

82,400 

3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การป้องกันการกระทํา 
ผิดวินัย 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
จํานวน 100 ราย 

มกราคม 2561 341,500 
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6. ตัวชี้วัดโครงการและการประเมินผลเม่ือสิ้นสดุโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน 
6.1 จํานวนข้าราชการท่ีได้เข้ารับการพัฒนา  320 ราย - 
6.2 ร้อยละของจํานวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ 
มีความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาการทุจริตคอร์รปัช่ัน  
และโทษทีจ่ะได้รับจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ร้อยละ 80 แบบสอบถาม  
 

 
7. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

 7.๑ ทําให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกรงกลัวต่อผลที่ได้รับจากการกระทําการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

7.2 ทําให้ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่มีคุณธรรม  และจริยธรรมที่ เข้มแข็ งมากขึ้น              
7.3 ทําให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ไม่กระทําในเรื่องที่เป็นผลประโยชนท์ับซ้อน                   

         7.4 ทําให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ในความ
ซื่อสัตย์สุจริต ทําให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น  
       7.5 ทําให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
   7.6 ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นที่เช่ือถือและศรัทธาของประชาชน  
 

----------------------------------------------------- 
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ประมาณคา่ใช้จ่าย 
ชื่อโครงการ “สร้างจิตสาํนกึการเปน็ขา้ราชการทีด่ตีามรอยเท้าพอ่” 
ประจําปงีบประมาณ 2561 ณ สถานทีใ่นกรุงเทพและตา่งจังหวัด  

--------------------------- 
1. กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จํานวน 1 ครั้ง รายละเอียดดังน้ี (สถานที่เอกชน ต่างจังหวัด) 
 ค่าอาหารว่าง (50 บาท × 2 มื้อ × 100 คน)  = 10,000  บาท 
 ค่าอาหารครบมื้อ (700 บาท × 100 คน)   = 70,000  บาท 
 ค่าวิทยากรเอกชน (1,200 บาท × 7 คน × 10 ช่ัวโมง) = 84,000 บาท 
 ค่าที่พัก (750 บาท × 100 คน)    = 75,000 บาท 
 ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร (70 บาท × 100 คน)  =   7,000  บาท 
 ค่าจัดจ้างเช่ารถบัส (2 คัน × 18,000 บาท)  = 36,000 บาท  
 ค่าจัดจ้างเช่ารถตู้ (3 คัน × 3,500 บาท)   = 10,500 บาท 
 ค่ารถรับจ้างพร้อมสัมภาระ (400 บาท × 100 คน)  = 40,000 บาท 
 ค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์    =   9,000 บาท 
 รวมเป็นเงนิ (สามแสนสีห่ม่ืนหนึ่งพนัหา้รอ้ยบาทถ้วน) =      341,500 บาท 
2. กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรม เรือ่ง ผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดดังน้ี (สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กทม.) 
 ค่าอาหารว่าง (35 บาท × 120 คน × 2 มือ้)  =   8,400 บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน (400 บาท × 120 คน)   = 48,000 บาท 
 ค่าวิทยากรภาครัฐ (600 บาท × 6 ช่ัวโมง)   =   3,600 บาท 
 ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร (70 บาท × 120 คน)  =   8,400 บาท 
 ค่าจัดจ้างเช่ารถบัส (9,000 บาท × 1 คัน)   =        9,000 บาท 
 ค่าจัดจ้างเช่ารถตู้ (2 คัน × 2,500 บาท)   =   5,000 บาท 
 รวมเป็นเงนิ (แปดหม่ืนสองพนัสี่ร้อยบาทถ้วน)  = 82,400 บาท 
3. กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันการกระทําผิดวินัย รายละเอียดดังน้ี (สถานที่เอกชน 
ต่างจังหวัด) 
 ค่าอาหารว่าง (50 บาท × 2 มื้อ × 100 คน)  = 10,000  บาท 
 ค่าอาหารครบมื้อ (700 บาท × 100 คน)   = 70,000  บาท 
 ค่าวิทยากรเอกชน (1,200 บาท × 7 คน × 10 ช่ัวโมง) = 84,000 บาท 
 ค่าที่พัก (750 บาท × 100 คน)    = 75,000 บาท 
 ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร (70 บาท × 100 คน)  =   7,000 บาท 
 ค่าจัดจ้างเช่ารถบัส (2 คัน ×  18,000 บาท)  = 36,000 บาท  
 ค่าจัดจ้างเช่ารถตู้ (3 คัน × 3,500 บาท)   = 10,500 บาท 
 ค่ารถรับจ้างพร้อมสัมภาระ (400 บาท × 100 คน)  = 40,000 บาท 
 ค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์    =   9,000 บาท 
 รวมเป็นเงนิ (สามแสนสีห่ม่ืนหนึ่งพนัหา้รอ้ยบาทถ้วน) =      341,500 บาท 
 

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายได้  

รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น 765,400 บาท (เจ็ดแสนหกหม่ืนห้าพนัสี่ร้อยบาทถ้วน)  
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ค่าใช้จ่ายในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั่น 
เรื่อง “ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน” 

1. หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ  
และสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนคนไทยมีจิตสํานึก 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ และให้ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต
อย่างเคร่งครัด  

   ดังน้ัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้บริการ จดทะเบียนจัดต้ัง
ธุรกิจ เป็นคลังข้อมูลธุรกิจที่สําคัญของประเทศ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
สร้างธรรมาภิบาลให้เกิดแก่ภาคธุรกิจ การดําเนินงานต่างๆ ของกรมได้รับความสนใจจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
มาโดยตลอด จึงรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์มาปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ค่านิยม “ย้ิมแย้ม โปร่งใส ใส่ใจ
บริการ” กรมจึงกําหนดโครงการ ต่อต้านการทุจริต เรื่อง “ข้าราชการแบบไหน ในใจของประชาชน”  

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือระดมความคิดเห็นและรับความฟังข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนซึ่งเป็น 

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านจดทะเบียนธุรกิจ บริการข้อมูลธุรกิจ การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 
และงานด้านสนับสนุนของกรม ในภาพรวม 

    2.2 เพ่ือให้ประชาชนซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม ได้รับทราบ
บทบาท และทิศทางในการส่งเสริม ป้องปรามและป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันของกรม 

   2.3 เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสํานึกให้เกิดแก่บุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ในการร่วมสอดส่องดูแล และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

    2.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายการป้องปรามและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ันของกรม 

   2.5 เพ่ือจัดทําแนวทางการป้องปรามและป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภายใต้สังกัดกรมได้รับทราบและถือปฏิบัติ 

3. วิธีดําเนินการ 
   3.1  จัดสัมมนาและดําเนินการเสวนา โดยมีวิธีดําเนินการ ดังน้ี 
          (1) กิจกรรมสัมมนา เรื่อง“ข้าราชการแบบไหน ในใจของประชาชน” ดําเนินการเอง 

โดยมีรูปแบบ การเสวนาและบรรยายให้ความรู้ 
          (2) กิจกรรมรับฟงัความคิดเห็นจากข้าราชการและภาคประชาชนซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 

แบ่งกลุ่มเสวนาย่อยและรับฟังความคิดเห็นตามภารกิจหลักของกรม ดังน้ี 
         1. การจดทะเบียนธุรกิจ บริการข้อมูลธุรกิจ : พาณิชย์จังหวัด ข้าราชการและ

บุคลากรสังกัดกองทะเบียนธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กองทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจ กองธุรกิจการค้าภูมิภาค และภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับภารกิจงาน 

     2. การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ Biz Club : ข้าราชการและ
บุคลากรสังกัดกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กองพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับภารกิจงาน 
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    3. การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ : ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกองกํากับบัญชีธุรกิจ 
กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ และภาคประชาชนซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับภารกิจงาน 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

    4. ภารกิจงานสนับสนุนและการจัดซื้อจัดจ้าง : ข้าราชการและบุคลากรสังกัด 
กองคลัง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขานุการกรม กองพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  3.2 รวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากการจัดเสวนา จัดทําสรุปพร้อมเสนอผู้บริหารกรม 
และเผยแพร่สรุปการอบรมแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือป้องปรามและป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันผ่านช่องทางต่าง ๆ  

  3.3 ภายใต้กิจกรรมเสวนาจะมีการจัดแสดงนิทรรศการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
และกิจกรรมให้คําปรึกษาด้านจดทะเบียนธุรกิจ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ Biz Club บัญชี  

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ระยะเวลา 1 วัน ในช่วงเดือน ธันวาคม 2560 

5. สถานที่ดําเนินการจัดเสวนา 
   อิมแพคเมืองทองธานี  

6. งบประมาณในการดําเนินการ  
  จํานวนเงิน 951,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 

7. ตัวชี้วัด 
   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน จากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย  

   -  ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่กรมให้การส่งเสริม กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
สภาวิชาชีพบัญชี  กลุ่มผู้ใช้บริการของกรม เป็นต้น 

   -  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม พาณิชย์จังหวัด ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่จากสํานักงาน ป.ป.ช.  

    -  ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

 
------------------------------------------- 
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รายละเอียดคา่ใช้จ่ายต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่  
เรื่อง “ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน” 
ระยะเวลา 1 วัน ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ อิมแพคเมืองทองธานี  

  
ค่าใช้จ่าย รายละเอียดคา่ใช้จ่าย จํานวนเงิน 

(บาท) 
การเสวนา 951,000
1.  ค่าสมนาคณุวิทยากร 43,200 
     -  การเสวนา  

(1) วิทยากรภาครัฐ 600 บาท x 5 ชม. X 2 คน = 6,000 
(2) วิทยากรภาคเอกชน 1,200 บาท x 3 ชม. X 3 คน = 10,800 

     -  การบรรยายและรับฟังความคิดเห็น 
4 กลุ่มย่อย 

(1) วิทยากรภาครัฐ 
จํานวน 4 กลุม่ๆ ละ 1 คน  

600 บาท x 5 ชม. X 1 คน x 4 กลุ่ม  
= 12,000 บาท 

(2) วิทยากรภาคเอกชน  
จํานวน 4 กลุม่ๆ ละ 2 คน 

1,200 บาท x 3 ชม. X 1 คน x 4 กลุ่ม  
= 14,400 บาท 

2.  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 400 บาท x 1 มื้อ x 1,550 คน 620,000
3.  ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 50 บาท x 2 มื้อ x 1,550 คน 155,000
4.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 24,300
5.  ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 70 บาท x 1,550 คน 108,500

รวมทั้งสิน้ 951,000
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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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โครงการพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพือ่เป็นข้าราชการท่ีดีและไร้ทจุริต 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการจะต้องยึดถือความถูกต้อง เป็นธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ  
มีจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานและเป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการส่งเสริม  
และปลูกฝังจิตสํานึกให้บุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทุกระดับทั้งในส่วนกลางและต่างประเทศ 
ในการเป็นข้าราชการท่ีดี มีเกียรติ ศักด์ิศรี มีความรักชาติเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และกระทําตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะอย่างสม่ําเสมอ เกิดความยึดมั่นในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รวมถึงสร้างความเข้าใจและรู้ทันต่อการประพฤติผิดมิชอบ 
เพ่ือป้องกันการเกิดการทุจริตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นควรจัดให้มี “โครงการพัฒนาเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและไร้ทุจริต” ซึ่งจะเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมสร้างสรรค์สังคมคนดี 
มีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางและมาตรการที่กําหนดในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือสร้างสังคมของหน่วยงาน 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างสรรค์สังคมคนดี มีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต โดยการพัฒนาและส่งเสริมให้ข้าราชการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทุกระดับตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีดี มีเกียรติ ศักด์ิศรี มีความรักชาติ 
ศรัทธา ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติดี เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
และกระทําตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งเสียสละอุทิศตนเพ่ือสังคม/สาธารณประโยชน์ 
ดูแลสิ่งแวดล้อมดํารงตนแบบพอเพียง อีกทั้งเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและยอมรับให้แก่ประชาชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

3. วิธีการดาํเนินงาน 
การฝึกอบรม / สัมมนา / ฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ / เสวนา / ศึกษาดูงาน 

4. เปา้หมาย  
บุคลากรของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จํานวน 320 ราย 

5. ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ :  
จํานวนบุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย 320 ราย = 240 ราย) 
เชิงคุณภาพ :  
(1) ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
(2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็น

ข้าราชการท่ีดีและไร้ทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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6. ระยะเวลา 

กิจกรรม 
(งานท่ีทํา) 

วงเงิน 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(1) หลักสูตรการปลุก

และปลูกจิตสํานึกการ
ต่อต้านทุจริตเกี่ยวกับ
ความ ขัดแ ย้งกันและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ห รื อ  Conflict of 
Interests ( COI)  เ พ่ื อ
ป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

12,900 
บาท 

            
(2)  หลักสูตรพัฒนา

เส ริ มส ร้ า งคุณธร รม
จริยธรรม และจรรยา
ตามแบบข้าราชการสค. 

14,700 
บาท 

            
(3) ห ลั ก สู ต ร

พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตอาสา 

185,60
0 บาท 

            
(4) หลักสูตรการเป็น

ข้าราชการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

43,400 
บาท 

            

7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 
 7.1 พ้ืนที่เป้าหมาย : ส่วนกลาง/ก.ท.ม. 
 7.2 กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรของกรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ 

8. งบประมาณ  วงเงิน 256,600 บาท 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
บุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น

ถึงการเป็นข้าราชการท่ีดี มีเกียรติ ศักด์ิศรี มีความรักชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา เคารพ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้จักความพอเพียงเสียสละ และเป็นตัวอย่างที่ดีและผู้นําของสังคม มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถตัดสินใจที่จะกระทําการหรือไม่กระทําการที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการสร้างความเช่ือมั่นและ
ยอมรับให้แก่ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม  

 
******************** 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ชื่อโครงการ “โครงการพฒันาเสริมสร้างวินัย คณุธรรม จริยธรรม เพือ่เป็นข้าราชการทีด่ ี
และไรทุ้จรติ” 

กิจกรรมที่ 1 : พฒันาเสริมสร้างวินัย คณุธรรม จริยธรรม เพื่อเปน็ขา้ราชการทีด่แีละไรทุ้จรติ 
หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการปลุกและปลูกจิตสํานึกการต่อต้านทุจริตเก่ียวกับความขัดแย้งกันและผลประโยชน์

ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests (COI) เพ่ือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน :  
การอบรมเพ่ือเป็นการปลุกและปลูกจิตสํานึกในการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเน่ืองจนสามารถ
แยกแยะรูปแบบผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จํานวน 1 ครั้ง รายละเอียดดังน้ี     
(สถานที่ราชการ) 

- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)  (600 บาท x 1 คน x 3 ชม. x 1 วัน) = 1,800   บาท 
- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) (1,200 บาท x 1 คน x 3 ชม. x 1 วัน) = 3,600   บาท 
- ค่าอาหารว่าง  (35 บาท x 1 มื้อ x 80 คน x 1 วัน)  = 3,500   บาท 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าเอกสาร)  = 4,000   บาท 

 

รวมเป็นเงนิ    12,900  บาท 
 

กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาตามแบบข้าราชการสค. : การอบรม
พัฒนาเสริมสร้างให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาตามแบบข้าราชการท่ีดี สร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน ให้คุณธรรมนําการพัฒนาและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม 
จํานวน 1 ครั้ง รายละเอียดดังน้ี (สถานที่ราชการ) 

- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) (1,200 บาท x 2 คน x 3 ชม. x 1 วัน) = 7,200   บาท 
- ค่าอาหารว่าง  (35 บาท x 1 มื้อ x 100 คน x 1 วัน)  = 3,500   บาท 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าวัสดุ)  = 2,000   บาท 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าเอกสาร)  = 2,000  บาท 

 

รวมเป็นเงนิ    14,700  บาท 
 

กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างให้
สามารถดํารงตนและปฏิบัติตนที่ยึดหลักทางสายกลาง ตามหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
จํานวน 1 ครั้ง รายละเอียดดังน้ี    (สถานที่ราชการและเอกชน ต่างจังหวัด) 

- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) (1,200 บาท x 2 คน x 6 ชม. x 2 วัน) = 28,800   บาท 
- ค่าที่พัก (900 บาท x 40 คน x 1 คนื) = 36,000   บาท 
- ค่าพาหนะ  (15,000 บาท x รถบัส 2 คัน)  = 30,000   บาท 
- ค่าอาหาร (ครบมื้อ)  (950 บาท x 40 คน x 2 วัน) = 76,0๐๐   บาท 
- ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 40 คน x 2 วัน)  =   5,600   บาท 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าวัสดุ)  =   4,500   บาท 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าเอกสาร)  =   4,000   บาท 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด) =      700   บาท 

 

รวมเป็นเงนิ    185,600  บาท 
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กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล : การอบรมโดยการศึกษาดูงานในองค์กร
ของภาครัฐ/เอกชน ที่ประสบความสําเร็จในการสร้างความมั่นคงและความย่ังยืนขององค์กรจาก
การให้ความสําคัญกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาบริหารและจัดการองค์กร จํานวน 1 ครั้ง 
รายละเอียดดังน้ี (สถานที่ราชการและเอกชน) 

- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) (1,200 บาท x 1 คน x 3 ชม. x 1 วัน) =   3,600  บาท 
- ค่าพาหนะ  (15,000 บาท x รถบัส 2 คัน)  = 30,000  บาท 
- ค่าอาหารว่าง  (35 บาท x 1 มื้อ x 80 คน x 1 วัน)  =   2,800  บาท 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าวัสดุ)  =   3,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าเอกสาร)  =   4,000  บาท 

 

รวมเป็นเงนิ    43,400   บาท 
 

 
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น    256,600 บาท 
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สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 
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 “โครงการปลกูฝงัวิธคีดิหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวมดว้ยจิตพอเพยีงเพื่อเปน็สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ” 

งบประมาณบรูณาการการเพิ่มขดีความสามารถทางการแข่งขันดา้นการค้า 
และการลงทนุระหว่างประเทศ ประจาํปีงบประมาณ 2561 

--------------------------------------- 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สล สนค. 

2. หลักการและเหตุผล 
      ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการจะต้องยึดถือความถูกต้อง เป็นธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ  
มีจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานและเป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

       สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการส่งเสริมและ
ปลูกฝังจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่เกิดความยึดมั่นในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม และมีจิตสํานึกที่ดี จึงเห็นควรจัดให้มี “โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียงความอายและไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งจะเป็นส่วน
หน่ึงของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นระบบ นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือต้านการทุจริต ตามแนวทางและมาตรการท่ีกําหนดในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือสร้างสังคมของหน่วยงานที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือปรับจิตสํานึกความอายต่อการทําทุจริตและมีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม    
    3.2 สร้างขบวนการกล่อมเกาทางสังคมปรับฐานความคิดบุคลากรในหน่วยงานให้มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม          
     3.3 เพ่ือประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกําหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์การค้าของชาติ 

4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

5. เปา้หมาย 

หน่วยงานมีความโปร่งใสไร้ทุจริต 

6. ขอบเขตการดําเนินงาน 
    ในต่างจังหวัดและส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 
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กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการปลูกฝังวิธีคิดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นเคร่ืองมือต่อต้านทุจริต และประยุกต์ใช้ในการกําหดยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ ให้กับบุคลากร 
ของหน่วยงาน จํานวน 1 ครั้ง รายละเอียดดังน้ี (สถานที่เอกชน ต่างจังหวัด) 

ค่าอาหารว่าง  (35 บาท x 3 มื้อ x 120 คน )  = 12,600   บาท 
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ  (2 มื้อ x 200 บาท x 120 คน ) = 48,0๐๐   บาท 
ค่าวิทยากรเอกชน  (1,200 บาท x 4 คน x 9 ชม. ) = 43,200   บาท 
ค่าที่พัก                  (800 บาท x 120 คน x 2 คืน) = 96,000   บาท 
ค่ายานพาหนะ  (15,000 บาท x รถบัส 2 คัน x 2 วัน)  = 60,000   บาท 
ค่าแท็กซี ่                (600 บาท x 120 คน) = 72,000   บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ =   7,400   บาท 
รวมเป็นเงิน   339,200  บาท 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 4 ครั้ง 
(ครั้งที่ 1 และ 2 เรื่องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแนวทางการป้องกัน 
ทุจริต, ครั้งที่ 3 และ 4 เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง) รายละเอียดดังน้ี 

ค่าวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 1 คน x 6 ชม. x 1 วัน x 4 ครั้ง)     = 28,800 บาท 
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ (400 บาท x 60 คน x 1 วัน x 4 ครั้ง)       = 96,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 60 คน x 1 วัน x 4 ครั้ง)    = 16,800 บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  (400 บาท x 4 ครั้ง)    =   1,600 บาท 

                   รวมเป็นเงิน                                                                             143,200 บาท 
7. ผลผลิตของงาน 

ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ 

8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีระดับการรับเรียนรู้ในหลักสูตรฐานคิดแยกผลประโยชน์

ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตัวร้อยละ 80 

 9. งบประมาณ  
วงเงินรวมทั้งโครงการ 0.4824 ล้านบาท แบ่งเป็น 
- กิจกรรม 1 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในต่างจังหวัด วงเงิน 0.3392 ล้านบาท 
- กิจกรรม 2 : อบรมในส่วนกลาง วงเงิน 0.1432 ล้านบาท 

10. วิธีการดําเนินการ  
    10.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการปลูกฝังวิธีคิดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเคร่ืองมือ

ต่อต้านทุจริต และประยุกต์ใช้ในการกําหดยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  
ในต่างจังหวัดจํานวน 1 ครั้ง 
      10.2 จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนกลาง จํานวน 4 ครั้ง 

11. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ชื่อโครงการ “โครงการปลกูฝังวิธคีดิหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง แยกแยะผลประโยชนส์่วนตวั 
และผลประโยชน์ส่วนรวมดว้ยจิตพอเพยีงเพื่อเปน็สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ” 

 กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการปลูกฝังวิธีคิดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นเคร่ืองมือต่อต้านทุจริต และประยุกต์ใช้ในการกําหดยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ ให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน จํานวน 1 ครั้ง รายละเอียดดังน้ี 

 (สถานทีเ่อกชน ตา่งจังหวัด) 
ค่าอาหารว่าง  (35 บาท x 3 มื้อ x 120 คน )  = 12,600   บาท 

ค่าอาหารไม่ครบมื้อ  (2 มื้อ x 200 บาท x 120 คน ) = 48,0๐๐   บาท 
ค่าวิทยากรเอกชน  (1,200 บาท x 4 คน x 9 ชม. ) = 43,200   บาท 
ค่าที่พัก                  (800 บาท x 120 คน x 2 คืน) = 96,000   บาท 
ค่ายานพาหนะ  (15,000 บาท x รถบัส 2 คัน x 2 วัน)  = 60,000   บาท 
ค่าแท็กซี ่                (600 บาท x 120 คน) = 72,000   บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ =   7,400   บาท 

รวมเป็นเงิน   339,200  บาท 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 4 ครั้ง 
(ครั้งที่ 1 และ 2เรื่องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแนวทางการป้องกันทุจริต, 
ครั้งที่ 3 และ 4 เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง) รายละเอียดดังน้ี 

ค่าวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 1 คน x 6 ชม. x 1 วัน x 4 ครั้ง)  = 28,800 บาท 
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ (400 บาท x 60 คน x 1 วัน x 4 ครั้ง)       = 96,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 60 คน x 1 วัน x 4 ครั้ง)    = 16,800 บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  (400 บาท x 4 ครั้ง)    =   1,600 บาท 
 
รวมเป็นเงิน          143,200 บาท 

  
 

 รวมงบประมาณคา่ใช้จ่ายทั้งสิน้ 482,400 บาท 
 

 
 
*** หมายเหตุ ขอถัวค่าใช้จ่ายทุกรายการ*** 

 

 


