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1. รายนามผูช้ีแจง 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1. 
 

 

นางสาวณัฐภากัญญ ศักดิ์เทวินทร หัวหนากลุมงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
 

2. 

 

นางศรนภา ศรีประทุม หัวหนากลุมงานสงเสริมและคุมครองจริยธรรม 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
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2. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
และแนวทางแกไข  

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) กระทรวงพาณิชย ซ่ึงเปนกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติการระดับ 
กระทรวง ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดานการสงเสริมและคุมครอง
จริยธรรม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงพาณิชย  
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือสนับสนุนขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบท
บูรณาการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึงไดจัดทํา
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการ
สงเสริมและคุมครองจริยธรรมตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศปท. ไดจัดทําโครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเขมแข็งของกลไก
ตอตานการทุจริต กระทรวงพาณิชย ซ่ึงเปนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบและสงเสริมคุมครองจริยธรรม ตอเนื่องจากปท่ีผานมา โดยมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ และแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เพ่ือสนับสนุนใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐ  
เปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงตามแผนงานไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานไว 3 ดาน ดังนี ้

(1) ดานการปลูกฝง โดยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการปองกันการทุจริต 
การอบรมใหความรูกฎหมายเก่ียวกับการปองกันการทุจริต ไดแก ผลประโยชนทับซอน สินบน การยื่นบัญชี
ทรัพยสินหนี้สินของเจาหนาท่ีของรัฐ เปนตน รวมถึงใหความรูในหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของสํานักงาน 
ป.ป.ช. อีกท้ังมีการสงเสริมยกยองเชิดชูบุคคลตนแบบ “MOC Zero” โดยคัดเลือกบุคลากรกระทรวงพาณิชย 
ท่ีประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม เพ่ือยึดเปนบุคคลตนแบบ การสงเสริมการดําเนินงานสํานักงาน
พาณิชยคุณธรรม ซ่ึงเปนการติดตามประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานสํานักงานพาณิชยคุณธรรม 18 จังหวัด 
นํารอง และขยายผลใหเกิดสํานักงานพาณิชยคุณธรรมเพ่ิมข้ึน  

(2) ดานการปองกัน ไดมีการขยายผลเสริมสรางศักยภาพใหกับเครือขาย MOC Zero Corruption  
ในสวนภูมิภาค ใหเกิดองคความรูและสามารถกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
ประกอบกับพัฒนากระบวนการเฝาระวังตรวจสอบการทุจริตใหกับเครือขาย MOC Watch Dog รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 
ใหเกิดความเขมแข็ง เพ่ือปดโอกาสการทุจริตอันเกิดจากการปฏิบัติงาน รวมถึงสงเสริมใหมีเครือขายคุณธรรม 
เพ่ิมข้ึนใหบุคลากรมีคุณธรรมอันพึงประสงคครอบคลุมท้ัง 4 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา  
และนอกจากการเสริมสรางพัฒนาบุคลากรเครือขายภายในไดมีการบูรณาการความรวมมือกับเครือขาย
ภายนอก ไดแก องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) และโครงการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ซ่ึงเปนการสงเสริมใหภาคธุรกิจดําเนินการอยาง
โปรงใสและมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ไดมีการยกระดับการทํางานใหเกิดความโปรงใส โดยมีการประชุมชี้แจง
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือพัฒนาระบบ
การทํางานใหเปนไปตามเกณฑการประเมินฯ และวิเคราะหความเสี่ยงกระบวนงานท่ีอาจเกิดการทุจริต  
เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงปองกันการทุจริตอันเกิดจากการปฏิบัติงาน  

(3) ดานการปราบปราม ไดมีการจัดทําฐานขอมูลกรณีศึกษาเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือเผยแพรเปนองคความรู รวมถึงเรงรัดการดําเนินการทางวินัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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ท้ังนี้  ในการจัดทําโครงการตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ศปท. ไดเปนหนวยงานกลางในการจัดทําขอมูลโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน 
ในสังกัด เพ่ือลดความซํ้าซอนในการดําเนินงาน โดยการดําเนินกิจกรรมจะมีการบูรณาการความรวมมือกับ
ผูปฏิบั ติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม (Focal Point)  
ของแตละหนวยงานเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมถึงติดตาม 
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด และรวมมือกันในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรมของกระทรวงพาณิชยใหเกิดความ
เขมแข็งและปราศจากการทุจริตอยางแทจริง ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
ไดรับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเขมแข็งของกลไกตอตาน 
การทุจริต กระทรวงพาณิชย วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 5,882,100 บาท โดยมี 1 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรม
สรางจิตสํานึกใหมีความซ่ือสัตยสุจริตและเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประกอบดวย 7 กิจกรรมยอย ดังนี้ 

ท่ี หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กิจกรรมยอย 
งบประมาณ  

(บาท)  

1 สํานักงานปลัดกระทรวง 
พาณิชย 

สรางความตระหนักรูในการปองกันการทุจริตและสงเสริม
คุมครองจริยธรรม 

2,802,100 

 

2 กรมการคาตางประเทศ  สงเสริมคุณธรรมบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 685,000 

3 กรมการคาภายใน เสริมสรางความรูและจิตสํานึกในการปองกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

430,000 

4 กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ  

ปลูกจิตสํานึกเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีตามศาสตรพระราชา 340,000 

5 กรมทรัพยสินทางปญญา สรางจิตสํานึกการเปนขาราชการท่ีดีตามรอยเทาพอ 355,000 

6 กรมพัฒนาธุรกิจการคา สรางมาตรฐานการปฏบิัติงานขาราชการใหปราศจากการทุจริต 720,000 

7 สํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา  

เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการตอตานการทุจริต 
และคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือปองกันการทุจริตเชิงรุก 

550,000 

รวม 5,882,100 
 

โดยในสวนของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ องคการคลังสินคา ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ 
(องคการมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) และสถาบัน
ระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดและในกํากับกระทรวง
พาณิชย ท่ีไมไดขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จะมีการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดานการคุมครอง
จริยธรรม โดยใชงบประมาณของหนวยงานในการดําเนินงานให เปนไปตามแผนปฏิบัติการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตฯ ของหนวยงานตอไป 
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ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 (1) สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  

- การเสวนาเพ่ือปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริตและปองกันการทุจริต ในหัวขอ “เครือขายพาณิชย  
เฝาระวังการทุจริต พิชิตคอรรัปชัน” เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2562 ณ หองบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัด 
กระทรวงพาณิชย ซ่ึงไดรับเกียรติจากภาคีเครือขายหลายภาคสวนมารวมแบงปนหลักคิดและวิธีดํารงตน 
ในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส ไดแก นางดวงพร รอดพยาธิ์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย  
ดร.ประหยัด พวงจําปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผูอํานวยการบริหาร
สถาบันอิศรา และนายอดุลย เปรมประเสริฐ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ธนากรผลิตภัณฑน้ํามันพืช จํากัด 
และมีนายชมะนันทน วรรณวินเวศร พิธีกรและอนุกรรมการ ป.ป.ช. ดานสื่อรางวัลชอสะอาดสํานักงาน ป.ป.ช.  
เปนผูดําเนินรายการ โดยผูเขารวมกิจกรรมไดรับการเสริมสรางคานิยมในการยึดม่ันคุณธรรมดานความซ่ือสัตย
สุจริต และมีหลักคิดในการทํางานเก่ียวกับกลไกการปองกันการทุจริต เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส  
รวมถึงไดรับแงคิดผานการถายทอดประสบการณจากภาคีเครือขาย ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางาน 
และในชีวิตประจําวันได โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 213 ราย และผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปปรับใชกับการปฏิบัติงานได รอยละ 78.86 ซ่ึงถือวาอยูในระดับดีมาก 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต หลักสูตร  
“การคิด วิเคราะห แยกแยะ การกระทําท่ีเปนผลประโยชนทับซอนกับการกระทําท่ีอาจเขาขายการใหหรือรับ
สินบนในภาคราชการ” เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยนายบุณยฤทธิ์ 
กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย ไดประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีในการ
ทํางานใหแกขาราชการและบุคลากรกระทรวงพาณิชยไดนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และไดรับเกียรติจาก 
นายมีชัย โอน เจาพนักงานตรวจสอบทรัพยสินชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ช. เปนวิทยากรบรรยาย 
สรางเสริมองคความรูกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต เพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติตนและดําเนินงานไดอยางถูกตอง โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 208 ราย และผูเขารวมกิจกรรม
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติงานได รอยละ 77.55 ซ่ึงถือวาอยูในระดับดี และหัวขอ  
“การบริหารงานภาครัฐกับการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน” เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2562 ณ สํานักงานปลัด 
กระทรวงพาณิชย โดยไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารยมานิตย จุมปา ผูอํานวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูเก่ียวกับหลักการใชดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถนําความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานและปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการใช
ดุลพินิจไดอยางถูกตองตามกฎหมาย เกิดความเปนธรรม โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 217 ราย และสามารถนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงานได รอยละ 76.63 ซ่ึงถือวาอยูในระดับดี 

- การขับเคล่ือนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาเพ่ือสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต (Anticorruption 
Education) ในหัวขอ “กระทรวงพาณิชย STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต” รุนท่ี 1 (สวนกลาง) ระหวางวันท่ี 
22 - 23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี และรุนท่ี 2 (สวนภูมิภาค) ระหวางวันท่ี 25 - 27 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ ซ่ึงไดรับเกียรติจากผูแทนสํานักตานทุจริตศึกษา สํานักงาน 
ป.ป.ช. เปนวิทยากรบรรยายเสริมสรางความรูความเขาใจ และทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับการคิดแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความไมทนและความอายตอการทุจริต เพ่ือใหสามารถนําหลัก
ความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต มาประยุกตใชในการดําเนินงานไดอยางถูกตอง  
โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 212 ราย และผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจและทัศนคติท่ีถูกตอง
เก่ียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับสวนรวม ความไมทนและความอายตอการทุจริต การประยุกต
หลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต รอยละ 85 ซ่ึงถือวาอยูในระดับดีมาก 
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- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกเครือขายคุณธรรมกระทรวงพาณิชย เ ม่ือวันท่ี  
12 มิถุนายน 2562 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ซ่ึงไดรับเกียรติจากพลเอก นเรนทร สิริภูบาล  
ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ มาบรรยายเรื่อง “วินัยของคนในชาติ” เพ่ือใหเครือขายคุณธรรม 
ของกระทรวงพาณิชยไดนําความรูดานศาสตรพระราชาและจิตอาสา พัฒนาไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
รวมถึงรองรับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ท่ีจะสืบสาน รักษา ตอยอด
โครงการจากพระราชดาํริ ในการบําบัดทุกข บํารุงสุขใหประชาชน และพัฒนาประเทศ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 300 ราย และผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีวิทยากรบรรยาย และเกิดจิตสํานึก 
และทัศนคติท่ีดีตอการเปนผูใหในฐานะจิตอาสา รอยละ 80 ซ่ึงถือวาอยูในระดับดีมาก 

- การสงเสริมสํานักงานพาณิชยคุณธรรมในสวนภูมิภาค เ ม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561  
ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงไดรับเกียรติจากนายยงจิรายุ อุปเสน ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 
ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) เปนวิทยากรในการบรรยายแนวทางการดําเนินงานสํานักงานพาณิชยคุณธรรม
เพ่ือสงเสริมใหสํานักงานพาณิชยจังหวัด 58 จังหวัด พรอมดวยหนวยงานในสังกัดและในกํากับกระทรวงพาณิชย
ในสวนกลางเปนหนวยงานคุณธรรม เกิดความเขมแข็ง ความรัก ความสามัคคีภายในองคกร โดยใหรวมกัน
กําหนด “ปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากทํา” เปนปฏิญญาขอตกลงรวมกัน และสามารถนํามากําหนดเปน
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมใหเกิดสํานักงานพาณิชยคุณธรรม โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 145 ราย 
มีหนวยงานกลุมเปาหมายตอบรับเขารวมเปนสํานักงานพาณิชยคุณธรรม รอยละ 100 ของหนวยงานท่ีเขารวม
กิจกรรม และผูเขารวมมีองคความรูความเขาใจแนวทางการดําเนินงานสํานักงานพาณิชยคุณธรรม รอยละ 85 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะเชิงลึกของเครือขาย MOC Watch Dog หลักสูตร 
“การพัฒนาทักษะเชิงลึกในการตรวจสอบการทุจริต” เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม พักพิง อิงทาง  
บูติค โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงไดรับเกียรติจากทีมงานโครงการหมาเฝาบาน องคกรตอตานคอรรัปชัน 
(ประเทศไทย) เปนวิทยากรบรรยายเสริมสรางทักษะในการสืบคนขอมูลเบาะแสการทุจริต และรวมกันกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตของเครือขายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือพัฒนาระบบ 
การทํางานในการเฝาระวังการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 25 ราย และสมาชิก
เครือขาย MOC Watch Dog ไดรวมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติดานการปองกันการทุจริตเชิงรุกของเครือขาย
จํานวน 1 แนวทาง เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันในการเฝาระวังการทุจริตตอไป 

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขาย MOC Zero Corruption เรื่อง “การเสริมสรางการ
ดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม” ระหวางวันท่ี 2 - 3 กุมภาพันธ 2562  
ณ โรงแรมพาโค เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงไดรับเกียรติจากนายภูมิวัฒน รัตนผล ผูเชี่ยวชาญดานการ 
ไตสวนและกฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ช. เปนวิทยากรบรรยายเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล 
และประโยชนสวนรวมเพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนและดําเนินงานไดอยางถูกตอง  
รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการขับเคลื่อนสํานักงานพาณิชยคุณธรรมโดยผูแทนสํานักงานพาณิชย
จังหวัดนํารองและสวนขยายผล เพ่ือใหสามารถนําขอคิดท่ีไดรับไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน เพ่ือสราง
คุณคาการทํางานใหเกิดความโปรงใส และรวมผลักดันใหกระทรวงพาณิชยเปนองคกรคุณธรรมและปราศจาก
การทุจริต โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 107 รายและผูเขารวมสัมมนาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชกับ
การปฏิบัติงานไดรอยละ 85.25 ซ่ึงถือวาอยูในระดับดีมาก 
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- การเสริมสรางศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต (Focal Point) หลักสูตร :  
การวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ ระหวางวันท่ี 24 - 25 ธันวาคม 2561  
ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงไดรับเกียรติจากนางจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ท่ีปรึกษาอิสระ (ข้ึนทะเบียน
กับศูนยท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง) เปนวิทยากรบรรยายเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหสามารถนํามากําหนดเปนมาตรการปองกัน 
การทุจริตหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกร 
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 66 ราย 

 (2) กรมการคาตางประเทศ  

- การอบรมสงเสริมคุณธรรมบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งท่ี 1) ระหวางวันท่ี  
1 - 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอิงทาง รีสอรท และศูนยการเรียนรูบานทุงกระโปรง และบานหุบเมย จังหวัด
นครนายก (ครั้งท่ี 2) หลักสูตร : พอสอนไว เราทําได ระหวางวันท่ี 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมภูวนาลี 
รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จังหวัดปทุมธานี และฟารมโคนมไทย-เดนมารก จังหวัดสระบุรี โดยเปนการ
อบรมบรรยายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใหสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 
เปนแนวทางปฏิบัติตน ท้ังในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและชีวิต ประจําวัน และมีความตระหนักรูในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต มีคานิยมรวมตานทุจริต มีจิตสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมถึงไดรับการพัฒนาจริยธรรมใหสามารถวางแผนชีวิตและการปฏิบัติงาน
ไดอยางพอเพียง นอกจากนี้ ไดมีการทํากิจกรรมความดีถวายพอ โดยการสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือสรางจิตสํานึก
สาธารณะ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 228 ราย  

 (3) กรมการคาภายใน  

- การอบรมใหความรูกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและความรับผิดทางละเมิด  
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2562 ณ กรมการคาภายใน และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562  
ณ สํานักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการคาภายใน เพ่ือใหผูเขาอบรมไดรับการเสริมสรางความรูความเขาใจในดาน
กฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบภายในและความรับผิดทางละเมิด มีทัศนคติท่ีดีและตระหนักถึงการมีสวนรวม
ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช 
ในการปฏิบัติ งานและถายทอดใหแกเพ่ือนรวมงานได โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 166 ราย  

- การอบรมเสริมสรางความรูดานการปองกันและลดความเส่ียงในการเกิดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 21 - 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี 
เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดรับการเสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับการวิเคราะหและประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนการปฏิบัติงาน และสามารถกําหนดเปนแนวทางในการปองกัน 
ความเสี่ยงและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 82 ราย และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ณ วัดญาณเวศกวัน  
จังหวัดนครปฐม เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดรับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข รวมถึงมีจิตสํานึกพรอมท่ีจะปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 38 ราย 
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(4) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

- การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสัญจร หลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพและกลไกการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ” (รุนท่ี 1) เม่ือวันท่ี  
5 เมษายน 2562 และ (รุนท่ี 2) เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 ณ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  
และพิพิธภัณฑตานโกง สํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล
ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีฐานคิดและจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตน
กับสวนรวม และสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 64 ราย  

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการบริหารงาน และตรวจสอบภายใน (ครั้งท่ี 1) เรื่อง “การวาง
ระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ” ระหวางวันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ 2562  
ณ กระทรวงพาณิชย ซ่ึงไดรับเกียรติจากนางจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ท่ีปรึกษาอิสระ เกรด A (ข้ึนทะเบียนกับศูนย
ท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง สาขาพัฒนาองคกร) เปนวิทยากรบรรยายเสริมสรางความรูความเขาใจในการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และสามารถกําหนดเปนมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต 
และประพฤติมิชอบในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 55 ราย และ (ครั้งท่ี 2)
เรื่อง “ปลุกจิตสํานึก ตานทุจริต เพ่ือเปนขาราชการตนแบบท่ีดี” ระหวางวันท่ี 22 - 23 กันยายน 2562  
ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ (มูลนิธิชัยพัฒนา) และโรงแรมอัมพวา นานอน จังหวัดสมุทรสงคราม  
เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดรับการเสริมสรางทัศนคติ คานิยมสุจริต ตอตานการทุจริต การปองกันผลประโยชน 
ทับซอน และไดศึกษาเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือนําไปประยุกตใช 
ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันได โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 47 ราย 

 (5) กรมทรัพยสินทางปญญา  

- การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางจิตสํานึกการเปนขาราชการท่ีดีตามรอยเทาพอ หลักสูตร  
“ตานทุจริตศึกษา (Anticorruption Education)” จํานวน 3 รุน ไดแก รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 5 - 6 มีนาคม 2562 
รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 7 - 8 มีนาคม 2562 และรุนท่ี 3 ระหวางวันท่ี 11 - 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไมดา 
งามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงไดรับเกียรติจากผูแทนสํานักงาน ป.ป.ช. มาเปนวิทยากรบรรยายเสริมสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความไมทน
และความอายตอการทุจริต เพ่ือเปนการปลูกฝงใหผูเขารับการอบรม มีทัศนคติท่ีดี มีคานิยมท่ีไมยอมรับ 
การทุจริต รูจักคิดแยกแยะประโยชนสวนตนกับประโยชนของทางราชการ และประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสามารถนําหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต  
มาประยุกตใชในการดําเนินงานไดอยางถูกตอง โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 159 ราย และผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน รอยละ 98.24 

- อบรมการขับเคล่ือนหนวยงานคุณธรรมตานทุจริต เรื่อง องคกรสงเสริมคุณธรรมตานทุจริต 
เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือใหผูเขารวมอบรมเกิดการรับรู 
ในหลักเกณฑ/กระบวน การประเมินและคัดเลือกองคกรคุณธรรม และสามารถนํามากําหนดเปนแนวทาง 
การดําเนินงานเพ่ือสงเสริมใหเกิดหนวยงานพาณิชยคุณธรรม รวมถึงไดรับฟงประสบการณจากหนวยงาน
คุณธรรมตนแบบ ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน โดยมีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 120 ราย และผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน รอยละ 92.50 
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 (6) กรมพัฒนาธุรกิจการคา  

- การสัมมนากลุมยอยเพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานขาราชการใหปราศจากการทุจริต 
เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี และระหวางวันท่ี 20 – 21 ธันวาคม 2561  
ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับการพัฒนา
จิตสํานึกในการรวมสอดสองดูแล และปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในหนวยงาน มีความตระหนักรูในเรื่อง 
การปองกันการทุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต ถูกตอง และเปนธรรม รวมถึงเปนการเปดโอกาสใหภาคประชาชนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียท่ีมี 
ความเก่ียวของกับภารกิจของกรม ไดรวมแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานของกรม เพ่ือนํามาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการใหปราศจากการทุจริต โดยมีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 400 ราย 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน หลักสูตร “ขาราชการมีมาตรฐาน  
การปฏิบัติ งานปราศจากการทุจริต” จํานวน 3 ครั้ง ไดแก (1) วันท่ี 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน 
ขอนแกน ราชา ออคิด (2) วันท่ี 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด ระยอง และ (3) วันท่ี 23 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับการพัฒนาจิตสํานึกในการ
รวมสอดสองดูแล และปองกันการทุจริตคอรรัปชันไมใหเกิดข้ึนภายในหนวยงาน รวมถึงมีความตระหนักรู 
ในเรื่องการปองกันการทุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตน 
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ถูกตอง เปนธรรม โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 573 ราย 

 (7) สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการมุงเนนการปลูกฝงจิตสํานึกภายในบุคคลใหมีความซ่ือสัตยสุจริต 
เรื่อง “เสริมสรางความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” ระหวางวันท่ี 14 - 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไมดา 
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองสาหราย โดยเปนการพัฒนาบุคลากร 
ใหมีจิตสํานึกในหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา เพ่ือเปนบุคลากรท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
สามารถนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตประจําวัน รวมถึงมีการ
สรางฝายชะลอน้ําเพ่ือสรางความสามัคคีใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 81 ราย 

- การอบรมถายทอดองคความรู จิตอาสา 904 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยและวินัยของคนในชาติ 
เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 ณ กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีความสํานึก 
และภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญ นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา 
ท่ีสุดมิได เขาใจถึงความสําคัญของระเบียบวินัย และสามารถนําเอาองคความรูและแนวคิดท่ีไดรับไปปรับใช 
ในการปฏิบัติตนและชีวิตประจําวัน โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 82 ราย 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชนะใจตน ฝกฝนความคิด ใหหางไกลทุจริต” เม่ือวันท่ี  
13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการตนเองในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีแนวทางในการเสริมสรางความสมดุล
ระหวางชีวิตและการทํางานใหเกิดความสุข รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคมโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันท่ีดี 
โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 57 ราย   
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3. แผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สําคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ 

3.1 แผนการดําเนนิงานท่ีสําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กิจกรรมหลัก - กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 
(ราย) 

กิจกรรมการพัฒนาเชิงรุกดานการปองกันการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม 2,000,000 1,230 

1. การสงเสริมการรวมพลังเครือขายในการตอตานและเฝาระวังการทุจริต   
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเครือขาย MOC Watch Dog เฝาระวังการทุจริต 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขาย MOC Watch Dog เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
และเสริมสรางทักษะใหกับสมาชิกเครือขายในการเฝาระวังการทุจริต โดยรวมกัน
ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสูการกําหนดแนวทาง และวางระบบ 
การสงสัญญาณ เพ่ือปดโอกาสท่ีเปนการทุจริต รวมถึงมีระบบการเฝาระวังการทุจริต
ท่ีมีประสิทธิผล และสนับสนุนใหมีการแจงเบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําความผิด 

177,950 33 

1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขาย MOC Zero Corruption ปองกันการทุจริตเชิงรุก 
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขาย MOC Zero Corruption จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 เปนการบรรยายเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสมาชิกเครือขาย 

ในการปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ 
รวมกันกําหนดบทบาทของเครือขาย และสรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
เพ่ือนํามาพัฒนาระบบ/กลไกใหเกิดนวัตกรรมในการปองกันการทุจริต  

ครั้งท่ี 2 เปนการขยายผลสรางเครือขายรุนใหม เพ่ือตอยอดใหมีจํานวนสมาชิก
เครือขาย MOC Zero Corruption ในการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ิมมากข้ึน 

174,000 
 
 

100 

2. การเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการตอตานการทุจริตและคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือปองกันการทุจริตเชิงรุก 

  

2.1 การเสริมสรางองคความรูของบุคลากรใหมีความเขาใจท่ีถูกตองเพ่ือปฏิบัติงาน 
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

- จัดอบรมใหความรูกฎหมายใหมท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต ใหแก
ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสวนกลาง จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 200 ราย ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 หัวขอ “มาตรการในการควบคุมและตรวจสอบการใชทรัพยสิน 
ของทางราชการ” ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม เพ่ือนําไปสูการออกเปนมาตรการ 
แนวทางในการใชทรัพยสินของทางราชการเก่ียวกับเรื่องยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร  
อาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชในสํานักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค 

ครั้งท่ี 2 หัวขอ “การปฏิบัติตนบนมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 
และกรณีศึกษาโทษของการกระทําผิดวินัย” ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติจริยธรรม
เจาหนาท่ีของรัฐ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน เพ่ือใหขาราชการ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะไดรับ และรูถึงการกระทําใดท่ีทําไดบาง ไมไดบาง 

ครั้งท่ี 3 หัวขอ “การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาท่ีของรัฐ”  
ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เพ่ือใหขาราชการรับรูและเขาใจในหลักเกณฑการยื่นบัญชีทรัพยสินฯ  
ตอหัวหนาสวนราชการท่ีสังกัดไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

243,180 600 
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กิจกรรมหลัก - กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 
(ราย) 

2.2 การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาเพ่ือสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
- พัฒนารูปแบบการอบรมใหความรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 

Education) กระทรวงพาณิชย STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต สูระบบการเรียนรู
ออนไลน และจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดําเนินงาน จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ติดตามความกาวหนาและประเมินผลสําเร็จจากการนําองคความรู 
ไปประยุกตใช เพ่ือนํามาพัฒนาระบบ/กลไกใหเกิดนวัตกรรมในการปองกันการทุจริต 

ครั้งท่ี 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการอบรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (รุนท่ี 1  
และรุนท่ี 2) ในการปองกันความเสี่ยงการทุจริตและการประยุกตหลักความพอเพียง
ดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต เพ่ือจัดทําคูมือปองกันการทุจริต 

624,000 
 
 

100 
 
 
 

3. การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และศาสตรพระราชา   

  

3.1 การสงเสริมสํานักงานพาณิชยคุณธรรม ระยะท่ี 3 
(1) การติดตามประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงาน/สํานักงาน

พาณิชยคุณธรรม ระยะท่ี 2 
 - จัดประชุมติดตามประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงาน/

สํานักงานพาณิชยคุณธรรม ระยะท่ี 2 (หนวยงานผูแทนในสังกัดกรม/ในกํากับ  
12 หนวยงาน และสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด รวม 88 หนวยงาน) 
เพ่ือคนหาหนวยงาน/สํานักงานพาณิชยคุณธรรม ตนแบบ และถอดประสบการณ 
ออกมาเปนชุดตนแบบการเรยีนรู อันจะเปนประโยชนตอการขยายผลในระยะตอไป 

(2) การขยายผลสงเสริมการดําเนินงานสาํนักงานพาณิชยคุณธรรม เพ่ือยกระดับสู
การเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ  

 - จัดการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการสงเสริมอัตลักษณตามหลัก
คุณธรรมอันพึงประสงค 4 ประการ ไดแก พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ซ่ึงเนน
ในเรื่องวินัยเปนสําคัญ เชน การกําหนดแนวปฏิบัติดานการแตงกาย การตรงตอเวลา 
ประกอบกับบูรณาการดานจิตอาสารวมกับภาคีเครือขาย ตามแนวทางจิตอาสา 904 
รวมถึงถอดบทเรียนจากหนวยงาน/สํานักงานพาณิชยคุณธรรมนํารอง เพ่ือสรางแรง
บันดาลใจในการดําเนินงานสูการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ (กลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยงานในสังกัดกรม/ในกํากับ จํานวน 12 กรม/ในกํากับ 3 หนวยงาน ๆ ละ 2 ราย) 

 
6,000 

 
 
 
 
 
 

116,000 
 
 

 
25 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 

3.2 การยกยองเชิดชูผูประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรม  
- คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ เพ่ือใหรางวัลยกยองเชิดชูประพฤติตน

ตามหลักประมวลจริยธรรม ซ่ึงเปนผูท่ีประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม 
และจรรยาบรรณขาราชการ ใหเปนแบบอยางท่ีดีสืบไป 

14,400 60 

4. การยกระดับองคกรใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

  

4.1 การยกระดับการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

9,600 40 
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กิจกรรมหลัก - กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 
(ราย) 

- จัดประชุมชี้แจงเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานใหมีความถูกตอง และเปนไป
ตามเกณฑท่ีกําหนด รวมถึงพัฒนายกระดับสูการเปนองคกรโปรงใสตามหลักเกณฑ
ของโครงการรางวัลองคกรโปรงใส (Nacc Integrity Awards) อยางตอเนื่อง 

4.2 การสรางการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน 

- จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสรางการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน ตามแบบวัด
การรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (internal) และมีการจัดทําแบบทดสอบลวงหนา 
(pre-test) เพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบและเขาใจถึงวิธีการประเมิน รวมถึงสื่อสาร 
ใหเกิดการเขาถึงขอมูลอยางท่ัวถึง และรณรงคเผยแพรนโยบาย มาตรการ กิจกรรม 
การดําเนินงานผานชองทางตาง ๆ อยางตอเนื่อง อันจะสงผลตอคะแนนในภาพรวม 
ท่ีจะสะทอนภาพลักษณขององคกรในดานคุณธรรมและความโปรงใสฯ 

24,000 100 

4.3 การวางระบบการดําเนินงานเพ่ือปองกันความเสี่ยงการทุจริต 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการดําเนินงานเพ่ือปองกันความเสี่ยง 

การทุจริตท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยง 3 ดาน ดังนี้ 
(1) การทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
(2) การทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี เชน  

การสรรหา บรรจแุตงตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ  
(3) การทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ เชน การเบิกคาลวงเวลา การจัดซ้ือจัดจาง ฯลฯ 
โดยชี้แจงหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คัดเลือกกระบวนงาน 

มาทําการวิเคราะห วางแนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กําหนดมาตรการ
และกิจกรรมการดําเนินงาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลในทุกมิติ  

535,870 100 

5. การประชาสัมพันธเชิงสรางสรรคเพ่ือรณรงคตอตานการกระทําทุจริต   

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ วารสาร MOC ZERO CORRUPTION JOURNAL 
ประจําป 2563 และจดหมายขาว รวมถึงใชสื่อ Social Media ประชาสัมพันธ 
ผานชองทางตาง ๆ เพ่ือเผยแพรกรณีศึกษาการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดซํ้า และรณรงคตอตานการกระทําทุจริตทุกรูปแบบ 

75,000 - 

3.2  ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับ  

1) คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
(ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 

2) บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเขมแข็งของกลไกตอตานการทุจริต  
มีจํานวนไมนอยกวา 1,230 ราย และมีระดับการรับรูและจิตสํานึกตอตานการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 80 

3) มีระบบในการปองกันการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม ไมนอยกวา 5 ระบบ 
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4. รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเขมแข็งของกลไกตอตานการทุจริต กระทรวงพาณิชย 

งบรายจายอ่ืน      

- คาใชจายในการพัฒนาจิตสํานึกและความเขมแข็งของกลไกตอตานการทุจริต     2,000,000 บาท 
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คาใชจายในการ พัฒนาจิตสํานึกและความเขมแข็งของกลไกตอตานการทุจริต กระทรวงพาณิชย  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

งบประมาณ  จํานวน 2,000,000 บาท  

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

1. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงพาณิชยไดใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต (ศปท.) กระทรวงพาณิชย เปนกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบและดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาต ิ
(พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย แผนการปฏิรูปประเทศ ดานท่ี 11 ดานปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงพาณิชย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือสนับสนุน
ขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมถึงไดจัดทําแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงพาณิชย (พ.ศ. 2560 - 2564) 
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 
1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      

ตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทท่ีเก่ียวของในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดมีการกําหนด
เปาหมายหลัก คือ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการกําหนดตัวชี้วัด คือ การเพ่ิม
ระดับคะแนนของคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยสูงกวา 
รอยละ 50 และเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด จึงไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาจิตสํานึก 
และความเขมแข็งของกลไกตอตานการทุจริต กระทรวงพาณิชย เพ่ือสงเสริมใหการบริหารราชการของกระทรวงพาณิชย
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในองคกร และสราง
จิตสํานึกและคานิยมใหมีความตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ    

ท้ังนี้ การสงเสริมและผลักดันใหคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดจะตองมี
แผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทท่ีเก่ียวของในดานการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต ในการดําเนินโครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเขมแข็งของกลไกตอตานการทุจริต กระทรวงพาณิชย  
จึงไดมีการกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางและความเรงดวนในการพัฒนา คือ การสรางธรรมาภิบาล 
เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ สรางจิตสํานึกของบุคลากรภาครัฐท่ีจะไมอดทนตอการทุจริต  
ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมีการวางระบบ
และกระบวนการจัดการตอกรณีทุจริต และสรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริตเชงิรุกใหมีประสิทธิภาพ   
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2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม ตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1  
(พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของ  

2.2 เพ่ือพัฒนาจิตสํานึกของบุคลากรท่ีจะไมทนตอการทุจริต ไมกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ และเสริมสรางความเขมแข็งใหบุคลากรยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสงเสริมใหมีการบูรณาการความรวมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
อันจะนําไปสูการสรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริตเชิงรุกอยางมีสวนรวม 

2.3 เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมระดับคะแนนของคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทยใหสูงข้ึน โดยผานกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวมของกระทรวงพาณิชย ใหมีระดับคะแนน 
ท่ีเพ่ิมข้ึนกวาปท่ีผานมา 

3. เปาหมาย : กระทรวงพาณิชยมีวัฒนธรรมและคานิยมรวมตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

4. กลุมเปาหมาย : ขาราชการ บุคลากรกระทรวงพาณิชย ในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

5. ตัวช้ีวัด 

 5.1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

เชิงปริมาณ  : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานปลัด 
กระทรวงพาณิชย (ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 

เชิงคุณภาพ  : รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ มีระดับการรับรูและจิตสํานึกตอตาน
การทุจริต ไมนอยกวารอยละ 80 

5.2 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  : จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเขมแข็งของกลไกตอตาน
การทุจริต กระทรวงพาณิชย ไมนอยกวา 1,230 ราย 

เชิงคุณภาพ  : จํานวนระบบในการปองกันการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม ไมนอยกวา 5 ระบบ 
(ระบบในการปองกันการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม ไดแก การกําหนดมาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน  
เพ่ือลดปญหาการทุจริต การสรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต รวมถึงการพัฒนาองคความรูดานการปองกัน
การทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรมในรูปแบบตาง ๆ) 
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6. กิจกรรม – วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมหลัก - กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

(ราย) 

กิจกรรมการพัฒนาเชิงรุกดานการปองกันการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม 2,000,000 1,230 

1. การสงเสริมการรวมพลังเครือขายในการตอตานและเฝาระวังการทุจริต   

1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเครือขาย MOC Watch Dog เฝาระวังการทุจริต 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขาย MOC Watch Dog เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
และเสริมสรางทักษะใหกับสมาชิกเครือขายในการเฝาระวังการทุจริต โดยรวมกัน
ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสูการกําหนดแนวทาง และวางระบบ 
การสงสัญญาณ เพ่ือปดโอกาสท่ีเปนการทุจริต รวมถึงมีระบบการเฝาระวังการทุจริต
ท่ีมีประสิทธิผล และสนับสนุนใหมีการแจงเบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําความผิด 

177,950 33 

1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขาย MOC Zero Corruption ปองกันการทุจริตเชิงรุก 
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขาย MOC Zero Corruption จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 เปนการบรรยายเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสมาชิกเครือขาย 

ในการปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ 
รวมกันกําหนดบทบาทของเครือขาย และสรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
เพ่ือนํามาพัฒนาระบบ/กลไกใหเกิดนวัตกรรมในการปองกันการทุจริต  

ครั้งท่ี 2 เปนการขยายผลสรางเครือขายรุนใหม เพ่ือตอยอดใหมีจํานวนสมาชิก
เครือขาย MOC Zero Corruption ในการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ิมมากข้ึน 

174,000 

 

 

100 

2. การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือปองกันการทุจริตเชิงรุก 

  

2.1 การเสริมสรางองคความรูของบุคลากรใหมีความเขาใจท่ีถูกตองเพ่ือปฏิบัติงาน 
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

- จัดอบรมใหความรูกฎหมายใหมท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต ใหแก
ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสวนกลาง จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 200 ราย ดังนี ้

ครั้งท่ี 1 หัวขอ “มาตรการในการควบคุมและตรวจสอบการใชทรัพยสิน 
ของทางราชการ” ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม เพ่ือนําไปสูการออกเปนมาตรการ 
แนวทางในการใชทรัพยสินของทางราชการเก่ียวกับเรื่องยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร  
อาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชในสํานักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค 

ครั้งท่ี 2 หัวขอ “การปฏิบัติตนบนมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 
และกรณีศึกษาโทษของการกระทําผิดวินัย” ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติจริยธรรม
เจาหนาท่ีของรัฐ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน เพ่ือใหขาราชการ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะไดรับ และรูถึงการกระทําใดท่ีทําไดบาง ไมไดบาง 

ครั้งท่ี 3 หัวขอ “การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาท่ีของรัฐ”  
ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เพ่ือใหขาราชการรับรูและเขาใจในหลักเกณฑการยื่นบัญชีทรัพยสินฯ  
ตอหัวหนาสวนราชการท่ีสังกัดไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

243,180 600 
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กิจกรรมหลัก - กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

(ราย) 

2.2 การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาเพ่ือสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

- พัฒนารูปแบบการอบรมใหความรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education) กระทรวงพาณิชย STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต สูระบบการเรียนรู
ออนไลน และจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดําเนินงาน จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ติดตามความกาวหนาและประเมินผลสําเร็จจากการนําองคความรู 
ไปประยุกตใช เพ่ือนํามาพัฒนาระบบ/กลไกใหเกิดนวัตกรรมในการปองกันการทุจริต 

ครั้งท่ี 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการอบรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (รุนท่ี 1  
และรุนท่ี 2) ในการปองกันความเสี่ยงการทุจริตและการประยุกตหลักความพอเพียง
ดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต เพ่ือจัดทําคูมือปองกันการทุจริต 

624,000 

 

 

100 

 

 

 

3. การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และศาสตรพระราชา   

  

3.1 การสงเสริมสํานักงานพาณิชยคุณธรรม ระยะท่ี 3 

(1) การติดตามประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงาน/สํานักงาน
พาณิชยคุณธรรม ระยะท่ี 2 

 - จัดประชุมติดตามประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงาน/
สํานักงานพาณิชยคุณธรรม ระยะท่ี 2 (หนวยงานผูแทนในสังกัดกรม/ในกํากับ  
12 หนวยงาน และสํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด รวม 88 หนวยงาน) 
เพ่ือคนหาหนวยงาน/สํานักงานพาณิชยคุณธรรม ตนแบบ และถอดประสบการณ 
ออกมาเปนชุดตนแบบการเรยีนรู อันจะเปนประโยชนตอการขยายผลในระยะตอไป 

(2) การขยายผลสงเสริมการดําเนินงานสํานักงานพาณิชยคุณธรรม เพ่ือยกระดับสู
การเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ  

 - จัดการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการสงเสริมอัตลักษณตามหลัก
คุณธรรมอันพึงประสงค 4 ประการ ไดแก พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ซ่ึงเนน
ในเรื่องวินัยเปนสําคัญ เชน การกําหนดแนวปฏิบัติดานการแตงกาย การตรงตอเวลา 
ประกอบกับบูรณาการดานจิตอาสารวมกับภาคีเครือขาย ตามแนวทางจิตอาสา 904 
รวมถึงถอดบทเรียนจากหนวยงาน/สํานักงานพาณิชยคุณธรรมนํารอง เพ่ือสรางแรง
บันดาลใจในการดําเนินงานสูการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ (กลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยงานในสังกัดกรม/ในกํากับ จํานวน 12 กรม/ในกํากับ 3 หนวยงาน ๆ ละ 2 ราย) 

 

6,000 
 
 
 
 
 

 

116,000 
 
 

 

25 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 

3.2 การยกยองเชิดชูผูประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรม  

- คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ เพ่ือใหรางวัลยกยองเชิดชูประพฤติตน
ตามหลักประมวลจริยธรรม ซ่ึงเปนผูท่ีประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม 
และจรรยาบรรณขาราชการ ใหเปนแบบอยางท่ีดีสืบไป 

 

14,400 60 
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งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

(ราย) 

4. การยกระดับองคกรใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

  

4.1 การยกระดับการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

- จัดประชุมชี้แจงเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานใหมีความถูกตอง และเปนไป
ตามเกณฑท่ีกําหนด รวมถึงพัฒนายกระดับสูการเปนองคกรโปรงใสตามหลักเกณฑ
ของโครงการรางวัลองคกรโปรงใส (Nacc Integrity Awards) อยางตอเนื่อง 

9,600 40 

4.2 การสรางการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน 

- จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสรางการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน ตามแบบวัด
การรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (internal) และมีการจัดทําแบบทดสอบลวงหนา 
(pre-test) เพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบและเขาใจถึงวิธีการประเมิน รวมถึงสื่อสาร 
ใหเกิดการเขาถึงขอมูลอยางท่ัวถึง และรณรงคเผยแพรนโยบาย มาตรการ กิจกรรม 
การดําเนินงานผานชองทางตาง ๆ อยางตอเนื่อง อันจะสงผลตอคะแนนในภาพรวม 
ท่ีจะสะทอนภาพลักษณขององคกรในดานคุณธรรมและความโปรงใสฯ 

24,000 100 

4.3 การวางระบบการดําเนินงานเพ่ือปองกันความเสี่ยงการทุจริต 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการดําเนินงานเพ่ือปองกันความเสี่ยง 
การทุจริตท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยง 3 ดาน ดังนี้ 

(1) การทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

(2) การทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี เชน  
การสรรหา บรรจแุตงตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ  

(3) การทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ เชน การเบิกคาลวงเวลา การจัดซ้ือจัดจาง ฯลฯ 

โดยชี้แจงหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คัดเลือกกระบวนงาน 
มาทําการวิเคราะห วางแนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กําหนดมาตรการ
และกิจกรรมการดําเนินงาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลในทุกมิติ  

535,870 100 

5. การประชาสัมพันธเชิงสรางสรรคเพ่ือรณรงคตอตานการกระทําทุจริต   

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ วารสาร MOC ZERO CORRUPTION JOURNAL 
ประจําป 2563 และจดหมายขาว รวมถึงใชสื่อ Social Media ประชาสัมพันธ 
ผานชองทางตาง ๆ เพ่ือเผยแพรกรณีศึกษาการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดซํ้า และรณรงคตอตานการกระทําทุจริตทุกรูปแบบ 

75,000 - 
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7. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ : ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ : กระทรวงพาณิชย / กรุงเทพฯ และปริมณฑล / ตางจังหวัด 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

9.1 กลุมเปาหมาย มีจิตสํานึกท่ีจะไมทนตอการทุจริต ไมกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
และมีความเขมแข็งในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงมีการบูรณาการความรวมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนเกิดการสรางนวัตกรรมในการตอตาน 
การทุจริตเชิงรุกอยางมีสวนรวม 

9.2 ภาพรวมของกระทรวงพาณิชย ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) มีระดับคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนกวาปท่ีผานมา 

9.3 กระทรวงพาณิชยมีภาพลักษณท่ีดี เปนองคกรท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ไดรับการยอมรับและ
ความไววางใจจากทุกภาคสวน 

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

 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงพาณิชย 

ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 
 
 

 


