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ค าน า 
 

 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ สร้างผลกระทบทั้งทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเป็นอุปสรรคส าคัญของการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม            
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท า “โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม” ภายใต้โครงการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ขึ้น เพ่ือบูรณาการในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาระบบ
บริหารด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ      
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี ้ได้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ได้อีกทางหนึ่ง 
 

 ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งนี้ ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ        
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวม แต่ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะประสบผลส าเร็จสูงสุดนั้น จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ รวมไปถึงต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อันจะเป็นกลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การปรับปรุง             
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต       
ของกระทรวงคมนาคม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ต่อไป 
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กิจกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนั 
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ภายใต ้โครงการป้องกนัการทจุริตเชิงรกุ 

 

ตอนที่ ๑  บทน ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ สร้างผลกระทบทั้งทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเป็นอุปสรรคส าคัญของการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็น
รูปแบบทุจริตทางตรง ไม่ซับซ้อน อาทิเช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ ยนเป็น
การทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ และเชื่อมโยงไปสู่
อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมาย ซ่ึงได้ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง แม้ว่าประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหา
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ให้เข้มแข็งขึ้น แต่พบว่า ปัญหา   
การทุจริตคอร์รัปชันก็ยังไม่ลดน้อยลงและหมดไปจากประเทศไทย ท าให้ 
 

 1.  รัฐบาลได้ก าหนดการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) เมื่อวันศุกร์ที่  12 กันยายน 2557 
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยเน้นการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี        
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ        
ในภาครัฐอย่างจริงจัง ที่จะต้องเร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยการพัฒนาให้ราชการ       
เกิดความโปร่งใส สร้างความตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจน
สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

 2.  คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนาเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนในด้านกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างยั่งยืน และต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเน้นการสร้าง
ปัจจัยขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน      
ในสังคม มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นแกนกลางประสานความร่วมมือ         
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน       
ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า 
 

 3.  คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) น ามาสู่การปฏิบัติในช่วง 5 ปีข้างหน้า อย่างเป็นรูปธรรม 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

 4.  คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้สอดคล้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้ด าเนินการปฏิ รูปประเทศ       
อย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามก าหนด โดยแผนปฏิรูปประเทศทั้งหมดมี 11 ด้าน โดยด้านที่ 11      
เป็นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยกระดับการบังคับใช้
มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ 
 
 กระทรวงคมนาคม ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน        
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม         

สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต

ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย

พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก

ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต

ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
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พ.ศ. 2560 – 2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กลยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึ งได้จัดท า 
“จัดท าโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม    
ความมีคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม”  ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
กระทรวงคมนาคม และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม  รวมทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.  เพ่ือส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 4.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเชิงรุกให้กับบุคลากร
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ               
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1.  สัมมนา/เสวนา/ประชุมเขิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์ วัฒนา และทีมวิทยากร 
ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ 
 2.  ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวนประมาณ 180 คน ประกอบด้วย 
 1.  ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 2.  บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และ
ผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.  คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงคมนาคม และ
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 4.  เครือข่ายต่อต้านการทุจริตของกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 การด าเนินกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม มีระยะเวลาการด าเนินงานตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 มีการด าเนินงาน จ านวน 4 ครั้ง  ดังนี้ 
  - ครั้งที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล      
ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
  - ครั้งที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์    
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
  - ครั้งที่ 3  ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงคมนาคม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวง
คมนาคม กรุงเทพมหานคร 
  - ครั้งที่ 4  การทบทวนและปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม 
ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ กรุงเทพมหานคร 
 
ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 
 

กำรด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

(บำท) 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 - เดือนกันยำยน 2562) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ครั้งที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต           
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
 

31 
ต.ค. 
61 

1 
พ.ย. 
61 

          

ครั้งที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต           
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  29 – 
30 
พ.ย. 
61 

          

ครั้งที่  3 : ประชุมชี้แจงแผน -
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงคมนาคม 

   25 
ธ.ค. 
61 

     

 

    

ครั้ ง ที่  4  :  การทบทวนและ
ปรั บปรุ ง ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
และประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวง
คมนาคม 

      4 
มี.ค. 
62 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  - กระทรวงคมนาคมมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 1 เล่ม 
 เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน    
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
  - ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีส่วนร่วมในการผลักดันและตระหนักรู้              
ให้เกิดสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  กระทรวงคมนาคมมีแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 2.  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีส่วนร่วมบูรณาการในการด าเนินงาน และพัฒนาระบบ
บริหารด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ      
และเป็นไปในทศิทางเดียวกัน 
 3.  ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน     
และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 
ที่ปรึกษำโครงกำร 
 1.  ปลัดกระทรวงคมนาคม 
 2.  รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอ านวยการ 
 3.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม  
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ตอนที่ 2  กำรด ำเนินงำน 
   

   กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต             

และประพฤติมิชอบ และสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม กระทรวงคมนาคม 
 
     ครั้งที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต           
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1        
ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561 ระหว่าง         
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของกระทรวงคมนาคมมีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการประชุม               
เชิงปฏิบัติการเน้นการอภิปราย บรรยายให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และมีการการแบ่งกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรม ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากร
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา 
 2.  ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ 
 3.  ดร.พรมณี  ข าเลิศ 
 
 ในการด าเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการป้องกัน          
การทุจริตเชิงรุก มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนกำรจัดเตรียมกำรด ำเนินงำน 
 
 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1 ด าเนินการระหว่างวันที่ 31 
ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร          
มีก าหนดการ ดังนี้ 
 
 

วันที่ 31 ตุลำคม 2561 
 เวลา 08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน 
 เวลา 08.30 – 09.00 น.   พิธีเปิดโครงการ 
    โดย นางสาวอัมพร  ชาตบุษยมาส ผู้ ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ประธาน             

นางจิตติรัตน์  เอี่ยมสกุล  รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
     กล่าวรายงาน 
 เวลา 09.00 – 12.00 น.   การบรรยายในหัวข้อ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 16.00 น.   กิจกรรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริ ต  และส่ ง เสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม กระทรวงคมนาค ม                 
โดยการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จ านวน 4 กลุ่ม 

     - จัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยหลักการใช้ Balanced Scorecard ,     
การวิ เคราะห์ประเด็น SWOT และการทบทวนวิสัยทัศน์   พันธกิจ           
และประเด็นยุทธศาสตร์  

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย    
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ 

 

วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 
 เวลา 08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
 เวลา 09.00 – 12.00 น.  กิจกรรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม โดยการ
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จ านวน 4 กลุ่ม 

    - การจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ 
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย ว่า

ที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 16.00 น.   กิจกรรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริ ต  และส่ ง เสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม กระทรวงคมนาคม                  
โดยการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จ านวน 4 กลุ่ม 

     - การจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ (ต่อ)  
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย     

ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ 
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2. รำยช่ือผู้เข้ำร่วมในกิจกรรม 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบ         
การด าเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
– 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น มีบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมในกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 75 คน ซึ่งสามารถจ าแนกตามหน่วยงานได้ตาม       
ตารางที่ 1 และรายชื่อผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ในตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละบุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมในกิจกรรม 
 

หน่วยงำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 35 46.67 
ส่วนราชการ 13 17.33 
รัฐวิสาหกิจ 27 36.00 

รวม 75 100.00 
 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงรายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ครั้งที่ 1 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
1 นางสาวอัมพร  ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวง 
2 นางสาวโสภิดา  กิจงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานรัฐมนตรี 
3 นางสาวภัทรศยา  เป็นแผ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานรัฐมนตรี 
4 นางสาวณิชกานต์  ปกติจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กตส.) 
5 นางสาวสมใจ  คงเกลี้ยง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กตส.) 
6 นางฐิติชญา  กระจายศรี นักจัดการทั่วไปช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กก.) 
7 นางสาวปุณิกา  จันเทวี นักจัดการทั่วไปช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กก.) 
8 นางสาวกานดา  แก้วกรต นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กก.) 
9 นายศุภกิจ  คงหนู นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กม.) 

10 นายวิชัย  จงสมาธิวงศ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กตท.) 
11 นางสาวถนอมสิน  ปีตวัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กต.) 
12 นางสาวมานิกา  สันทัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กต.) 
13 นางสาวปัทมาภรณ์  เรียบร้อย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบค.) 
14 นางสาวณัฐธัญ  ค าเพ็ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบค.) 
15 นางสาวณัฐธิดา  ห่วงทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบท.) 
16 นางสาวพิศมัย  ภัทรชัยโชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบท.) 
17 พ.จ.ท. วิเชียร  พุ่มขจร นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กป.) 
18 นายปัญญะ  รัตนวราหะ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   

ช านาญงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กป.) 

19 นางสาวณราวรรณ  ศิริธรรมศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กยผ.) 
20 นายอัครัชญ์  พ่วงแสง นิติกรช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กอ.) 
21 นายปฐมเทพ  เทพาทิพวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กอ.) 
22 นางสาวจารุนันท์  บุญวิทยาลิขิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศทส.) 
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
23 ว่าที่ร้อยตรีบริวัชร  สืบคุณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศทส.) 
24 นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ศรีทวีพันธ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สคอ.) 
25 นายเฉลิมรัฐ  เตชะเกษม นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน

ช านาญการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สสอ.) 

26 นางสาวนฤภร  พรหมแก้ว นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบนิ
ช านาญการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สสอ.) 

27 เรือเอกอภิชิต  ตัณฑสิทธิ์ นิติกรช านาญการ กรมเจ้าท่า 
28 นายสุรินทร์  เอี่ยมสอาด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมเจ้าท่า 
29 ว่าที่ร้อยตรีตฤณณภัทร์  คงมี นักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า 
30 นางสาวภัคจิรา  น้อยโสภา นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 
31 นางสาวกฤติญาณี  สังข์ทอง นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 
32 นางสาวสุดา  ไพลิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน 
33 นายพลกฤต  พยอมยนต์ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน 
34 นางสาวดิศราพร  พลอยกระจ่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง 
35 นางสาวฤกษิญาพร  สวนกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง 
36 นายปัฐพงศ์  จันทร์นิยม นิติกร กรมทางหลวงชนบท 
37 นางสาวหัสยา  วีระสมวงศ์ นิติกร กรมทางหลวงชนบท 
38 นางสาววารุณี  ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) 
39 นายจิรวุฒิ  ปานพรม นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) 
40 นายราชันย์  อินนาค พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
41 นายเผด็จ  มากเจริญ หัวหน้ากองปฏิบัติการตรวจการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
42 นางดนิตา  กมลวันธนชิต หัวหน้างาน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
43 นายธนวันต์  พรเลิศรังสรรค์ เสมียน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
44 นางสาววันทนา  ศรีทับทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
45 นายธนายุทธ  บรรเทาวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
46 นางสาวทิพยสุดา  สุวภิรมย์โชติ พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
47 นางสาวพุทธธิดา  สงวนศักดิ์โยธิน พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
48 นางสาวพรทิพย์  ศรีสกุล หัวหน้าแผนกพัฒนาการก ากับดูแลกิจการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
49 นางสาวสุจิรา  ทองสถิตย์ วิทยากร 5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
50 นางสาวเพียร  บวรสิทธิไพบูลย์ ผู้ช่วยอ านวยการส านักการเจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
51 นายสมควร  บุญสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
52 นายคนึงกิจ  ผลชานิโก หัวหน้าส านักงานนโยบายและแผนงาน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 
53 นางสาวชาลินี  เปลี่ยนฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 
54 นางนภาพร  บุษสาย ผู้จัดการกองป้องกันและตรวจสอบ         

การประพฤติมิชอบ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 

55 นางสาววรรณิศร  ติยะวานิช นิติกร 1 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 
56 นางสาวเยาวเรศ  คนกระโทก หัวหน้างานก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 
57 นางสาวสุชาดา  เพียรประสิทธิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 
58 นายนิธิดล  พัฒนตระกูลสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
59 นายวัชระ  ยาคุณ ผู้จัดการฝ่ายงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 
60 นางสาวสุธิรา  สัตย์ถาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริการทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.)  
61 นางสาววิลาวัลย์  ศศิตราภรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 
62 นางสาวพีรยา  ปลูกเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาวุโส  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 
63 นายนุสรณ์  สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
64 นางสาวสิริกร  พรหมขัติแก้ว ผู้จัดการแผนกก ากับการปฏิบัติงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) 
65 นายสุรพงศ์  อิ่มเอิมธรรม ผู้จัดการส่วนตรวจสอบฝ่ายใน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) 
66 นายชติพจน์  ศรีเมือง พนักงานประกันคุณภาพ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 
67 นางจิตติรัตน์  เอี่ยมสกุล รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
68 นางภัทราวดี  จันทร์เหล่าหลวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
69 นางสาวขวัญกมล  จิรโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
70 นางสาวภูริกานต์  สองสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
71 นางสาวศิริพร  เจริญค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
72 นางสาวจุฬาลักษณ์  ขัดขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
73 นายเอกภาณุ  ชุมประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
74 นางสาวธิมาพร  สินธวาชีวะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
75 นางสาวประภารัตน์  ทีหอค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 

 
 

 

3. กำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 
16.00 น. ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวอัมพร  ชาตบุษยมาส      
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวง
คมนาคม พร้อมมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดท า             
แผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และได้เรียนเชิญ         
รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย  ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ           
ดร.พรมณี  ข าเลิศ เป็นวิทยากรในการด าเนินกิจกรรมในครั้งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

1.  หลักกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

2.  กำรวิเครำะห์ประเด็น SWOT และกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์

3.  กำรจัดท ำ Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศำสตร์
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โดยการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1  บรรยายในหัวข้อ “หลักกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  
วัฒนา เป็นการกล่าวถึงท่ีมาของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งหลักส าคัญในกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 
 
 
 
 วิสัยทัศน์ (Vision Statement)  เป็นการสื่อสารให้บุคลการในองค์กรเกิดการยอมรับและปลูกฝัง      
ในจิตส านึก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จขององค์กร “จุดหมายปลายทาง (End) คือ ..............” โดยต้อง
สอดคล้องพันธกิจและค่านิยม 
 พันธกิจ (Mission Statement)  เป็นการระบุความประสงค์ทิศทางขององค์กรที่จะด าเนินการ      
ให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย  
 ค่ำนิยม (Values)  เป็นการแสดงจุดยืนอันเป็นหลักการส าคัญของการด าเนินงาน และเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 
 ควำมท้ำทำย เป็นล าดับขั้นของเป้าหมายที่จะด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ (เป็นความท้าทายในการ
ด าเนินงาน)  
 

ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้มีแนวทางและกระบวนการด าเนินงานหลายขั้นตอนและได้มี         
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ดังรูปภาพที่ 1  ดังนี้ 
 
ภำพที่ 1  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ = พันธกิจ + ค่ำนิยม + ควำมท้ำทำย 

 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรท้ังภายในและภายนอก พร้อมท้ังจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญ เพื่อก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ 

 น าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบ TOWS 
Matrix เพื่อด าเนินการท้าทายในการเสริม , สร้าง , ลด หรือเลิก ในกระบวนการวิธีการท างาน
เพื่อน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาก าหนดวิสัยทัศน์ ,พันธกิจ , ค่านิยม  และประเด็นยุทธศาสตร์  

 น าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้มาวางแผนการด าเนินงาน (Balance Scorecard : BSC) โดย
น ามาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ และ
ผู้รับผิดชอบ

 สรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
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 ช่วงที่ 2  เป็นการแบ่งกลุ่มออกเป็นจ านวน 4 กลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมได้มีส่วนร่วม           
ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตฯ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ภายใต้หัวข้อ   
  ➢ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยหลักการใช้ Balanced Scorecard , การวิเคราะห์ประเด็น 
SWOT และการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ➢ การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ       
ดร.พรมณี  ข าเลิศ เป็นที่ปรึกษา พร้อมให้ตัวแทนประจ ากลุ่มน าเสนอผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 

ภำพที่ 2  ภาพแสดงกระบวนการวเคราะห์กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยหลักการใช้ Balanced 
Scorecard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งจากกระบวนการด าเนินงานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น  สามารถสรุปการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร

SWOT Analysis

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

Outside ---> In

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

Inside ----> Out

ประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อน

• ทฤษฎี MaKinsey ' s 7S + sFramwork  

ประเมินโอกำส และอุปสรรค

• ทฤษฎี P.E.S.T.E Framwork หรือ STEEP
• ทฤษฎี 5 Force Model (กรณีที่มีการ

แข่งขัน)

แผนท่ียุทธศำสตร์ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร  
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคมอาศัยการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์สองด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การซึ่งเป็นมุมมองจากในสู่นอก (Inside Out) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การซึ่งเป็น
มุมมองจากนอกสู่ใน (Outside In) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1.  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 
  เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
  1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 
   การวิเคราะห์องค์กร เพ่ือค้นหาสมรรถนะและศักยภาพขององค์กร เป็นการระบุจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยอาศัยกรอบ       
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey และอาศัยข้อจากแหล่งมูลทุติยภูมิ  
ได้แก่ รายงานผลการประเมินองค์การ PMQA เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
     Structure (โครงสร้าง) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มีโครงสร้างการท างาน 

หรือ โครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 
     Strategy (กลยุทธ์) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มีการก าหนดกลยุทธ์หรือ

ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 
     System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 
     Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญการมากน้อยเพียงใด          

มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
     Staff (บุคลากร) บุคลากรงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มีความพร้อม

มากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 
     Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม ่
     Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
 

  1.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)  
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่ององค์กร เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้            
ในการระบุสถานการณ์เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats) ของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ  PESTE Model           
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี ้
     P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ

เมืองที่มีผลกระทบกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
     E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ      

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 
  

   หน้า 14 |  
 

     S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ 

     T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

     E-Environment เป็นการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อ       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

 
 2.  ประเด็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ  
  จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สามารถน ามาก าหนด
ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น
สภาพแวดล้อมภายใน 2 ด้าน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) สภาพแวดล้อม      
ภายนอก 2 ด้าน ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats) หรือเรียกว่า SWOT 
โดยประมวลจากผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 
2561 สรุปประเด็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ประกอบด้วย 
   1)  กระทรวงคมนาคมมี ศปท. ที่เข้มแข็งในการรับผิดชอบและประสานงานเรื่องของ       

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญในด้านการขนส่ง
ของประเทศให้ปลอดปัญหาคอร์รัปชัน 

   2)  กระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ มีครือข่ายภายใน
หน่วยงานในสังกัด เพ่ือร่วมในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
ระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกมากข้ึน 

   3)  ผู้บริหารท างานเชิงรุกและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 

   4)  กระทรวงคมนาคมมีระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การเข้าร่วม      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) , การเข้าร่วมโครงการเพ่ือความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

   5)  กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดมีการตื่นตัว และให้ความส าคัญในด้าน       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 

   6)  มีแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

   7)  กระทรวงคมนาคมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร               
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ สนับสนุนความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

   8)  บุคลากรในองค์กรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในการต่อต้าน       
การทุจริต 
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   9)  กระทรวงคมนาคมมีกระบวนการสื่อสารที่มีความทันสมัย โดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ท าให้สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว   
มากขึ้น  

   10)  กระทรวงคมนาคมมีแผนยุทธศาสตร์ (อาทิเช่น แผนปฏิรูปประเทศ , ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต , แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ , 
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ฯลฯ) ที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

  2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weakness : W) ประกอบด้วย 
   1)  กระทรวงคมนาคมมีภารกิจหลากหลาย ซ้ าซ้อน รวมทั้งยังมีโครงสร้างไม่เอ้ือต่อ     

การบูรณาการด าเนินงานด้านการแก้ปัญหาการทุจริต 
   2)  กระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ท าให้การขับเคลื่อนองค์กรค่อนข้างยุ่งยาก       

การประสานงานล่าช้า ไม่คล่องตัวในการด าเนินงาน  
   3)  กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดยังคงด าเนินงานด้านการแก้ปัญหาการทุจริต

เป็นรูปแบบในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก  
   4)  การบูรณาการด าเนินงานด้านการแก้ปัญหาการทุจริตระหว่างกระทรวงคมนาคมและ

หน่วยงานในสังกัดยังไม่สามารถตอบสนองต่อการบูรณาการได้อย่างเต็มที่  
   5)  ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมหรือกระบวนการตัดสินใจที่ต้องใช้การมีส่วนร่วม           

จากทุกภาคส่วน ท าให้บางครั้งการขับเคลื่อนงานด้านการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นไป       
อย่างเชื่องช้า 

   6)  ขาดการพัฒนาระบบและกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบการตรวจสอบ ติดตาม 
ระบบการประเมินผล และระบบการร้องเรียน 

   7)  ขาดการประสานความร่วมมือและบูรณาการการท างานในภาครัฐ เช่น ด้านบุคลากร 
บทบาทหน้าที่และงบประมาณการด าเนินงาน ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต เป็นต้น 

   8)  การถ่ายทอดนโยบาย ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่หน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติ ยังขาดความชัดเจนและไม่ทั่วถึง 

   9)  ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่ าวสาร/บทความ แ ละความรู้ต่ างๆ                    
ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

   10)  บุคลากรในองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

   11)  บุคลากรในองค์กรบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริต 

  2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ประกอบด้วย 
   1)  กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูง ซึ่งท าให้การใช้จ่าย

งบประมาณของกระทรวงเป็นที่สนใจจากสื่อต่างๆ และประชาชน ท าให้มีการตรวจสอบ
มากขึ้น 
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   2)  รัฐบาลให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งมีนโยบายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มาช่วยสนับสนุนในการด าเนินงาน 

   3)  มียุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานได้ 

   4)  มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ของกระทรวง
วัฒนธรรม ที่สามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 

   5)  มีหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง 
อาทิเช่น ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. และองค์กรอิสระต่างๆ 

   6)  ประเทศไทยมีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการป้องกันและแก้ไข      
การทุจริตให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

   7)  ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ต่างให้ความส าคัญ    
กับการมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการต่อต้านการทุจริต 

   8)  ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น รวมถึง
เครือข่ายภาควิชาการ ร่วมกันด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   9)  ภาคประชาชน ประชาสังคม และองค์กรเอกชนมีความสนใจร่วมกันในการต่อต้าน      
การทุจริต และต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลา    
ในการด าเนินงานที่รวดเร็วขึ้น 

   10)  ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศ (CPI) ท าให้แต่ละภาคส่วนมีจุดประสงค์และ        
เป้าหมายร่วมกัน ท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

   11)  มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐวิสาหกิจที่สามารถน ามาใช้เป็น     
กรอบแนวทางในการด าเนินงานได้ 

 

  2.4 ประเด็นอุปสรรค (Threats : T) ประกอบด้วย 
   1)  ภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาประชาชนบางกลุ่ม และทัศนคติของชาวต่างประเทศ

ยังติดลบ 
   2)  กฎหมายและกฎระเบียบบางฉบับไม่สอดคล้องและไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
   3)  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ    

และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมาก 
   4)  ทัศนคติของต่างประเทศและประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ด้านปัญหาการคอร์รัปชัน   

ของประเทศไทยติดลบ 
   5)  ประเทศไทยในสายตาต่างประเทศและประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการสร้าง    

ความโปร่งใสภาครัฐ 
   6)  การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ 
   7)  รูปแบบการทุจริตมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะจากการด าเนินธุรกิจของเอกชน

และการทุจริตเชิงนโยบาย 
   8)  ความไม่สอดคล้องกันของแผนงานและวิธีด า เนินงานของหน่วยงานท าให้                 

การด าเนินงานร่วมกันเป็นไปด้วยความยากล าบากมากยิ่งขึ้น 
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   9)  ความล่าช้า ความซับซ้อนและคุณภาพงานของการด าเนินงานของหน่วยงานภายนอก   
ที่เก่ียวข้องกับองค์กร 

   10)  กระบวนการทางกฎหมายมีความซับซ้อน มีหลายขั้นอตน และต้องใช้ระยะเวลา 
   11)  ประเทศไทยขาดเวทีและโอกาสในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   12)  ระบบฐานข้อมูลไม่เชื่อมโยงและมีความแตกต่างของระดับคุณภาพของข้อมูล 
   13)  ระบบอุปถัมภ์ซึ่งแผ่กระจายไปทั่วสังคมไทยเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างยิ่ง          

ต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ และน าไปสู่ผลในทางลบ 
   14)  ความอ่อนแอในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย อันเนื่องมาจากลักษณะของ

สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดปัญหาทั้งตัวเองและสังคม 
   15)  ประชาชนมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เกิดเป็นภาวะจ ายอมและ

เพิกเฉย 
   16)  ทัศนคติในแง่ลบของประชาชนและสังคมที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้การด าเนินการ

ส่งเสริมความร่วมมือท าได้ยาก 
 
 3.  ผลกำรวิเครำะห์ SWOT 
  จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในทุกๆ ประเด็น      
น ามาให้น้ าหนักความส าคัญว่า ประเด็นใดความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดยให้ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ครั้งที่ 1 จ านวน 63 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ซึ่งผลการประเมินแสดงได้ ดังนี้ 
 

  3.1 น้ ำหนักคะแนนของประเด็นจุดแข็ง สามารถเรียงล าดับคะแนนได้ดังตารางที่ 3 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 3  แสดงการให้น้ าหนักความส าคัญมากที่สุดตามล าดับในประเด็นจุดแข็ง 10 ประเด็น 
 

ล ำดับที ่
น้ ำหนกั 

ผลกระทบ (%) 
ประเดน็จดุแข็ง 

1 7.27   - ผู้บริหารท างานเชิงรุกและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2 6.00   - กระทรวงคมนาคมมี ศปท. ท่ีเข้มแข็งในการรับผิดชอบและประสานงานเรื่องของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญในด้านการขนส่งของประเทศให้ปลอดปัญหา
คอร์รัปชัน 

3 5.92   - กระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีหน่วยงานในสังกัด ท้ังส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมท่ัวประเทศ มีครือข่ายภายในหน่วยงานในสัง กัด     
เพื่อร่วมในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
มีการประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและ
ภายนอกมากขึ้น 

4 4.91   - กระทรวงคมนาคมมีระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) , การเข้าร่วมโครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(CoST) และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

5 3.81   - กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดมีการตื่นตัว และให้ความส าคัญในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
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ล ำดับที ่
น้ ำหนกั 

ผลกระทบ (%) 
ประเดน็จดุแข็ง 

6 2.97   - มีแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

7 1.21   - กระทรวงคมนาคมมีแผนยุทธศาสตร์ (อาทิเช่น แผนปฏิรูปประเทศ , ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต , แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ , ยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม ฯลฯ) ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

8 1.18   - บุคลากรในองค์กรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต 
9 1.18   - กระทรวงคมนาคมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมท่ัวประเทศ สนับสนุนความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
10 0.55   - กระทรวงคมนาคมมีกระบวนการสื่อสารท่ีมีความทันสมัย โดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้

สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น 
 

ที่มา : ประเมินโดยผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งท่ี 1 จ านวน 63 ท่าน เป็นผู้ประเมิน 

 
  3.2 น้ ำหนักคะแนนของประเด็นจุดอ่อน สามารถเรียงล าดับคะแนนได้ดังตารางที่ 4 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 4  แสดงการให้น้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุดตามล าดับในประเด็นจุดอ่อน 10 ประเด็น 
 

ล ำดับที ่ น้ ำหนกั 
ผลกระทบ (%) 

ประเดน็จดุอ่อน 

1 3.29   - บุคลากรในองค์กรบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2 2.60   - การถ่ายทอดนโยบาย ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่หน่วยงานในสังกัดเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

ยังขาดความชัดเจนและไม่ท่ัวถึง 
3 2.60   - การบูรณาการด าเนินงานด้านการแก้ปัญหาการทุจริตระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงาน

ในสังกัดยังไม่สามารถตอบสนองต่อการบูรณาการได้อย่างเต็มท่ี 
4 2.40   - ขาดการพัฒนาระบบและกระบวนงานอย่างต่อเน่ือง เช่น ระบบการตรวจสอบ ติดตาม ระบบ

การประเมินผล และระบบการร้องเรียน 
5 2.31   - กระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ท าให้การขับเคลื่อนองค์กร ค่อนข้างยุ่งยาก              

การประสานงานล่าช้า ไม่คล่องตัวในการด าเนินงาน 
6 2.22   - บุคลากรในองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
7 1.82   - กระทรวงคมนาคมมีภารกิจหลากหลาย ซ้ าซ้อน รวมท้ังยังมีโครงสร้างไม่เอื้อต่อการบูรณาการ

ด าเนินงานด้านการแก้ปัญหาการทุจริต 
8 1.62   - ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/บทความ และความรู้ต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ        

ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
9 1.41   - กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดยังคงด าเนินงานด้านการแก้ปัญหาการทุจริตเป็น

รูปแบบในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
10 0.75   - ขาดการประสานความร่วมมือและบูรณาการการท างานในภาครัฐ เช่น ด้านบุคลากร บทบาท

หน้าท่ีและงบประมาณการด าเนินงาน ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต เป็นต้น 
 

ที่มา : ประเมินโดยผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งท่ี 1 จ านวน 63 ท่าน เป็นผู้ประเมิน 
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  3.3 น้ ำหนักคะแนนของประเด็นโอกำส สามารถเรียงล าดับคะแนนได้ดงัตารางที่ 5 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 5  แสดงการให้น้ าหนักความส าคัญมากที่สุดตามล าดับในประเด็นโอกาส 10 ประเด็น 
 

ล ำดับที ่
น้ ำหนกั 

ผลกระทบ (%) 
ประเดน็ 

1 4.88   - รัฐบาลให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังมีนโยบายในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาช่วยสนับสนุนในการด าเนินงาน 

2 2.51   - มียุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานได้ 

3 1.76   - มีหน่วยงานและองค์กรท่ีท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง อาทิเช่น 
ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. และองค์กรอิสระต่างๆ 

4 1.44   - ภาคประชาชน ประชาสังคม และองค์กรเอกชนมีความสนใจร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 
และต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ีเป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาในการด าเนินงาน           
ท่ีรวดเร็วขึ้น 

5 1.33   - กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณสูง ซ่ึงท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณของกระทรวงเป็นท่ีสนใจจากสื่อต่างๆ และประชาชน ท าให้มีการตรวจสอบมากขึ้น 

6 1.21   - ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศ (CPI) ท าให้แต่ละภาคส่วนมีจุดประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 
ท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

7 0.52   - มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ของกระทรวงวัฒนธรรม           
ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 

8 0.49   - ประเทศไทยมีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตให้ทัน
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

9 0.43   - มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวทาง    
ในการด าเนินงานได ้

10 0.43   - ภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ต่างให้ความส าคัญกับ           
การมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการต่อต้านการทุจริต 

 

ที่มา : ประเมินโดยผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งท่ี 1 จ านวน 63 ท่าน เป็นผู้ประเมิน 
 
 
  3.4 น้ ำหนักคะแนนของประเด็นอุปสรรค สามารถเรียงล าดับคะแนนได้ดังตารางที่ 6 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 6  แสดงการให้น้ าหนักความส าคัญมากที่สุดตามล าดับในประเด็นอุปสรรค 10 ประเด็น 
 

ล ำดับที ่ น้ ำหนกั 
ผลกระทบ (%) 

ประเดน็จดุอ่อน 

1 4.07   - ระบบอุปถัมภ์ซ่ึงแผ่กระจายไปท่ัวสังคมไทยเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนา         
ในด้านต่างๆ และน าไปสู่ผลในทางลบ 

2 3.52   - การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ 
3 3.17   - ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและ          

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมาก 
4 2.97   - ประชาชนมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เกิดเป็นภาวะจ ายอมและเพิกเฉย 
5 2.34   - กฎหมายและกฎระเบียบบางฉบับไม่สอดคล้องและไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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ล ำดับที ่ น้ ำหนกั 
ผลกระทบ (%) 

ประเดน็จดุอ่อน 

6 1.73   - รูปแบบการทุจริตมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะจากการด าเนินธุรกิจของเอกชนและ        
การทุจริตเชิงนโยบาย 

7 1.62   - ทัศนคติของต่างประเทศและประชาชนท่ีมีต่อภาพลักษณ์ด้ านปัญหาการคอ ร์ รัปชัน               
ของประเทศไทยติดลบ 

8 1.59   - ประเทศไทยในสายตาต่างประเทศและประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการสร้างความโปร่งใส
ภาครัฐ 

9 1.39   - ภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาประชาชนบางกลุ่ม และทัศนคติของชาวต่างประเทศยังติดลบ 
10 1.27   - ระบบฐานข้อมูลไม่เชือ่มโยงและมีความแตกต่างของระดับคุณภาพของข้อมูล 

 

ที่มา : ประเมินโดยผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งท่ี 1 จ านวน 63 ท่าน เป็นผู้ประเมิน 
 
 4.  ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ 
  จากการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ได้น าประเด็น SWOT ข้างต้นมาด าเนินการวิเคราะห์และประเมิน 
โดยให้น้ าหนักคะแนนในแต่ละประเด็น จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถน ามาก าหนดต าแหน่ง            
ทางยุทธศาสตร์ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ได้ดังนี ้
  ➢ ประเด็นจุดแข็ง มีน้ าหนักคะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับแรก จ านวน 1,213 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 35.01 ของคะแนนทั้งหมด 
  ➢ ประเด็นอุปสรรค มีน้ าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล าดับที่ 2 จ านวน 968 คะแนน        
คิดเป็นร้อยละ 27.94 ของคะแนนทั้งหมด 
  ➢  ประเด็นจุดอ่อน มีน้ าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล าดับที่ 3 จ านวน 754 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 21.76 ของคะแนนทั้งหมด 
  ➢ ประเด็นโอกาส มีน้ าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล าดับที่ 4 จ านวน 530 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 15.30 ของคะแนนทั้งหมด 
 

  ดังนั้น ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ    
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตกอยู่ในต าแหน่ง “เชิงป้องกัน” โดยมสีัดส่วน SO : WT เท่ากับ 0.88 : 1.00 
ดังแสดงในรูปภาพที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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ภำพที่ 3  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ         
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

ที่มา : ประเมินโดยผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที ่1 จ านวน 63 ท่าน เป็นผู้ประเมิน 
 
 ทั้งนี้ เพ่ือปรับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้อยู่ในต าแหน่งที่ได้เปรียบในอนาคต ด้วยการ “ก าจัด
จุดอ่อน” และการ “พลิกอุปสรรคให้เป็นโอกาส” หรือ “พลิกวิกฤต” จึงได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม    
เพ่ือระดมความคิดเห็นในการท้าทายประเด็นปัจจัย SWOT ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถปรับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์       
ที่ได้มีการท้าทายเพ่ือให้มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์สู่อนาคตที่คาดหวัง สามารถสรุปผลได้ดังรูปภาพที่ 4 - 
รูปภาพที่ 7 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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ภำพที่ 4  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์หลังจากการท้าทายของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
ของกลุ่มที่ 1 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภำพที่ 5  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์หลังจากการท้าทายของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
ของกลุ่มที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต ำแหน่งยทุธศำสตร ์ทีท่้ำทำยสูอ่นำคต

1 ชอ้น-->O0223รัฐบาลให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาชว่ยสนับสนุนในการด าเนินงาน4.88%

2 ชอ้น-->O0324มียทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานได้2.51%

 3 O0526มีหน่วยงานและองค์กรท่ีท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง อาทิเชน่ ส านักงาน ปปช.  ส านักงาน ปปท. และองค์กรอิสระต่างๆ 1.76%  
 รวม ลั

รวม

1 แก้ไข-->W1119บุคลากรในองค์กรบางส่วนยงัไม่ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต3.29% แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม 1 ใช-้->S0303ผู้บริหารท างานเชงิรุกและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 7.27%

2 แก้ไข-->W0816การถา่ยทอดนโยบาย ขอ้มูลและองค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่หน่วยงานในสังกัดเพือ่น าไปสู่การปฏิบัติ ยงัขาดความชดัเจน และไม่ท่ัวถงึ 2.60% 2 ใช-้->S0101กระทรวงคมนาคมมี ศปท. ท่ีเขม้แขง็ ในการรับผิดชอบและประสานงานเร่ืองของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการขบัเคล่ือนภารกิจส าคัญในด้านการขนส่งของประเทศ ให้ปลอดปัญหาคอร์รัปชัน่6.00%

3 แก้ไข-->W0412การบูรณาการด าเนินงานระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อการบูรณาการได้อยา่งเต็มท่ี ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต2.60% 3 ใช-้->S0202กระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีหน่วยงานในสังกัด ท้ังส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ต้ังอยูใ่นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ มีเครือขา่ยภายในหน่วยงานในสังกัดเพือ่ร่วมในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีการประสานความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริต ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกมากขึน้ 5.92%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 63   รวม
รวม รวม

 1 พลิก-->T1343ระบบอุปถมัภ์ซ่ึงแผ่กระจายไปท่ัวสังคมไทยเป็นปัญหาและอุปสรรคอยา่งยิง่ต่อการพฒันาในด้านต่างๆ น าไปสู่ผลในทางลบ4.07%

2 พลิก-->T0636การบังคับใชก้ฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐยงัไม่มีประสิทธิภาพ 3.52%  

 3 พลิก-->T0333ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศและการส่งเสริมคุณธรรมเป็นอยา่งมาก3.17%  

รวม
รวม

SO

21.21

ชือ่:

735            

403
11.62

5.38       : 1.00
: WT

1,819

617

52.48

17.81

อาทิตย ์11 พฤศจิกายน 2018 11:38:10

           

        

   

    

         

          

           

                

ต ำแหน่งยทุธศำสตร ์ทีท่้ำทำยสูอ่นำคต

1 ชอ้น-->O0223รัฐบาลให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาชว่ยสนับสนุนในการด าเนินงาน4.88%

2 ชอ้น-->O0324มียทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานได้2.51%

 3 ชอ้น-->O0526มีหน่วยงานและองค์กรท่ีท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง อาทิเชน่ ส านักงาน ปปช.  ส านักงาน ปปท. และองค์กรอิสระต่างๆ 1.76%  
 รวม ลั

รวม

1 แก้ไข-->W1119บุคลากรในองค์กรบางส่วนยงัไม่ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต3.29% แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม 1 ใช-้->S0303ผู้บริหารท างานเชงิรุกและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 7.27%

2 แก้ไข-->W0816การถา่ยทอดนโยบาย ขอ้มูลและองค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่หน่วยงานในสังกัดเพือ่น าไปสู่การปฏิบัติ ยงัขาดความชดัเจน และไม่ท่ัวถงึ 2.60% 2 ใช-้->S0101กระทรวงคมนาคมมี ศปท. ท่ีเขม้แขง็ ในการรับผิดชอบและประสานงานเร่ืองของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการขบัเคล่ือนภารกิจส าคัญในด้านการขนส่งของประเทศ ให้ปลอดปัญหาคอร์รัปชัน่6.00%

3 แก้ไข-->W0412การบูรณาการด าเนินงานระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อการบูรณาการได้อยา่งเต็มท่ี ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต2.60% 3 ใช-้->S0202กระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ต้ังอยูใ่นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ มีเครือขา่ยภายในหน่วยงานในสังกัดเพือ่ร่วมในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีการประสานความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริต ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกมากขึน้ 5.92%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 63   รวม
รวม รวม

 1 พลิก-->T1343ระบบอุปถมัภ์ซ่ึงแผ่กระจายไปท่ัวสังคมไทยเป็นปัญหาและอุปสรรคอยา่งยิง่ต่อการพฒันาในด้านต่างๆ น าไปสู่ผลในทางลบ4.07%

2 พลิก-->T0636การบังคับใชก้ฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐยงัไม่มีประสิทธิภาพ 3.52%  

 3 พลิก-->T0333ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัเป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศและการส่งเสริมคุณธรรมเป็นอยา่งมาก3.17%  

รวม
รวม

SO

22.61

ชือ่:

784            

550
15.87

5.56       : 1.00
: WT

1,878

482

54.20

13.90
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กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 
  

   หน้า 23 |  
 

ภำพที่ 6  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์หลังจากการท้าทายของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
ของกลุ่มที่ 3 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภำพที่ 7  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์หลังจากการท้าทายของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
ของกลุ่มที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการด าเนินการกิจกรรมข้างต้นสามารถก าหนด (ร่าง) สรุปสาระส าคัญของงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ รายกลุ่ม ดังแสดงได้ตามตารางที่ 7 ดังต่อไปนี้ 
 

ต ำแหน่งยทุธศำสตร ์ทีท่้ำทำยสูอ่นำคต

1 ชอ้น-->O0223รัฐบาลให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาชว่ยสนับสนุนในการด าเนินงาน4.88%

2 ชอ้น-->O0324มียทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานได้2.51%

 3 O0526มีหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง อาทิเชน่ ส านักงาน ปปช.  ส านักงาน ปปท. และองค์กรอิสระต่างๆ 1.76%  
 รวม ลั

รวม

1 แก้ไข-->W1119บุคลากรในองค์กรบางส่วนยงัไม่ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต3.29% แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม 1 ใช-้->S0303ผู้บริหารท างานเชงิรุกและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 7.27%

2 แก้ไข-->W0816การถา่ยทอดนโยบาย ขอ้มูลและองค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่หน่วยงานในสังกัดเพือ่น าไปสู่การปฏิบัติ ยงัขาดความชดัเจน และไม่ท่ัวถงึ 2.60% 2 ใช-้->S0101กระทรวงคมนาคมมี ศปท. ท่ีเขม้แขง็ ในการรับผิดชอบและประสานงานเร่ืองของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการขบัเคล่ือนภารกิจส าคัญในด้านการขนส่งของประเทศ ให้ปลอดปัญหาคอร์รัปชัน่6.00%

3 แก้ไข-->W0412การบูรณาการด าเนินงานระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อการบูรณาการได้อยา่งเต็มท่ี ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต2.60% 3 ใช-้->S0202กระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ต้ังอยูใ่นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ มีเครือขา่ยภายในหน่วยงานในสังกัดเพือ่ร่วมในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีการประสานความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริต ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกมากขึน้ 5.92%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 63   รวม
รวม รวม

 1 พลิก-->T1343ระบบอุปถมัภ์ซ่ึงแผ่กระจายไปท่ัวสังคมไทยเป็นปัญหาและอุปสรรคอยา่งยิง่ต่อการพฒันาในด้านต่างๆ น าไปสู่ผลในทางลบ4.07%

2 พลิก-->T0636การบังคับใชก้ฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐยงัไม่มีประสิทธิภาพ 3.52%  

 3 พลิก-->T0333ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัเป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศและการส่งเสริมคุณธรรมเป็นอยา่งมาก3.17%  

รวม
รวม
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1,620

648

46.76

18.69

SO

21.21

ชือ่:

735            

510
14.72

3.60       : 1.00
: WT

           

        

   

    

         

          

           

                

ต ำแหน่งยทุธศำสตร ์ทีท่้ำทำยสูอ่นำคต

1 ชอ้น-->O0223รัฐบาลให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาชว่ยสนับสนุนในการด าเนินงาน4.88%

2 ชอ้น-->O0324มียทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานได้2.51%

 3 O0526มีหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง อาทิเชน่ ส านักงาน ปปช.  ส านักงาน ปปท. และองค์กรอิสระต่างๆ 1.76%  
 รวม ลั

รวม

1 แก้ไข-->W1119บุคลากรในองค์กรบางส่วนยงัไม่ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต3.29% แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม 1 ใช-้->S0303ผู้บริหารท างานเชงิรุกและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 7.27%

2 แก้ไข-->W0816การถา่ยทอดนโยบาย ขอ้มูลและองค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่หน่วยงานในสังกัดเพือ่น าไปสู่การปฏิบัติ ยงัขาดความชดัเจน และไม่ท่ัวถงึ 2.60% 2 ใช-้->S0101กระทรวงคมนาคมมี ศปท. ท่ีเขม้แขง็ ในการรับผิดชอบและประสานงานเร่ืองของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการขบัเคล่ือนภารกิจส าคัญในด้านการขนส่งของประเทศ ให้ปลอดปัญหาคอร์รัปชัน่6.00%

3 แก้ไข-->W0412การบูรณาการด าเนินงานระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อการบูรณาการได้อยา่งเต็มท่ี ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต2.60% 3 ใช-้->S0202กระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ต้ังอยูใ่นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ มีเครือขา่ยภายในหน่วยงานในสังกัดเพือ่ร่วมในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีการประสานความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริต ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกมากขึน้ 5.92%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 63   รวม
รวม รวม

 1 พลิก-->T1343ระบบอุปถมัภ์ซ่ึงแผ่กระจายไปท่ัวสังคมไทยเป็นปัญหาและอุปสรรคอยา่งยิง่ต่อการพฒันาในด้านต่างๆ น าไปสู่ผลในทางลบ4.07%

2 พลิก-->T0636การบังคับใชก้ฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐยงัไม่มีประสิทธิภาพ 3.52%  

 3 พลิก-->T0333ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัเป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศและการส่งเสริมคุณธรรมเป็นอยา่งมาก3.17%  

รวม
รวม

SO

21.21

ชือ่:

735            

474
13.69

3.95       : 1.00
: WT

1,594

625

46.00

18.04
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กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใตโ้ครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 
  

   หน้า 24 |  
 

 

 ตำรำงท่ี 7  สรุปสาระส าคัญของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ตามรายกลุ่ม 
 

กลุ่ม วิสัยทัศน ์ พนัธกิจ ค่ำนิยมร่วม ประเดน็ยทุธศำสตร์ กลยุทธ ์
กลุ่มที่ 1 กระทรวงคมนาคมโปร่งใส 

ร่วมใจต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการ และ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตท้ัง
ระบบให้มีมาตรฐานสากล 

i–MOT 
I = Integrity 
M = Modern 
O = Outstanding 
T = Team 
 

1)  สร้างกลไกต่อต้านการทุจริตเชิงรุก 
2)  สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้าน
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 
3)  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการต่อต้านการทุจริต 
4)  ยกระดับระบบริหารจัดการในการ
ต่อต้านการทุจริต 

1)  ให้ผู้บริหารประกาศจุดยืน และนโยบายให้ชัดเจน 
2)  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน (Role Model) 
3)  จัดหน่วยอาสากล้าตายประกาศศึกกับการทุจริต
ในกระทรวง 
4)  มีรางวัลให้ผู้ชี้เบาะแส และมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ให้ข้อมูล 
5)  สร้างฐานข้อมูลเครือข่ายในการให้และเก็บ
ข้อเท็จจริงที่สามารถน าไปใช้ต่อไปได้ 
6)  เพิ่มโครงการประกวดองค์กรต้นแบบด้านความ
โปร่งใส 
7)  สร้างต้นแบบ 
8)  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการ แผนงาน ให้
ทราบโดยท่ัวกัน 
9)  ก าหนดตัวชี้วัดด้านการรับรู้ทุจริตรายบุคคลใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
10)  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งผิด แม้ไม่ได้ท าเอง 
11)  สร้างวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความด้านการทุจริต  
12)  จัดท า Morning Talk ผู้บริหาร/เสียงตามสาย/
KM 
13)  ใช้ฐานข้อมูลร่วม 
14)  กระจายอ านาจสู่ภูมิภาคเพื่อให้สามารถจัดตั้ง 
ศปท. จังหวัดได้ 
15)  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใตโ้ครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 
  

   หน้า 25 |  
 

 
 

กลุ่ม วิสัยทัศน ์ พนัธกิจ ค่ำนิยมร่วม ประเดน็ยทุธศำสตร์ กลยุทธ ์
     16)  ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
17)  เสริมสร้างความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 
แก่บุคลากรและผู้บริหาร 
18)  มีส่วนร่วมเปิดเผยแบบ Live ของโครงการต่างๆ 
19)  การจัดท า Corruption Watch Dog 
20)  เครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดส่องกระทรวงฯ 
21)  มีมาตรการ/เทคโนโลยี มามาลดการใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการต่างๆ 
22)  จัดให้มีระบบก ากับตรวจสอบอัจฉริยะ Smart 
Monitoring 
23)  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 
24)  สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทลงโทษทาง
กฎหมายเรื่องการทุจริตเพื่อเผยแพร่สู่สังคม 
25)  ประจานคนโกง เชิดชูคนซ่ือสัตย์ในเว็บไซต์ 

กลุ่มที่ 2 กระทรวงคมนาคมเป็น
องค์กรแห่งความโปร่งใส    
ไร้ทุจริต และมีธรรมาภิบาล
อย่างยั่งยืน 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการ และ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตท้ัง
ระบบให้มีมาตรฐานสากล 

i–MOT 
I = Integrity 
M = Modern 
O = Outstanding 
T = Team 
 

1)  กระทรวงคมนาคมมีมาตรฐานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
เชิงรุก 
2)  กระทรวงคมนาคมมีเครื่องมือเพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
3)  กระทรวงคมนาคมมีการยกระดับการ
รับรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสู่สาธารณะ 
 
 

1)  ให้ผู้บริหารประกาศจุดยืน และนโยบายให้ชัดเจน 
2)  ผลักดันให้ผู้บริหารออกระเบียบ/ข้อบังคับ/คู่มือ 
ในการปฏิบัติงานให้มีความครอบคลุมเพ่ือลดความ
เสี่ยงในการทุจริต 
3)  ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
4)  จัดตั้งหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
5)  จัดหน่วยอาสากล้าตายประกาศศึกกับการทุจริต
ในกระทรวง 
 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใตโ้ครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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กลุ่ม วิสัยทัศน ์ พนัธกิจ ค่ำนิยมร่วม ประเดน็ยทุธศำสตร์ กลยุทธ ์
    4)  กระทรวงคมนาคมเปิดโอกาสให้ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

6)  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านการทุจริต
ของกระทรวงเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะ 
7)  สร้างฐานข้อมูลเครือข่ายในการให้และเก็บ
ข้อเท็จจริงท่ีสามารถน าไปใช้ต่อไปได้ 
8)  สร้างต้นแบบ 
9)  ส่งเสริมบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต 
10)  สร้างนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้
บุคลากรของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในสื่อดังกล่าว 
11)  มีส่วนร่วมรับผิดชอบและชอบต่อสิ่งผิด แม้ไม่ได้
ท าเอง 
12)  ใช้ฐานข่อมูลร่วมมือ 
13)  มีส่วนร่วมเปิดเผยแบบ Live ของโครงการต่างๆ  
14)  การจัดท า Corruption Watch Dog 
15)  สร้างฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริต
ร่วมกับองค์กรดา้นการตรวจสอบอื่นๆ 
16)  จัดท าเครือข่ายสังคมออนไลน์ คอยสอดส่อง
กระทรวงฯ 
17)  ปรับปรุงคู่มือต่างๆ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
18)  ลดการฝากคนเข้าท างาน 
19)  จัดให้มีระบบก ากับตรวจสอบอัจฉริยะ Smart 
Monitoring 
20)  ประจานคนโกง เชิดชูคนซ่ือสัตย์ในเว็บไซต์ 
21)  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ใน
กระบวนการปฏิบัติงานของกระทรวงมากขึ้น 
 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใตโ้ครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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กลุ่ม วิสัยทัศน ์ พนัธกิจ ค่ำนิยมร่วม ประเดน็ยทุธศำสตร์ กลยุทธ ์
     22)  เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของกระทรวง

คมนาคมให้สะดวกมากขึ้น 
23)  พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้
และเข้าใจวิธีการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตจาก
หน่วยงานด้านการตรวจสอบอื่นๆ 
24)  กระทรวงจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มที่ 3 กระทรวงคมนาคมเป็น
หน่วยงานต้นแบบด้าน
ความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการ และ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ 

i–MOT 
I = Integrity 
M = Modern 
O = Outstanding 
T = Team 
 

1)  สร้างเครือข่ายด้านทุจริต 
2)  การสร้างนวัตกรรมระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อต้านทุจริต 
3)  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานใน
กระทรวงคมนาคมเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
4)  การเป็นต้นแบบในการด าเนินงาน
ด้านการต่อต้านทุจริต 

1)  ให้ผู้บริหารประกาศจุดยืน และนโยบายให้ชัดเจน 
2)  จัดหน่วยอาสากล้าตายประกาศศึกกับการทุจริต
ในกระทรวง 
3)  สร้างฐานข้อมูลเครือข่ายในการให้และเก็บ
ข้อเท็จจริงท่ีสามารถน าไปใช้ต่อได้ 
4)  สร้างคนดีมีคุณธรรมประจ าหน่วยงาน 
5)  สร้างต้นแบบ 
6)  มีส่วนร่วมรับผิดและชอบต่อสิ่งผิด แม้ไม่ได้ท าเอง 
7)  ใช้ฐานข้อมูลร่วมมือ 
8)  เชื่อมโยงระบบโครงข่ายระบบการร้องเรียนให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานของกระทรวง 
9)  พัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 
10)  ท าสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับหรือช่องทางอื่นๆ 
11)  มีส่วนร่วมเปิดเผยแบบ Live ของโครงการต่างๆ 
12)  การจัดท า Corruption Watch Dog 
13)  เครือข่ายสังคมออนไลน์ คอยสอดส่งกระทรวงฯ 
14)  จัดให้มีระบบก ากับตรวจสอบอัจฉริยะ Smart 
Monitoring 
15)  ประจานคนโกง เชิดชูคนซ่ือสัตย์ในเว็บไซต์ 
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กลุ่ม วิสัยทัศน ์ พนัธกิจ ค่ำนิยมร่วม ประเดน็ยทุธศำสตร์ กลยุทธ ์
กลุ่มที่ 4 MOT ยุคใหม่ใสสะอาด 

บุคลากรร่วมต้านทุจริต 
สร้างวัฒนธรรมตอ่ต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการ และ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตท้ัง
ระบบให้มีมาตจรฐานสากล 

TREND 
T= Transparency 
R = Repression 
E = Ethics 
N = Novel 
D = Deploy 

1)  ยกระดับการต่อต้านการทุจริตและ
ร่วมสร้างสังคมเครือข่ายความโปร่งใส 
2)  สร้างเสริมระบบตรวจสอบท่ีทันสมัย
เพื่อต่อต้านและสอดส่งอการทุจริต 
3)  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยเพื่อป้องกันการทุจริต 
4)  ปลุกจิตส านึกสร้างสังคมไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1)  ให้ผู้บริหารประกาศจุดยืน และนโยบายให้ชัดเจน 
2)  จัดหน่วยอาสากล้าตายประกาศศึกกับการทุจริต
ในกระทรวง 
3)  สร้างฐานข้อมูลเครือข่ายในการให้และเก็บ
ข้อเท็จจริงท่ีสามารถน าไปใช้ต่อได้ 
4)  สร้างต้นแบบ 
5)  มีส่วนร่วมรับผิดและชอบต่อสิ่งผิด แม้ไม่ได้ท าเอง 
6)  ใช้ฐานข้อมูลร่วมมือ 
7)  ใช้ระบบ blockchain ในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผล 
8)  สร้างระบบการติดต่อเจ้าหน้าท่ี online เพื่อลด
การเผชิญหน้า 
9)  ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ให้ทุก
หน่วยงานมีการให้ความรู้เรื่อง COI 
10)  ส่วนร่วมเปิดเผยแบบ Live ของโครงการต่างๆ 
11)  การจัดท า Corruption Watch Dog 
12)  เครือข่ายสังคมออนไลน์ คอยสอดส่อง
กระทรวงฯ 
13)  ระบบการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายนอกใน
ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร 
14)  จัดให้มีระบบก ากับตรวจสอบอัจฉริยะ Smart 
Monitoring 
15)  ประจานคนโกง เชิดชูคนซ่ือสัตย์ในเว็บไซต์ 
16)  ทบทวนกฎหมายท่ีอาจเป็นช่องทางการทุจริต
เพื่อเสนอปรับปรุงแก้ไข 
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4. สรุปกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 
 ผลกำรวิเครำะห์และประเมินเชิงยุทธศำสตร์ 
  แผนยุทธศาสตร์ของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ นี้ จัดท าขึ้นโดยมีการศึกษา
วิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าโดยวิธีวิเคราะห์เชิงยุทธ ศาสตร์               
มีการน าเข้าข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย 
  พันธกิจ (Mission Statement) 
   คือ การระบุความประสงค์ (Purpose) ของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
ที่แสดงถึงความจ าเป็นในการจัดตั้ง และด ารงอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากวิสัยทัศน์ในประเด็น        
ที่เป็นจุดมุ่งหมายในปัจจุบัน (ไม่ระบุภาพอนาคต) เพ่ือให้การก าหนดพันธกิจมีความกระชับ สื่อสารเข้าใจง่าย 
 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
   คือ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถสื่อสารให้เกิดยอมรับและปลูกฝังในจิตส านึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จ วิสัยทัศน์เป็นหลักส าคัญของยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก และพันธกิจ
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  
 

  ค่านิยมหลัก (Values) 
   คือ การแสดงจุดยืนอันเป็นหลักการส าคัญของการด าเนินงาน และเป็นการสร้างวัฒนธรรม
องค์การ ค่านิยมหลัก ที่ส่งเสริมและสนับสนุนความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) 
   คือ การด าเนินการตามพันธกิจในสถานการณ์ปัจจุบันให้ก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่สถานการณ์
ที่ต้องการในอนาคต “วิสัยทัศน์” ซึ่งเรียกว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์” (Strategic Themes) หรือเป็น “แผนที่
น าทาง” (Roadmap) เพ่ือไปสู่เป้าหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

  ซึ่งจากกระบวนการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่ม สามารถสรุปการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ได้ดังตารางที่ 8 ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 8  ตารางสรุปประเด็นการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 
 ตำรำงสรุปประเด็นกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

หัวข้อประเด็น กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 ปรับปรุง (แก้ไข) 
1. วิสัยทัศน์ (Vision)   กระทรวงคมนาคมโปร่งใส ร่วมใจ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
  กระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรแห่ง
ความโปร่งใส ไร้ทุจริต และมีธรรมาภิ
บาลอยา่งยั่งยืน 

  กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบด้านความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

  MOT ยุคใหม่ใสสะอาด บุคลากร
ร่วมต้านทุจริต 

  1. กระทรวงคมนำคมติดอันดับ 
1 ใน 5 ของหน่วยงำนภำครัฐที่มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 

  2. กระทรวงคมนำคมเป็น
หน่วยงำนอันดับต้นของภำครัฐที่มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 

2. พันธกิจ (Mission)   สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล 

  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล 

  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยอีย่างเป็น
ระบบ 
 

  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล 

  สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต 
ยกระดับธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบ
บูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล 

3. ค่ำนิยม  i-MOT 
I = Integrity 
M = Modern 
O = Outstanding 
T = Team 

i-MOT 
I = Integrity 
M = Modern 
O = Outstanding 
T = Team 

i-MOT 
I = Integrity 
M = Modern 
O = Outstanding 
T = Team 

TREND 
T = Transparency 
R = Repression 
E = Ethics 
N = Novel 
D = Deploy 

TREND 
T = Transparency 
R = Repression 
E = Ethics 
N = Novel 
D = Deploy 
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(ต่อ) 

 ตำรำงสรุปประเด็นกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
หัวข้อประเด็น กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 ปรับปรุง (แก้ไข) 

4. ประเด็นยุทธศำสตร์   1. สร้างกลไกต่อตา้นทุจริตเชิงรุก 
  2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรม 
  3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการต่อต้าน
การทุจริต 
  4. ยกระดับระบบบริหารจัดการ
ในการต่อต้านการทุจริต 

  1. กระทรวงคมนาคมมีมาตรการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเชิงรุก 
  2. กระทรวงคมนาคมมีเครื่องมือ
เพื่อสนับสนุนภารกจิด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
  3. กระทรวงคมนาคมมีการ
ยกระดับการรับรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสู่สาธารณะ 
  4. กระทรวงคมนาคมเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการสร้าง
นวัตกรรมด้านการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

  1. สร้างเครือข่ายตา้นทุจริต 
  2. การสร้างนวัตกรรมระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อต้านทุจริต 
  3. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานใน
กระทรวงคมนาคมเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
  4. การเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินงานด้านการต่อต้านทจุริต 

  1. ยกระดับการต่อต้านการทุจริต
และร่วมสร้างสังคมเครือข่ายความ
โปร่งใส 
  2. สร้างเสริมระบบตรวจสอบที่
ทันสมัยเพื่อต่อต้านและสอดส่องการ
ทุจริต 
  3. พัฒนาระบบการปฏบิัติงานให้
ทันสมัยเพื่อป้องกันการทุจริต 
  4. ปลกุจิตส านึกสรา้งสังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 
  การยกระดับธรรมาภบิาลในการ
บริหารจัดการเชิงรุก 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
  การสร้างเครือข่าย “MOT 
Transparency” ที่เข้มแข็ง 

 

ที่มา : ผลสรุปจากการด าเนินการจัดท ากิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมแบ่งกลุ่ม จ านวน 4 กลุ่ม  
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5. ภำพกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 

 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งได้ด าเนินการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 
2561 – 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนำคม ครั้งที่ ๑ 
ระหว่ำงวันที่ 31 ตุลำคม 2561 – 1 พฤศจิกำยน 2561 

ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 
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 นางสาวอัมพร  ชาตบุษยมาส  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีในกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมี นางจิตติรัตน์  
เอ่ียมสกุล  รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม   
เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม       
มีแนวทางการขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนหาแนวทาง     
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย  
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ เป็นวิทยากรในการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ 
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 การบรรยายในหัวข้อ “หลักกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์” ให้กับบุคลการในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
คมนาคม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนำคม ครั้งท่ี ๑ 
ระหว่ำงวันที่ 31 ตุลำคม 2561 – 1 พฤศจิกำยน 2561 
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 
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 ภาพบรรยากาศการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตฯ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยหลักการใช้ Balanced Scorecard , การวิเคราะห์ประเด็น SWOT และการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร 
ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ เป็นที่ปรึกษา พร้อมให้ตัวแทนประจ า
กลุ่มน าเสนอผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
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6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ (แบบสอบถำม) 
 
 การด าเนินงานสามารถ สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม ครั้งท่ี 1 ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ได้ดังนี ้
 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน      
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1  
ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งได้ด าเนินการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 
2561 ณ ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน        
จ านวน 60 คน จากจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 75 คน (เป็นเจ้าหน้าที่โครงการฯ 9 คน) แบบสอบถามทั้งหมด            
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ๑.  สถานภาพทั่วไป 
 ๒.  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย 
 3.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ส่วนที่ ๑ สถานภาพทั่วไป 
 

ตำรำงท่ี 9  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 จากตารางที่ 9   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดับ  
 
 
 
 
 

เพศ จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
ชาย 20 33.33 
หญิง 40 66.67 
รวม 60 100.00 
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ตำรำงท่ี 10  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

 จากตารางที่ 10  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วงระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 27 คน       
คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  ช่วงอายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33  และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 7 คน      
คิดเป็นร้อยละ 11.67  ตามล าดับ 
 
 

ตำรำงท่ี 11  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท มากที่สุด 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67  รองลงมาคือระดับบปริญญาตรี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และระดับสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 2 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามล าดับ 
 
 

อำยุ (ปี) จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
ต่ ากว่า 30 ปี 15  25.00 
31 - 40 ป ี 27 45.00 
41 – 50 ป ี 11 18.33 

มากกว่า 50 ปี 7 11.67 
รวม 60 100.00 

วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
ต่ ากว่า ป.ตรี 3 5.00 

ป.ตรี 24 40.00 
ป.โท 31 51.67 

สูงกว่า ป.โท 2 3.33 
รวม 60 100.00 

5%

40%
52%

3%

กรำฟแสดงจ ำนวนผู้ตอบรับกำรประเมิน 
โดยจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

สูงกว่ำ ป.โท
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ตำรำงท่ี 12  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามหน่วยงานสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนราชการมากที่สุด  
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 24 คน    คิด
เป็นร้อยละ 40.00 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ต่อโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.00 – 1.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 

ตำรำงท่ี 13  ตารางแสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเดน็ควำมคดิเหน็ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด S.D. ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
1. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

- 

- 

- 

- 

1 

(1.67) 

23 

(38.33) 

36 

(60.00) 

0.530 4.583 มากท่ีสุด 

2. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการ
ให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

- 

- 

- 

- 

3 

(5.00) 

32 

(53.33) 

25 

(41.67) 

0.581 4.367 มาก 

3.  ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯ ในครั้งน้ี มีการจัดล าดับและระยะเวลา
ของการด าเนินงานชัดเจน 

- 

- 

- 

- 

4 

(6.67) 

33 

(55.00) 

23 

(38.33) 

0.596 4.317 มาก 

หน่วยงำน
สังกัด 

จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนราชการ 36 60.00 
รัฐวิสาหกิจ 24 40.00 

รวม 60 100.00 
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ประเดน็ควำมคดิเหน็ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด S.D. ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
4. วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ สามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เข้าใจง่าย 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16 

(26.67) 

44 

(73.33) 

0.446 4.733 มากท่ีสุด 

5. วิทยากรให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ 

- 

- 

- 

- 

1 

(1.67) 

18 

(30.00) 

41 

(68.33) 

0.510 4.667 มากที่สุด 

6. เอกสาร/ส่ือ และองค์ความรู้
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ        
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

- 

- 

- 

- 

2 

(3.33) 

27 

(45.00) 

31 

(51.67) 

0.567 4.483 มาก 

7. การทุจริตเป็นบ่อนท าลายความมั่นคง
ของประเทศ ท่านเห็นด้วยมากน้อย
เพียงใด 

- 

- 

1 

(1.67) 

- 

- 

9 

(15.00) 

50 

(83.33) 

0.514 4.800 มากที่สุด 

8. ท่านคิดว่าการท่ีส านักงาน ป.ป.ช. และ
องค์กรตามรัฐธรรมเป็นหน่วยงานหลักใน
การแก้ไขข้อบกพร่องของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย 

- 

- 

- 

- 

18 

(30.00) 

14 

(23.33) 

28 

(46.67) 

0.867 4.167 มาก 

9. ท่านคิดว่าการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีมีประสิทธิผลต้องเริ่มจากตัว
ท่านเองก่อน 

- 

- 

- 

- 

2 

(3.33) 

15 

(25.00) 

43 

(71.67) 

0.537 4.683 มากที่สุด 

10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ เป็นการผลักดัน   
ในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน    
อีกทางหน่ึง 

- 

- 

- 

- 

1 

(1.67) 

34 

(56.67) 

25 

(41.67) 

0.527 4.400 มาก 

11. ท่านได้มกีารติดตามและประเมินผล
การท างานภายในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส 

- 

- 

2 

(3.33) 

12 

(20.00) 

30 

(50.00) 

16 

(26.67) 

0.781 4.00 มาก 

12. ท่านมีส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคม
ไม่ยอมรับในเรื่องของการทุจริตมากน้อย
เพียงใด 

- 

- 

3 

(5.00) 

10 

(16.67) 

31 

(51.67) 

16 

(26.67) 

0.803 4.00 มาก 

13. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติในเรื่องนี้ ก่อน การเข้าร่วม
กิจกรรม 

1 

(1.67) 

5 

(8.33) 

33 

(55.00) 

15 

(25.00) 

6 

(10.00) 

0.837 3.333 ปานกลาง 

14. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติในเรื่องนี้ หลัง การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- 

- 

- 

- 

3 

(5.00) 

32 

(53.33) 

25 

(41.67) 

0.581 4.367 มาก 

15. ท่านได้รับทราบแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

- - 2 30 28 0.563 4.433 มาก 
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ประเดน็ควำมคดิเหน็ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด S.D. ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
ทุจริตฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และ
สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

- - (3.33) (50.00) (46.67) 

เฉลี่ย 0.616 4.356 มำก 

 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจกับประเด็นความคิดเห็น   
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.356) โดยแยกเป็น  
 1) กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.583 คิดเป็นร้อยละ 91.67 
 2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.367  คิดเป็นร้อยละ 87.33 
 3) ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีความชัดเจนและเหมาะสม มีความพึงพอใจ   
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.317 คิดเป็นร้อยละ 86.33 
 4) วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เข้าใจง่าย  มีความพึงพอใจ          
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.733 คิดเป็นร้อยละ 94.67 
 5) วิทยากรให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.667 คิดเป็นร้อยละ 93.33 
 6) ความเหมาะสม และความพร้อมของเอกสาร/สื่อ และองค์ความรู้ประกอบการประชุม              
เชิงปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.483 คิดเป็นร้อยละ 89.67 
 7) ความคิดเห็นที่ว่าการทุจริตเป็นบ่อนท าลายความมั่นคงของประเทศ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ    
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.800 คิดเป็นร้อยละ 96.00 
 8) ส านักงาน ป.ป.ช. และองค์กรตามรัฐธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขข้อบกพร่องของ          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.167     
คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 9) ความคิดเห็นที่ว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มจากตัวท่านเองก่อน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.683 คิดเป็นร้อยละ 93.67 
 10) ความคิดเห็นที่ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
เป็นการผลักดันในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานอีกทางหนึ่ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.400 คิดเป็นร้อยละ 88.00 
 11) หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการท างานภายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์
สุจริตและโปร่งใส มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.000 คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 12) บุคลากรส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคมไม่ยอมรับในเรื่องของการทุจริต มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.000 คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 13) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.333 คิดเป็นร้อยละ 66.67 
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 14) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.367 คิดเป็นร้อยละ 87.33 และ 
 15) สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีการน าความรู้ไปใช้อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.433 คิดเป็นร้อยละ 88.67 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยกระทรวงคมนาคมได้เชิญรัฐวิสาหกิจภายใต้
สังกัดมาร่วมระดมสมองในการจัดท าแผนครั้งนี้ นับได้ว่า กระทรวงคมนาคมได้รับประโยชน์สูง สุดในการน า
แผนฯ ไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันเป็นผลมาจากการบูรณาการร่วมกันของหลายๆ 
หน่วยงานที่ได้น าแนวทางท่ีดีที่สุดของตนมาร่วมกันจัดท าแผนฯ ให้กับกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ 
 - การจัดโต๊ะท ากลุ่มกิจกรรมมีขนาดยาวเกินไป ท าให้การน าเสนอ/แลกเปลี่ยนความคิด เห็นของ
สมาชิกไม่ทั่วถึง แต่โดยภาพรวมการจัดประชุมดีมาก 
 - เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก สามารถเห็นภาพและน าไปปฏิบัติได้จริง ต้องมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  
 - วิทยากรและทีมงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายและสื่อสารให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเกดิความเข้าใจได้ง่าย 
  - การจัดกิจกรรมควรบูรณาการกับตัวชี้วัดการประเมินITA 2562 เพ่ือให้การจัดท าแผนฯ สามารถ
น าไปตอบโจทย์ตามกิจกรรม ITA 2562 ตามตัวชี้วัด OIT ได้ด้วยในคราวเดียวกัน 
 - ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดท าแผนฯ โดยเข้าร่วมมามีส่วนร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ด้วย เพ่ือให้เกิดการจัดท าแผนสะท้อนหรือมีมุมมองจากทุกๆ ระดับ และเพ่ือให้แผนมีความ
สมบูรณ์เหมาะสมครบถ้วนมากขึ้น 
   
สรุปผลการด าเนินงาน 
  

 จากแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม         
ครั้งที่ 1  ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 73 คน โดยสามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิทยากรมีคว ามรู้ความเข้าใจ            
มีการสอนที่ท าให้เข้าใจง่าย และสามารถน าไปปรับใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริตฯ ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี  
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     ครั้งที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต           
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2        
ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 
16.00 น. ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้              
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
กระทรวงคมนาคมมีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เน้นการอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ     
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และมีการการแบ่งกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรม ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากร
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา 
 2.  ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ 
 3.  ดร.พรมณี  ข าเลิศ 
 

 ในการด าเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
1. ขั้นตอนกำรจัดเตรียมกำรด ำเนินงำน 
 
 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2 ด าเนินการระหว่างวันที่ 29 - 30 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีก าหนดการ ดังนี้ 
 

วันที ่29 พฤศจิกำยน 2561 
 เวลา 08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน 
 เวลา 08.30 – 09.00 น.   กิจกรรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ และส่ ง เสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม                 
โดยการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จ านวน 4 กลุ่ม 

     - วิเคราะห์ สรุปผลกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผน 
ปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 
2561) และสาระส าคัญ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย    
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ 
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 เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 16.00 น.   กิจกรรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริ ต  และส่ ง เสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม กระทรวงคมนาคม                 
โดยการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จ านวน 4 กลุ่ม 

     - แนวทางการริเริ่มโครงการและการจัดท าแนวคิดโครงการเชิง
ยทุธศาสตร์ 

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย    
ว่าท่ีร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ 

 

วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 
 เวลา 08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
 เวลา 09.00 – 12.00 น.  กิจกรรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม โดยการ
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จ านวน 4 กลุ่ม 

    - การเขียนโครงการแบบเหตุสัมพันธ์และแบบดั้งเดิม  
    - การเขียนแผนงาน/โครงการ และจัดท าแผนงบประมาณ 
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย ว่า

ที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 16.00 น.   กิจกรรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริ ต  และส่ ง เสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม กระทรวงคมนาคม                  
โดยการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จ านวน 4 กลุ่ม 

     - การเขียนแผนงาน/โครงการ และจัดท างบประมาณ (ต่อ)  
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย     

ว่าท่ีร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ 
 
 
2. รำยช่ือผู้เข้ำร่วมในกิจกรรม 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบ         
การด าเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 - 30 
พฤศจิกายน 2561 นั้น มีบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานรัฐมนตรี และหน่วยงานในสั งกัด
กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมในกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 65 คน ซึ่งสามารถจ าแนกตามหน่วยงานได้ตาม       
ตารางที่ 1 และรายชื่อผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ในตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละบุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมในกิจกรรม 
 

หน่วยงำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 34 52.31 
สว่นราชการ 11 16.92 
รัฐวิสาหกิจ 20 30.77 

รวม 65 100.00 
 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงรายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ครั้งที่ 2 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
1 นางสาวโสภิดา  กิจงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานรัฐมนตรี 
2 นางสาวภัทรศยา  เป็นแผ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานรัฐมนตรี 
3 นางสาวณิชกานต์  ปกติจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กตส.) 
4 นางสาวสมใจ  คงเกลี้ยง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กตส.) 
5 นางสาวถิรนันท์  สุขสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กพบ.) 
6 นางสาวภาศิริ  มนัสวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กพบ.) 
7 นางฐิติชญา  กระจายศรี นักจัดการทั่วไปช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กก.) 
8 นางสาวปุณิกา  จันเทวี นักจัดการทั่วไปช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กก.) 
9 นางสาวชัญญา  สังข์สูงเนิน นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กม.) 

10 นายวิชัย  จงสมาธิวงศ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กตท.) 
11 นางสาวถนอมสิน  ปีตวัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กต.) 
12 นางสาวมานิกา  สันทัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กต.) 
13 นางสาววัชรภรณ์  แก้วเกิน นักวิชาการพัสดุช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบค.) 
14 นางสาวณัฐธัญ  ค าเพ็ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบค.) 
15 นางสาวณัฐธิดา  ห่วงทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบท.) 
16 นางสาวพิศมัย  ภัทรชัยโชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบท.) 
17 นายปัญญะ  รัตนวราหะ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   

ช านาญงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กป.) 

18 นางสาวธีรนุช  เหลืองเช็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กยผ.) 
19 นายอัครัชญ์  พ่วงแสง นิติกรช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กอ.) 
20 นายปฐมเทพ  เทพาทิพวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กอ.) 
21 นางสาวจารุนันท์  บุญวิทยาลิขิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศทส.) 
22 ว่าที่ร้อยตรีบริวัชร  สืบคุณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศทส.) 
23 นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ศรีทวีพันธ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สคอ.) 
24 นายเฉลิมรัฐ  เตชะเกษม นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบนิ

ช านาญการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สสอ.) 

25 นายปฐมพงษ์  วงศ์ศักดา นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบนิ
ปฏิบัติการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สสอ.) 

26 นายสุรินทร์  เอี่ยมสอาด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมเจ้าท่า 
27 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  จามรนฤมิต เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กรมเจ้าท่า 
28 ว่าที่ร้อยตรีตฤณณภัทร์  คงมี นักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า 
29 นางสาวภัคจิรา  น้อยโสภา นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 
30 นางสาวกฤติยาณี  สังข์ทอง นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 
31 นางสาวสุดา  ไพลิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน 
32 นางสาวอรจิรา  เหลืองพัฒนา นิติกรปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
33 นางสาวดิศราพร  พลอยกระจ่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง 
34 นางสาวหัสยา  วีระสมวงศ์ นิติกร กรมทางหลวงชนบท 
35 นางสาววารุณี  ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) 
36 นายจิรวุฒิ  ปานพรม นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) 
37 นายราชันย์  อินนาค พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
38 นายเผด็จ  มากเจริญ หัวหน้ากองปฏิบัติการตรวจการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
39 นางดนิตา  กมลวันธนชิต หัวหน้างาน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
40 นายธนวันต์  พรเลิศรังสรรค์ เสมียน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
41 นางสาววันทนา  ศรีทับทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
42 นายธนายุทธ  บรรเทาวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
43 นางสาวทิพยสุดา  สุวภิรมย์โชติ พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
44 นางสาวพรทิพย์  ศรีสกุล หัวหน้าแผนกพัฒนาการก ากับดูแลกิจการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
45 นางสาวสุจิรา  ทองสถิตย์ วิทยากร 5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
46 นางสาวกนกวรรณ  ขนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 
47 นางสาวชาลินี  เปลี่ยนฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 
48 นางนภาพร  บุษสาย ผู้จัดการกองป้องกันและตรวจสอบ         

การประพฤติมิชอบ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 

49 นางสาววรรณิศร  ติยะวานิช นิติกร 1 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 
50 นางสาวเยาวเรศ  คนกระโทก หัวหน้างานก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 
51 นางสาวสุชาดา  เพียรประสิทธิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 
52 นายศิริพงษ์  มาลัยลอย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 6 บริษัท ท่าอากาสยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
53 นางสาวสุธิรา  สัตย์ถาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริการทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.)  
54 นางสาวพีรยา  ปลูกเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 
55 นายนุสรณ์  สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 
56 นายชติพจน์  ศรีเมือง พนักงานประกันคุณภาพ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 
57 นางจิตติรตัน์  เอี่ยมสกุล รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
58 นางภัทราวดี  จันทร์เหล่าหลวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
59 นางสาวขวัญกมล  จิรโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
60 นางสาวภูริกานต์  สองสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
61 นางสาวศิริพร  เจริญค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
62 นางสาวจุฬาลักษณ์  ขัดขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
63 นายเอกภาณุ  ชุมประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
64 นางสาวธิมาพร  สินธวาชีวะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
65 นางสาวประภารัตน์  ทีหอค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 

 
 

 

3. กำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.            
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้
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เป็นการด าเนินงานต่อจากการจัดกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมา โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  
วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย  ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ เป็นวิทยากรในการ
ด าเนินกิจกรรมในครั้งที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  
  
 
 

 

 

 
 

 
โดยการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1  บรรยายสรุปผลการด าเนินงานจากกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม     
ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561) ที่ผ่านมา ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรม
สามารถวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยตกอยู่ต าแหน่ง “เชิงป้องกัน” มีอัตราส่วน SO : WT เท่ากับ 0.88 : 1.00 
ดังนั้นต้องด าเนินการพลิกอุปสรรคให้เป็นโอกาส โดยได้มีการด าเนินการจัดท ากิจกรรมกลุ่มขึ้น เพ่ือระดม     
ความคิดเห็นในการท้าทายประเด็นปัจจัย SWOT ต่อการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  ➢ กระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ไร้ทุจริต และมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
 

 พันธกิจ (Mission) 
  ➢ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 
 

 ค่ำนิยม (Core Value) 
  ➢ TREND  
   T = Transparency 
   R = Repression 
   E = Ethics 
   N = Novelty 
   D = Dynamics 
 

1.  บรรยำยสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมจำกกำร Workshop ครั้งที่ 1 

2.  กำรจัดท ำ Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศำสตร์

3.  Workshop แนวทำงกำรริเริ่มโครงกำร และกำรจัดท ำแนวคิด
โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ กำรจัดท ำงบประมำณ
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  ➢ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม 
  ➢ การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก 
  ➢ การสร้างเครือข่าย “MOT Transparency” ที่เข้มแข็ง 
 
และได้มีการบรรยายหลักส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ต้องให้เชื่อมโยงกัน แสดงได้ดัง
แผนภาพที ่1 
 

ภำพที่ 1  แสดงการความเชื่อมโยงของการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ 
     
     

 

แผนผังเชิงยุทธศำสตร์ 
(Strategy Map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรคะแนนสมดุล 
(Balanced Scorecard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำร 
(Action Plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสยัทศัน์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

เปา้ประสงค์ 

ประสิทธิผล 
(Effetiveness) 

คุณภาพบริการ      
(Serve the Customer) 

ประสิทธิภาพ   
(Manage Resources) 

พัฒนาองค์กร   
(Capacity Building) 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 

แผนงาน/
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
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 การด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จ โดยมีการด าเนินงานดังแผนภาพที่ 2 
 

ภำพที่ 2  แผนภาพแสดงการด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 

 
 
 
 ช่วงที่  ๒  การแบ่งกลุ่มออกเป็นจ านวน 4 กลุ่ม เ พ่ือให้ผู้ เข้าร่วมในกิจกรรมได้มีส่วนร่วม                  
ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตฯ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ภายใต้หัวข้อ   
  ➢ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยหลักการใช้ Balanced Scorecard  และแผนที่ยุทธศาสตร์ 
  ➢ การจัดท าแนวทางการริเริ่มโครงการ การจัดท าแนวคิดโครงการเชิงยุทธศาสตร์ และการจัดท า
งบประมาณ  
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ       
ดร.พรมณี  ข าเลิศ เป็นที่ปรึกษา พร้อมให้ตัวแทนประจ ากลุ่มน าเสนอผลการด าเนินงานของกลุ่ม สามารถสรุป
การด าเนินงานได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร       
ทุกระดับเป็นผู้ขับเคลื่อน                
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมา
เป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์

และแนวทางการด าเนินงานมาแปลง
เป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติ        

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
หน่วยงาน และระดับบุคคล

4. ประสานงาน                 
ระหว่างหน่วยงานภายใน 

5. จัดระบบการติดตาม       
ประเมินผล/ความก้าวหน้า 
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ภำพที่ 3  สรุปผลการด าเนินกิจกรรมกลุ่มในประเด็นการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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4. สรุปกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 
  แผนยุทธศาสตร์ของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ นี้ จัดท าขึ้นโดยมีการศึกษา
วิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าโดยวิธีวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์               
มีการน าเข้าข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการด าเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งที่ 2 นี้        
ได้มีการจัดท าแนวทางการริเริ่มโครงการ จัดท าแนวคิดโครงการเชิงยุทธศาสตร์ และการจัดท างบประมาณ      
โดยน าทฤษฎี TOWS Matrix มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์      
และตัวอย่างโครงการที่ส าคัญ ดังแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 3  ตารางแสดงผลการวิเคราะหโ์ดยใช้ทฤษฎี TOWS Matrix ซึ่งจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม 
 

มิต ิ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
ตา

มพ
ันธ

กจิ
 

1. สังคมและประชาชนเช่ือมั่นใน
วัฒนธรรมองค์กรที่ซ่ือสัตย์สุจริต
ของกระทรวงคมนาคม 

1.1 ร้อยละของประชาชน
ที่เชื่อว่ากระทรวงคมนาคม
มีวัฒนธรรมในการต่อต้าน
การทุจริต 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมและรับรู้ใน
กระบวนการการปฏิบัติงานของ
กระทรวงคมนาคมมากขึ้น 

1)  โครงการกระทรวงคมนาคมโปร่งใส่เชื่อมใจประชาชน (คค. สัญจร ประชาสมัพันธ์โครงการต่างๆ 
ของกระทรวงฯ ชี้แจงแนวทางการปฏิบตัิงานของกระทรวงฯ) 

2) โครงการรับฟัง ไขข้อขอ้งใจผ่าน Application MOT YIM  (การประเมินความเส่ียง เฝ้าระวัง 
ประชุมป้องกันการคอร์รับชัน ระบบการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการคอร์รัปชัน) 

3) โครงการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของกระทรวง คมนาคม (Open House) 

4) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขอ้มลูข่าวสารในการสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่าน แผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ คลิปวิดโีอ สารคดีสั้น สปอตโฆษณา chanel 
youtube 
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 2. ผูร้ับบริการได้รับบริการอย่าง

เสมอหน้า(เสมอภาค) 
2.1 ร้อยละของจ านวน
ผู้รับบริการระบุวา่ได้รับ
บริการที่ทัดเทียมกัน 

2) มีมาตรการ/เทคโนโลยี มา
ใช้ลดการใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการต่างๆ 

5) โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (สามารถตรวจสอบสถานะของ
งานได้ผ่านระบบออนไลน์) 

6) โครงการพัฒนาปรับปรุงคู่มือในรูปแบบ Infographic และ Animation เพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้ของ
ประชาชน 
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3. การบริหารงบประมาณมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.1 ร้อยละของจ านวน
โครงการที่มีความโปร่งใส 
(ประกาศ มีขั้นตอนชัดเจน) 

3) จัดให้มีระบบก ากบั
ตรวจสอบอัจฉริยะ Smart 
Monitoring 

7) โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนงาน ผ่าน Smart Phone 
ส าหรับผู้บริหาร 

8) โครงการจัดท าระบบก ากับตรวจสอบอัจฉริยะเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและความก้าวหน้า
โครงการ 

9) โครงการติดตามงบประมาณ แผนงาน โครงการของกระทรวงคมนาคม 

10) โครงการจัดท าระบบประเมินความเส่ียงประพฤติมิชอบ 

 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใตโ้ครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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หมายเหตุ : ในแต่ละกลยุทธ์ สามารถมีโครงการเพิ่มเติมได้อีกภายหลัง 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก 
 

มิต ิ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
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1. การยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการเชิงรุก 

1.1 จ านวนประชาชนที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลการ
ด าเนินงานของกระทรวง 
และสามารถสอดส่องการ
ด าเนินงาน 

1) สร้างฐานข้อมูลด้านการ
ต่อต้านการทุจริตร่วมกับองค์กร
ด้านการตรวจสอบอื่นๆ 

1) โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลเครือข่ายหนว่ยงานภายในและภายนอกในการต่อต้านการทุจริต   

2) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงขอ้มูล
ของกระทรวงคมนาคมได้
สะดวกมากขึ้น 

2) โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมลูโครงการที่ส าคัญของกระทรวงคมนาคม 

3) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
การต่อต้านการทุจริตของ
กระทรวงเพื่อเผยแพร่แก่
สาธารณะ 

3) โครงการวางระบบการประเมินความเส่ียงและจัดท ามาตรการภายใน 

4) โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านทุจริตของกระทรวงคมนาคม 

มิต ิ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
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4. บุคลากรกระทรวงคมนาคมมี
จิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริต 

4.1 ร้อยละของจ านวน
บุคคลกรที่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอน คู่มือการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ ครบถว้น 
(กระบวนงานมีมาตรฐาน/
คู่มือ/ข้อก าหนด) 

4) ส่งเสริมบุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริตและสร้างวัฒนธรรม
องค์กรคุณธรรม 

11) โครงการขยายเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อร่วมด าเนินงานด้านการปอ้งกันและ
ปราบปรามทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

12) โครงการศึกษาดูงานหนว่ยงานต้นแบบในการต่อตา้นการทุจริตอันดบั 1 ใน 5 ของประเทศ 

13) โครงการปลูกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี เพือ่เป็นพลังของแผ่นดิน   

14) โครงการปรับฐานความคิดแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน 

15) โครงการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม และความโปร่งใส ผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “จิตพอเพียงต้านทจุริต” 

16) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “พอเพยีง วินยั สุจริต จิตอาสา” ผ่านตลาดนัดคุณธรรม 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใตโ้ครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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2. ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
ด้านการบริหารงานอยา่งโปร่งใส
และตรวจสอบได ้
- ประชาชน 
- หนว่ยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม 
- ส่วนราชการ 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการ
บริหารงานที่ตรวจสอบได้ 
2.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
ความคุ้มค่าในการ
ด าเนินงานของกระทรวง 

4) จัดให้มีระบบก ากบั
ตรวจสอบอัจฉริยะ Smart 
Monitoring  
 

5) โครงการสร้างระบบก ากับตรวจสอบอัจฉริยะ Smart Monitoring 

5) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
กระบวนการตรวจสอบอยา่ง
ต่อเนื่อง 

6) โครงการพัฒนาหลกัสูตรผู้บริหารและบุคลากร คค. เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล 
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3. กระทรวงคมนาคมมี
กระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก
โดยมีระบบที่มีความทันสมัย 
ถูกต้อง บูรณาการ เชื่อมโยง
ระหว่างหนว่ยงานในกระทรวง
คมนาคม 

3.1 จ านวนกระบวนการ/
กลไก/มาตรการตามหลัก
นิติธรรม 

6) สร้างสื่อบทลงโทษทาง
กฎหมายเร่ืองการทุจริตเพื่อ
เผยแพร่สู่สังคม 

7) โครงการผลิตสื่อบทลงโทษทางกฎหมายเร่ืองการทุจริตของกระทรวงคมนาคม 

7) ให้ผู้บริหารประกาศจุดยืน 
และนโยบายให้ชัดเจน 

8) โครงการรณรงค์ประกาศจุดยืนการตอ่ต้านการทุจริต 

8) จัดท าระเบยีบข้อบังคับ/
คู่มือ ในการปฏบิัติงานให้มี
ความครอบคลุม เพื่อลดความ
เส่ียงในการทุจริต 

9) จัดท าระเบยีบข้อบังคับ/คู่มือ ในการปฏิบัติงานให้มีความครอบคลุม เพือ่ลดความเส่ียงในการทุจริต 
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4. การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที ่

4.1 จ านวนงาน/คน ที่
ล่อแหลมต่อการทุจริต
ทดแทนด้วยการใช้
เทคโนโลยี 

9) พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อลดปัญหา      
การทุจริต 

10) โครงการพัฒนาระบบการติดต่อเจา้หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

11) จัดท ามาตรการและขั้นตอนลดการใช้ดุลยพินิจ 

10) มีมาตรการ/เทคโนโลยี มา
ใช้ลดการใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการต่างๆ 

12) พัฒนาต่อยอดมาตรการฯ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น AI ชว่ยลดการใช้ดุลยพินิจ 

5. บุคลากรของ คค. มีภูมิคุ้มกัน 5.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต 

11) พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ 
ให้สามารถเรียนรูแ้ละเข้าใจ
วิธีการต่างๆ ที่อาจกอ่ให้เกิด
การทุจริต  

13) สร้างความเข้มแข็งของหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

14) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรก่รณีตัวอย่างและบทลงโทษด้านการทุจริต 

 

หมายเหตุ : ในแต่ละกลยุทธ์ สามารถมีโครงการเพิ่มเติมได้อีกภายหลัง 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใตโ้ครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างเครือข่าย “MOT Transparency” ที่เข้มแข็ง 
 

มิต ิ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
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1. มีหน่วยงานภายนอกกระทรวง
คมนาคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย 
(เป็นหน่วยงานที่เน้นหนกัในเรื่อง
คุณธรรม) 

1.1 จ านวนหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวง
คมนาคม ที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่าย 

1) บูรณาการทกุภาคสว่นเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 

1) จัดท าบันทกึความรว่มมือ (MOU) เขา้ร่วมเป็นเครือข่าย 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่น มั่นใจ
ในเครือข่าย MOT Transparency 
ของกระทรวงคมนาคม 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมและรับรู้ใน
กระบวนการการปฏิบัติงานของ
กระทรวงคมนาคมมากขึ้น 

2) โครงการจัดท ามาตราการให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมด าเนินภารกจิของหน่วยงาน (เช่น รว่ม
วางแผน ด าเนินงาน ประเมินผล) 

3) โครงการประชาสัมพันธ์เครือข่าย MOT Transparency 
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3. เครือข่ายมีมาตรฐานการท างาน
ที่ชัดเจน ทันสมัยและใสสะอาด 

3.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของสมาชิกเครือข่าย 
 
3.2 จ านวนคู่มือสมาชิก        
เครือข่ายฯ 
 

3) ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

4) โครงการจัดประชุมติดตามและทบทวนการท างานของสมาชิกเครือข่าย 

5) พัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบ 

6) โครงการรณรงค์ให้น ากระบวนการด าเนินงานเปิดเผยต่อสาธารณชน 

7) โครงการจัดท าระบบการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัเบาะแสการทุจริต 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
   

   
   

   
   

  
ใน

กา
ร

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 4. กระทรวงคมนาคมมีช่องทางการ

สื่อสารเพื่อให้เครือข่ายมีสว่นร่วมใน
การประสานงาน หรือตรวจสอบ
การทุจริต 

4.1 จ านวนช่องทางการ
สื่อสาร 

4) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
สอดส่องกระทรวงฯ 

8) โครงการจัดท าสื่อ Social Media 

กา
รพ

ัฒน
า  

   
   

   
   

 
อง

ค์ก
ร 

5. ผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม
มีบทบาทในการขบัเคลื่อน และมี
เครือข่ายด้านการต่อต้านทุจริต 

5.1  ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีการก าหนดแนวทาง
หรือมาตรการในการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุน
เครือข่ายด้านการต่อต้าน
การทุจริต 

5) สนับสนุนให้หน่วยงาน
ก าหนดกลยุทธแ์ละมาตรการใน
การขับเคลื่อนและสนับสนุน
เครือข่ายด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 
 

9) โครงการประกาศเจตจ านงส่งเสริมให้มีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต 
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มิต ิ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

 5.2  จ านวนเครือข่ายการ
ต่อต้านการทุจริต 

 10) ส่งเสริมให้มีเครือข่ายด้านการต่อตา้นการทุจริตในหนว่ยงาน 

6. บุคลากรของกระทรวงคมนาคม
เข้ามาเป็นเครือข่าย MOT 
Transparency 

6.1 จ านวนของบุคลากร
ของกระทรวงคมนาคมที่
เป็นเครือข่าย MOT 
Transparency 

6) ส่งเสริมบุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริต 

11) โครงการประชาสัมพันธ์เครือข่าย MOT Transparency ภายในกระทรวง 

11) โครงการสร้าง วิทยากร/Coach เพื่อถ่ายทอดและขยายหลกัสูตรต้านทุจรติศึกษาในกระทรวง
คมนาคม 

 

หมายเหตุ : ในแต่ละกลยุทธ์ สามารถมีโครงการเพิ่มเติมได้อีกภายหลัง 
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5. ภำพกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 

 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งได้ด าเนินการระหว่างวันที่ 29 - 30 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนำคม ครั้งท่ี 2 
ระหว่ำงวันที่ 29 - 30 พฤศจิกำยน 2561 

ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 
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 การบรรยายในหัวข้อ “กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์โดยหลักกำรใช้ Balanced Scorecard         
กำรจัดท ำแนวคิดโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ และกำรจัดท ำงบประมำณ” ให้กับบุคลการในหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา เป็นวิทยากรในการบรรยาย    
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
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 ภาพบรรยากาศการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตฯ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ     
“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยหลักการใช้ Balanced Scorecard การจัดท าแนวคิดโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 
และการจัดท างบประมาณ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย         
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ เป็นที่ปรึกษา พร้อมให้ตัวแทนประจ ากลุ่มน าเสนอผล
การด าเนินงานของกลุ่ม 
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6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ (แบบสอบถำม) 
 
 การด าเนินงานสามารถสรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม ครั้งท่ี 2 ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ได้ดังนี ้
 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน      
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2  
ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งได้ด าเนินการระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561             
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 53 คน    
จากจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 65 คน (เป็นเจ้าหน้าที่โครงการฯ 9 คน) แบบสอบถามทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 
 ๑.  สถานภาพทั่วไป 
 ๒.  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย 
 3.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ส่วนที่ ๑ สถานภาพทั่วไป 
 

ตำรำงท่ี 4  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 จากตารางที่ 4   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.81 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.19 ตามล าดับ  
 
 
 
 
 

เพศ จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
ชาย 16 30.19 
หญิง 37 69.81 
รวม 53 100.00 
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ตำรำงท่ี 5  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

 จากตารางที่ 5  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วงระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 27 คน       
คิดเป็นร้อยละ 50.94 รองลงมาคือ ช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 22.34  ช่วงอายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.94  และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 5 คน            
คิดเป็นร้อยละ 9.43  ตามล าดับ 
 
 

ตำรำงท่ี 6  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท มากที่สุด 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 54.72  รองลงมาคือระดับบปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 37.74  
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 และระดับสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 2 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 3.77 ตามล าดับ 
 
 

อำยุ (ปี) จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
ต่ ากว่า 30 ปี 12  22.34 
31 - 40 ป ี 27 50.94 
41 – 50 ป ี 9 16.98 

มากกว่า 50 ปี 5 9.43 
รวม 53 100.00 

วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
ต่ ากว่า ป.ตรี 2 3.77 

ป.ตรี 20 37.74 
ป.โท 29 54.72 

สูงกว่า ป.โท 2 3.77 
รวม 53 100.00 

23%

51%

17%

9%

กราฟแสดงจ านวนผู้เข้ารับการประเมิน 
โดยจ าแนกตามช่วงอายุ

ต่ ำกว่ำ 30 ปี

30 - 40 ปี

41 - 50 ปี

50 ปีขึ้นไป

4%

38%

54%

4%

กรำฟแสดงจ ำนวนผู้ตอบรับกำรประเมิน 
โดยจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

สูงกว่ำ ป.โท
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ตำรำงท่ี 7  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามหน่วยงานสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนราชการมากที่สุด  
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 62.26 รองลงมาคือ ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 คน    คิด
เป็นร้อยละ 37.74 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ต่อโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.00 – 1.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 

ตำรำงท่ี 8  ตารางแสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเดน็ควำมคดิเหน็ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด S.D. ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
1. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22 

(41.51) 

31 

(58.49) 

0.497 4.585 มากท่ีสุด 

2. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการ
ให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

- 

- 

- 

- 

1 

(1.89) 

22 

(41.51) 

30 

(56.60) 

0.539 4.547 มากท่ีสุด 

3.  ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯ ในครั้งน้ี มีการจัดล าดับและระยะเวลา
ของการด าเนินงานชัดเจน 

- 

- 

- 

- 

1 

(1.89) 

28 

(52.83) 

24 

(45.28) 

0.537 4.434 มาก 

หน่วยงำน
สังกัด 

จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนราชการ 33 62.26 
รัฐวิสาหกิจ 20 37.74 

รวม 53 100.00 

62%

38%

กรำฟแสดงจ ำนวนผู้ตอบรับแบบประเมิน 
โดยจ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด

สว่นราชการ

รัฐวิสาหกิจ
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ประเดน็ควำมคดิเหน็ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด S.D. ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
4. วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ สามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เข้าใจง่าย 

- 

- 

- 

- 

1 

(1.89) 

10 

(18.89) 

42 

(79.25) 

0.466 4.774 มากท่ีสุด 

5. วิทยากรให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ 

- 

- 

- 

- 

1 

(1.89) 

18 

(33.96) 

34 

(64.15) 

0.527 4.623 มากที่สุด 

6. เอกสาร/สื่อ และองค์ความรู้
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ        
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

- 

- 

- 

- 

1 

(1.89) 

21 

(29.62) 

31 

(58.49) 

0.537 4.566 มากท่ีสุด 

7. การทุจริตเป็นบ่อนท าลายความมั่นคง
ของประเทศ ท่านเห็นด้วยมากน้อย
เพียงใด 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

(15.09) 

45 

(84.91) 

0.361 4.849 มากที่สุด 

8. ท่านคิดว่าการท่ีส านักงาน ป.ป.ช. และ
องค์กรตามรัฐธรรมเป็นหน่วยงานหลักใน
การแก้ไขข้อบกพร่องของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย 

- 

- 

- 

- 

4 

(7.55) 

20 

(37.74) 

29 

(45.28) 

0.639 4.472 มาก 

9. ท่านคิดว่าการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีมีประสิทธิผลต้องเริ่มจากตัว
ท่านเองก่อน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17 

(32.08) 

36 

(67.93) 

0.471 4.679 มากที่สุด 

10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ เป็นการผลักดัน   
ในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน    
อีกทางหน่ึง 

- 

- 

- 

- 

4 

(7.55) 

18 

(33.96) 

31 

(58.49) 

0.639 4.509 มาก 

11. ท่านได้มีการติดตามและประเมินผล
การท างานภายในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส 

- 

- 

3 

(5.66) 

5 

(9.43) 

26 

(49.06) 

19 

(35.85) 

0.818 4.151 มาก 

12. ท่านมีส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคม
ไม่ยอมรับในเรื่องของการทุจริตมากน้อย
เพียงใด 

- 

- 

1 

(1.89) 

10 

(18.87) 

26 

(49.06) 

16 

(30.19) 

0.756 4.075 มาก 

13. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติในเรื่องนี้ ก่อน การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- 

- 

8 

(15.09) 

36 

(67.93) 

9 

(16.98) 

- 0.571 3.019 ปานกลาง 

14. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติในเรื่องนี้ หลัง การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- 

- 

- 

- 

3 

(5.66) 

30 

(56.60) 

20 

(37.74) 

0.581 4.321 มาก 

15. ท่านได้รับทราบแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

- - 2 28 23 0.566 4.396 มาก 
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ประเดน็ควำมคดิเหน็ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด S.D. ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
ทุจริตฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และ
สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

- - (3.77) (52.83) (43.40) 

เฉลี่ย 0.567 4.400 มำก 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจกับประเด็นความคิดเห็น   
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.400) โดยแยกเป็น  
 1) กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.585 คิดเป็นร้อยละ 91.70 
 2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.547  คิดเป็นร้อยละ 90.94 
 3) ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีความชัดเจนและเหมาะสม มีความพึงพอใจ   
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.434 คิดเป็นร้อยละ 88.68 
 4) วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เข้าใจง่าย มีความพึงพอใจ          
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.774 คิดเป็นร้อยละ 95.47 
 5) วิทยากรให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.623 คิดเป็นร้อยละ 92.45 
 6) ความเหมาะสม และความพร้อมของเอกสาร/สื่อ และองค์ความรู้ประกอบการประชุม              
เชิงปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.566 คิดเป็นร้อยละ 91.32 
 7) ความคิดเห็นที่ว่าการทุจริตเป็นบ่อนท าลายความมั่นคงของประเทศ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ     
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.849 คิดเป็นร้อยละ 96.98 
 8) ส านักงาน ป.ป.ช. และองค์กรตามรัฐธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขข้อบกพร่องของ          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.472     
คิดเป็นร้อยละ 89.43 
 9) ความคิดเห็นที่ว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มจากตัวท่านเองก่อน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.679 คิดเป็นร้อยละ 93.58 
 10) ความคิดเห็นที่ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
เป็นการผลักดันในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานอีกทางหนึ่ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.509 คิดเป็นร้อยละ 90.19 
 11) หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการท างานภายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์
สุจริตและโปร่งใส มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.151 คิดเป็นร้อยละ 83.02 
 12) บุคลากรส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคมไม่ยอมรับในเรื่องของการทุจริต มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.075 คิดเป็นร้อยละ 81.51 
 13) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.019 คิดเป็นร้อยละ 60.38 
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 14) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.321 คิดเป็นร้อยละ 86.42 และ 
 15) สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีการน าความรู้ไปใช้อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.396 คิดเป็นร้อยละ 87.92 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม เป็นการบูรณาการหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมที่ร่วมกัน
ระดมสมองในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เพ่ือให้สามารถน าไปขับเคลื่อน      
ในการด าเนินงานในเชิงรุก ก่อให้เกิดการน าปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดการรณรงค์อย่างเป็น
รูปธรรม 
 - การจัดประชุมได้ดีมาก เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก สามารถเห็นภาพและน าไปปฏิบัติได้จริง   
 - วิทยากรและทีมงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายและสื่อสาร      
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจได้ง่าย และมีเทคนิคในการจัดท าแผนที่ดี 
  
สรุปผลการด าเนินงาน 
  
 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม         
ครั้งที่ 2  ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 65 คน โดยสามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมคีวามประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เป็นการบูรณาการการร่วมกันของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบกับวิทยากรมีความรู้ความเข้าใจ มีการสอนที่ท าให้เข้าใจง่าย และมีเทคนิค
ในการจัดท าแผนทีด่ี ท าให้สามารถน าไปปรับใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี   
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     ครั้ งที่  3  ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ            
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนำคม 

 

 กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารสโมสร
และหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม             
มีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปรามบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม โดยเป็น
การชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม         
จากบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งได้      
เรียนเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา 
 2.  ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ 
 3.  ดร.พรมณี  ข าเลิศ  
 

 ในการด าเนินกิจกรรมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก             
มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
1. ขั้นตอนกำรจัดเตรียมกำรด ำเนินงำน 
 
 กิจกรรมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3 ด าเนินการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561        
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร         
มีก าหนดการ ดังนี้ 
 

วันที่ 25 ธันวำคม 2561 
 เวลา 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
 เวลา 09.00 – 09.15 น.  ❖ พิธีเปิดโครงการ  
    โดย นายชัยวัฒน์  ทองค าคูณ  ปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี 
    นางจิตติรัตน์  เอี่ยมสกุล  รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กล่าวรายงาน 
 
 เวลา 09.15 – 12.00 น.  ❖ กิจกรรมการอภิปรายช้ีแจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม     

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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     - สรุปผลกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 
พฤศจิกายน 2561) และครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 
2561)  

     - อภิปรายช้ีแจงการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและรับฟัง        
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย    
ว่าท่ีร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ  และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ   

 
 
2. รำยช่ือผู้เข้ำร่วมในกิจกรรม 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบ         
การด าเนินกิจกรรมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นั้น มีบุคลากร     
ในส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมในกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 105 คน ซึ่งสามารถจ าแนกตามหน่วยงานได้ตามตารางที่ 1 และรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ในตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละบุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมในกิจกรรม 
 

หน่วยงำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 41 39.05 
ส่วนราชการ 11 10.48 
รัฐวิสาหกิจ 37 35.24 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 16 15.24 

รวม 105 100.00 
 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงรายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ครั้งที่ 3 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
1 นายชัยวัฒน์  ทองค าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
2 นางสาวอัมพร  ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
3 นางสาวโสภิดา  กิจงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานรัฐมนตรี (สรค.) 
4 นางสาวภัทรศยา  เป็นแผ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานรัฐมนตรี (สรค.) 
5 นางสาวสุนีย์  สุขศรีวงษ์มั่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานรัฐมนตรี (สรค.) 
6 นางดวงใจ  อนุสรณ์ชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

พิเศษ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กตส.)  

7 นางสาวณิชกานต์  ปกติจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กตส.) 
8 นางสาวสมใจ  คงเกลี้ยง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กตส.) 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
9 นางสาวถิรนันท์  สุขสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กพบ.) 

10 นางสาวภาศิริ  มนัสวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กพบ.) 
11 นางฐิติชญา  กระจายศรี นักจัดการทั่วไปช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กก.) 
12 นางสาวปุณิกา  จันเทวี นักจัดการทั่วไปช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กก.) 
13 นายวิชัย  จงสมาธิวงศ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กตท.) 
14 นางสาวถนอมสิน  ปีตวัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กต.) 
15 นางสาวมานิกา  สันทัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กต.) 
16 นางสาววัชรภรณ์  แก้วเกิน นักวิชาการพัสดุช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบค.) 
17 นางสาวปัทมาภรณ์  เรียบร้อย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบค.) 
18 นางสาวณัฐธัญ  ค าเพ็ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบค.) 
19 นางสาวณัฐธิดา  ห่วงทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบท.) 
20 นางสาวพิศมัย  ภัทรชัยโชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กบท.) 
21 นางสาวขนิษฐา  พัวพันธ์พงษ์ ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กป.) 
22 พ.จ.ท. วิเชียร  พุ่มขจร นั ก วิ ช า ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์        

ช านาญการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กป.) 

23 นายปราโมทย์  บุตรศรี นั ก วิ ช า ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์        
ช านาญการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กป.) 

24 นายปัญญะ  รัตนวราหะ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
ช านาญงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กป.) 

25 นางรัตนา  พิจารณา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กอ.)  
26 นางสาวจารุนันท์  บุญวิทยาลิขิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศทส.) 
27 นายจักรพันธ์  จักรอมรา นักวิชาการขนส่งช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สคอ.) 
28 นายสุนนท์ชัย  ทามณี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สคอ.) 
29 นางสาววัชราภรณ์  สิทธิพงศ์ นักวิชาการขนส่ง ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สคอ.) 
30 นายเฉลิมรัฐ  เตชะเกษม นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบนิ

ช านาญการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สสอ.) 

31 นายปฐมพงษ์  วงศ์ศักดา นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบนิ
ปฏิบัติการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สสอ.) 

32 นางพงศ์ธร  จันทราธิบดี นิติกรช านาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
33 นางสาวภัคจิรา  น้อยโสภา นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
34 นางสาวกฤติยาณี  สังข์ทอง นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
35 นางสาวอรจิรา  เหลืองพัฒนา นิตกิรปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 
36 นายพลกฤต  พยอมยนต์ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 
37 นายวีรพล  จันทาน้อย นิติกร กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 
38 นางสาวดิศราพร  พลอยกระจ่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง (ทล.) 
39 ว่าที่ร้อยตรีถิรวัจน์  ผกผ่า วิศวกรโยธาช านาญการ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
40 นางสาวปิยรัตน์  สุภาพงษ์ นิติกรปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
41 นางสาววารุณี  ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) 
42 นางสาววรรษมน  แก้วดวงดี นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) 
43 นายธนพล  ค ามณี หัวหน้าผู้ตรวจการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
44 นายเผด็จ  มากเจริญ หัวหน้ากองปฏิบัติการตรวจการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
45 นายพรณรงค์  อ าไพจิตร หัวหน้างาน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
46 นายกฤษดา  ทางสุวรรณ์ หัวหน้างาน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
47 นายธนวันต์  พรเลิศรังสรรค์ เสมียน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
48 นางกรองรัด  พร้อมทรัพย์ศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
49 นางสาวปราณี  ศุภกิจมิตร ผู้อ านวยการกองก ากับดุแลองค์กร การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
50 นายรัฐกร  เขียวไพศาล นักบริหาร 4 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
51 นางสาววันทนา  ศรีทับทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
52 นายธนายุทธ  บรรเทาวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 การทา่เรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
53 นางสาวณิชยา  สักวัตร พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
54 นางสาวพรทิพย์  ศรีสกุล หัวหน้าแผนกพัฒนาการก ากับดูแลกิจการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
55 นางสาวสุจิรา  ทองสถิตย์ วิทยากร 5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
56 นางสมศรี  ไถรไทร หัวหน้างานบริการประชาชนและผู้โดยสาร

สัมพันธ์ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

57 นางสาวเกตุแก้ว  พันชั่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
58 นางสาวสุภาพร  คชานันท์ บุคลากร 3 - 4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
59 นางสาวกนกวรรณ  ขนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 
60 นางสาวชาลินี  เปลี่ยนฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 
61 นางนภาพร  บุษสาย ผู้จัดการกองป้องกันและตรวจสอบ         

การประพฤติมิชอบ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 

62 นางสาววรรณิศร  ติยะวานิช นิติกร 1 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 
63 นางสาววิศัลยา  ศรีวิชาการ เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส 4 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 
64 นางสาวเยาวเรศ  คนกระโทก หัวหน้างานก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 
65 นางสาวสุชาดา  เพียรประสิทธิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 
66 นายดนัย  ภูชาดา ผู้ อ า น ว ยก า ร ศู นย์ ป ฏิ บั ติ ก า รต่ อ ต้ า น         

การทุจริต 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 

67 นายศิริพงษ์  มาลัยลอย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 6 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
68 นายนิธิดล  พัฒนตระกูลสุข  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
69 นายวัชระ  ยาคุณ ผู้จัดการฝ่ายงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 
70 นายนุสรณ์  สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 
71 น.อ. สุชาติ  อ่างทอง ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 
72 นายชติพจน์  ศรีเมือง พนักงานประกันคุณภาพ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 
73 นางกรรัตน์  โกษาคาร ผู้จัดการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด 

(รทส.) 
74 นางสาวบุษกร  เหาตะวานิข หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด 

(รทส.) 
75 นายสุรพงศ์  อิ่มเอิมธรรม ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) 
76 นางสาวสิริกร  พรหมขัติแก้ว ผู้จัดการแผนกก ากับการปฏิบัติงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) 
77 นายนพปฎล  เฉลิมทรัพย์ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและ

บริหารความเส่ียง 
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด (บทม.) 

78 นางบุณญานุช  เจริญโชควาสนา ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด (บทม.) 
79 นางสาวเยาวลักษณ์  ทรัพย์รุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด (บทม.) 
80 นางจิตติรัตน์  เอี่ยมสกุล รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
81 นางภัทราวดี  จันทร์เหล่าหลวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
82 นางสาวขวัญกมล  จิรโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
83 นางสาวภูริกานต์  สองสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
84 นางสาวศิริพร  เจริญค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
85 นางสาวจุฬาลักษณ์  ขัดขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
86 นายเอกภาณุ  ชุมประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
87 นางสาวธิมาพร  สินธวาชีวะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
88 นางสาวประภารัตน์  ทีหอค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
89 นางสาวปาริฉัตร  สุวรรณโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
90 นายอุทิศ  บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
91 นางตรีนภา  คธาวุธ ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวังและประเมิน

สภาวการณ์ทุจริต 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

92 นางสาวญาสินี  อัจฉริยะเกียรติ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

93 นายณัฐปกรณ์  ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

94 นายอรรถวัต  ประเคนรี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

95 นายนรินทร์  รัตนเพ็ชร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

96 นายพงษ์ศักดิ์  สมแพง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

97 นายพีรพัฒน์  ขุนสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย 
98 นางสาวปาณิสรา  บุรีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
99 นางสาวนันท์พิพัฒน์  ยุกตานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

100 นายศุภรัตน์  โสมรัตนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
101 นางอุไรรัตน์  เนาถาวร รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
102 นายกานต์  แก้วชนะ นักจัดการงานทั่วไป กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
103 นายอนุวัฒน์  วิไลพันธุ์รัตนะ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ 
104 นางสาวนวลทิพย์  สานุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ 
105 นางสาววิลาสินี  บุญมาก นิติกรปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ 

 
 

 

3. กำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวง
คมนาคม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุม 
ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร ให้แก่บุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานรัฐมนตรี 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งได้เป็นการด าเนินงานต่อจากการจัดกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมา          
โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย  ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์       
อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ  เป็นวิทยากรในการด าเนินกิจกรรมในครั้งที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  
 
 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 
  

   หน้า 70 |  
 

 
  
โดยการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1  บรรยายสรุปผลขั้นตอนการด าเนินงานจากกิจกรรมการประชุมเชิ งปฏิบัติการและจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวง
คมนาคม ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561) และครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่  
29 – 30 พฤศจิกายน 2561) ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 

 หลักกำรและกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
  1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายใน และภายนอก พร้อมทั้งจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญเพ่ือก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ 
  2)  น าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบ TOWS Matrix 
เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และประเด็นยุทธศาสตร์ 
  3)  น าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้มาวางแผนการด าเนินงาน โดยน ามาก าหนดวัตถุประสงค์           
เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบ 
  4)  ประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และเปิดโอกาส       
รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง        
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
  5)  แก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และน าเสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือความเห็นชอบในการด าเนินการต่อไป 
 
 
   
 
  วิสัยทัศน์ =    

 
 

 

 

1. บรรยำยสรุป : กำรจัดท ำและสรุปสำระส ำคัญ ของ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงคมนำคม

2. เปิดเวที : รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรถำมตอบและ
ส ำรวจควำมคิดเห็นต่อ(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ฯ 

พันธกิจ

ค่ำนิยมหลัก

ควำมท้ำทำย

- SWOT Analysis 
- SFAS 
- POSE 
- BOSS 
- TOWA 
- BSC 
- Strategy Map 
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 ช่วงที่ 2  บรรยายชี้แจง (ร่าง) แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู้บริหาร 
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 
 

  

 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  ➢ กระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ไร้ทุจริต และมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
 

 พันธกิจ (Mission) 
  ➢ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 
 

 ค่ำนิยม (Core Value) 
  ➢ TREND  
   T = Transparency 
   R = Repression 
   E = Ethics 
   N = Novel 
   D = Dynamics 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  ➢ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม 
  ➢ การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก 
  ➢ การสร้างเครือข่าย “MOT Transparency” ทีเ่ข้มแข็ง 
 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน  
  แผนยุทธศาสตร์แสดงจุดมุ่งหมายทั้งในระยะยาวและระยะสั้น รวมทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Objectives) เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน และมีตัวชี้วัดที่มีกลยุทธ์ฤขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีวิธีการเขียนจุดมุ่งหมายในลักษณะแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) บนพ้ืนฐานของ 
BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ คือ ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพการบริการ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์กร ดังแสดงในตารางที่ .... ดั

(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนำคม 
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ตำรำงท่ี 1  (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
 

 

มิต ิ
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร ์
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) 
กลยุทธ ์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พต
าม

พัน
ธก

จิ 

1. สังคมและประชาชน
เช่ือมั่นในวัฒนธรรม
องค์กรที่ซ่ือสัตย์สุจริต
ของกระทรวงคมนาคม 

1.1 ร้อยละของ
ประชาชนที่เชื่อวา่
กระทรวง
คมนาคมมี
วัฒนธรรมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

70 75 80 85 90 1) ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้
ในกระบวนการการ
ปฏิบัติงานของกระทรวง
คมนาคมมากขึ้น 

1)  โครงการกระทรวงคมนาคมโปร่งใส่เชื่อมใจประชาชน 
(คค. สัญจร ประชาสัมพันธโ์ครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ 
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ) 

     2) โครงการรับฟัง ไขข้อขอ้งใจผ่าน Application MOT 
YIM  (การประเมินความเส่ียง เฝ้าระวัง ประชุมป้องกันการ
คอร์รับชัน ระบบการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการคอร์
รัปชัน) 

     3) โครงการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่อการปฏบิัติงานในภาพรวมของกระทรวง 
คมนาคม (Open House) 

     4) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขอ้มลูข่าวสารในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่าน แผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ คลิปวิดีโอ สารคดีสั้น 
สปอตโฆษณา chanel youtube 

คุณ
ภา

พก
าร

บร
กิา

ร 2. ผู้รับบริการได้รับ
บริการอยา่งเสมอหน้า
(เสมอภาค) 

2.1 ร้อยละของ
จ านวน
ผู้รับบริการระบุวา่
ได้รับบริการที่
ทัดเทียมกัน 

70 75 80 85 90 2) มีมาตรการ/
เทคโนโลยี มาใช้ลดการ
ใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการต่างๆ 

5) โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบออนไลน์ (สามารถตรวจสอบสถานะของงานได้ผ่าน
ระบบออนไลน์) 

     6) โครงการพัฒนาปรับปรุงคู่มือในรูปแบบ Infographic 
และ Animation เพื่อให้ง่ายตอ่การรับรูข้องประชาชน 

 

                     กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม 

 

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใตโ้ครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 
  

   หน้า 73 |  
 

 
(ต่อ)  
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2561 2562 2563 2564 2565 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พใ
นก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงา
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3. การบริหาร
งบประมาณมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.1 ร้อยละของ
จ านวนโครงการที่
มีความโปร่งใส 
(ประกาศ มี
ขั้นตอนชัดเจน) 

70 75 80 85 90 3) จัดให้มีระบบก ากบั
ตรวจสอบอัจฉริยะ 
Smart Monitoring 

7) โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ตามแผนงาน ผา่น Smart Phone ส าหรับ
ผู้บริหาร 

     8) โครงการจัดท าระบบก ากับตรวจสอบอัจฉริยะเพื่อ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าโครงการ 

     9) โครงการติดตามงบประมาณ แผนงาน โครงการของ
กระทรวงคมนาคม 

     10) โครงการจัดท าระบบประเมินความเส่ียงประพฤติมิชอบ 

กา
รพ

ัฒน
าอ

งค์
กร

 

4. บุคลากรกระทรวง
คมนาคมมีจิตส านึกใน
การต่อต้านการทุจริต 

4.1 ร้อยละของ
จ านวนบุคคลกรที่
ปฏิบัติตาม
ขั้นตอน คู่มือการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ 
ครบถ้วน 
(กระบวนงานมี
มาตรฐาน/คู่มือ/
ข้อก าหนด) 

70 75 80 85 90 4) ส่งเสริมบุคลากรเข้า
มามีส่วนร่วมในกจิกรรม  
การต่อต้านการทุจริตและ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรม 

11) โครงการขยายเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานเพือ่ร่วมด าเนินงานด้านการปอ้งกันและ
ปราบปรามทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

     12) โครงการศึกษาดูงานหนว่ยงานต้นแบบในการต่อตา้น
การทุจริตอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 

     13) โครงการปลูกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี เพือ่เป็น
พลังของแผ่นดิน   

     14) โครงการปรับฐานความคิดแยกแยะระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชนส์่วนตน 

     15) โครงการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ
ความโปร่งใส ผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “จิต
พอเพียงต้านทุจริต” 

     16) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “พอเพยีง 
วินัย สจุริต จิตอาสา” ผา่นตลาดนัดคุณธรรม 
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1. การยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการเชิงรุก 

1.1 จ านวน
ประชาชนที่
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลการ
ด าเนินงานของ
กระทรวง และ
สามารถสอดส่อง
การด าเนินงาน 

70 75 80 85 90 1) สร้างฐานข้อมูลด้าน
การต่อต้านการทุจริต
ร่วมกับองค์กรด้านการ
ตรวจสอบอื่นๆ 

1) โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลเครือข่ายหนว่ยงานภายใน
และภายนอกในการต่อต้านการทุจริต   

     2) เพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลของกระทรวง
คมนาคมได้สะดวกมาก
ขึ้น 

2) โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมลูโครงการที่ส าคัญ
ของกระทรวงคมนาคม 

     3) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านการต่อต้านการทุจริต
ของกระทรวงเพื่อ
เผยแพร่แก่สาธารณะ 

3) โครงการวางระบบการประเมินความเส่ียงและจัดท า
มาตรการภายใน 

     4) โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ต่อต้านทุจริตของกระทรวงคมนาคม 

คุณ
ภา

พก
าร

บร
กิา

ร 

2. ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจด้านการ
บริหารงานอยา่งโปร่งใส
และตรวจสอบได ้
- ประชาชน 
- หนว่ยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม 
- ส่วนราชการ 

2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
การบริหารงานที่
ตรวจสอบได้ 

80 80 85 85 90 4) จัดให้มีระบบก ากบั
ตรวจสอบอัจฉริยะ 
Smart Monitoring  
 

5) โครงการสร้างระบบก ากับตรวจสอบอัจฉริยะ Smart 
Monitoring 

2.2 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
ความคุ้มค่าในการ
ด าเนินงานของ
กระทรวง 

- 70 75 80 85 5) จัดให้มีระบบก ากบั
ตรวจสอบอัจฉริยะ 
Smart Monitoring 

6) โครงการพัฒนาหลกัสูตรผู้บริหารและบุคลากร คค. 
เกี่ยวกบักระบวนการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

                     กำรยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 
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3. กระทรวงคมนาคมมี
กระบวนการบริหาร
จัดการเชิงรุกโดยมี
ระบบที่มีความทันสมัย 
ถูกต้อง บูรณาการ 
เช่ือมโยงระหวา่ง
หน่วยงานในกระทรวง
คมนาคม 

3.1 จ านวน
กระบวนการ/
กลไก/มาตรการ
ตามหลักนิติธรรม 

1 2 3 4 5 6) สร้างสื่อบทลงโทษ
ทางกฎหมายเร่ืองการ
ทุจริตเพื่อเผยแพร่สู่สังคม 

7) โครงการผลิตสื่อบทลงโทษทางกฎหมายเร่ืองการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม 

     7) ให้ผู้บริหารประกาศ
จุดยืน และนโยบายให้
ชัดเจน 

8) โครงการรณรงค์ประกาศจุดยืนการตอ่ต้านการทุจริต 

     8) จัดท าระเบยีบ
ข้อบังคับ/คู่มือ ในการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
ครอบคลุม เพื่อลดความ
เส่ียงในการทุจริต 

9) จัดท าระเบยีบข้อบังคับ/คู่มือ ในการปฏิบัติงานให้มีความ
ครอบคลุม เพื่อลดความเส่ียงในการทุจรติ 

กา
รพ

ัฒน
าอ

งค์
กร

 

4. การน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลด
การใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที ่

4.1 จ านวนงาน/
คน ที่ล่อแหลมต่อ
การทุจริตทดแทน
ด้วยการใช้
เทคโนโลยี 

75 75 80 80 85 9) พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อลดปัญหา      
การทุจริต 

10) โครงการพัฒนาระบบการติดต่อเจา้หน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

     11) จัดท ามาตรการและขั้นตอนลดการใช้ดุลยพินิจ 

     10) มีมาตรการ/
เทคโนโลยี มาใช้ลดการ
ใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการต่างๆ 

12) พัฒนาต่อยอดมาตรการฯ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
เช่น AI ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจ 

5. บุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมมี
ภูมิคุ้มกัน 

5.1 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต 

- 80 80 85 90 11) พัฒนาบุคลากรด้าน
ต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้
และเข้าใจวธิีการต่างๆ ที่
อาจกอ่ให้เกิดการทุจริต 

13) สร้างความเข้มแข็งของหนว่ยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

     14) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรก่รณีตัวอย่างและ
บทลงโทษด้านการทุจริต 
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1. มีหน่วยงานภายนอก
กระทรวงคมนาคม หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาย 
นอกเข้ามารว่มเป็น 
เครือ ข่าย (เป็น
หน่วยงานที่เน้นหนกัใน
เร่ืองคุณธรรม) 

1.1 จ านวน
หน่วยงาน
ภายนอก
กระทรวง
คมนาคม ที่เข้า
ร่วมเป็นเครือข่าย 

>1 >1 >1 >1 >1 1) บูรณาการทกุภาคสว่น
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

1) จัดท าบันทกึความรว่มมือ (MOU) เขา้ร่วมเป็นเครือข่าย 

2. ประชาชนมีความ
เช่ือมั่น มั่นใจใน
เครือข่าย MOT 
Transparency ของ
กระทรวงคมนาคม 

2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

80 80 85 90 95 2) ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้
ในกระบวนการการ
ปฏิบัติงานของกระทรวง
คมนาคมมากขึ้น 

2) โครงการจัดท ามาตราการให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเข้า
มาร่วมด าเนินภารกิจของหน่วยงาน (เชน่ ร่วมวางแผน 
ด าเนินงาน ประเมินผล) 

     3) โครงการประชาสัมพันธ์เครือข่าย MOT Transparency 

คุณ
ภา

พก
าร
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กิา

ร 

3. เครือข่ายมีมาตรฐาน
การท างานที่ชัดเจน 
ทันสมัยและใสสะอาด 

3.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
สมาชิกเครือข่าย 

80 80 85 90 95 3) ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ง 

4) โครงการจัดประชุมติดตามและทบทวนการท างานของ
สมาชิกเครือข่าย 

3.2 จ านวนคู่มือ
สมาชิก        
เครือข่ายฯ 

1 1 1 1 1 5) พัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบ 

     6) โครงการรณรงค์ให้น ากระบวนการด าเนินงานเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

     7) โครงการจัดท าระบบการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบั
เบาะแสการทุจริต 

 

                     กำรสร้ำงเครือข่ำย “MOT Transparency” ที่เข้มแข็ง 
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 4. กระทรวงคมนาคมมี

ช่องทางการสื่อสาร
เพื่อให้เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการประสานงาน 
หรือตรวจสอบการทุจริต 

4.1 จ านวนช่อง
ทางการสื่อสาร 

1 >1 >1 >1 >1 4) เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ สอดส่อง
กระทรวงฯ 

8) โครงการจัดท าสื่อ Social Media 
 
 4.2 จ านวน

กระบวนการ 
1 1 1 1 1 
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5. ผู้บริหารของ
กระทรวงคมนาคมมี
บทบาทในการ
ขับเคลื่อน และมี
เครือข่ายด้านการ
ต่อต้านทุจริต 

5.1  ร้อยละของ
หน่วยงานที่มกีาร
ก าหนดแนวทาง
หรือมาตรการใน
การขับเคลื่อน
และสนับสนุน
เครือข่ายด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

- 70 75 80 85 5) สนับสนุนให้หน่วยงาน
ก าหนดกลยุทธแ์ละ
มาตรการในการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุน
เครือข่ายด้านการต่อต้าน
การทุจริต 
 

9) โครงการประกาศเจตจ านงส่งเสริมให้มีเครือข่ายการ
ต่อต้านการทุจริต 

5.2  จ านวน
เครือข่ายการ
ต่อต้านการทุจริต 

10 10 10 10 10 10) ส่งเสริมให้มีเครือข่ายด้านการต่อตา้นการทุจริตใน
หน่วยงาน 

6. บุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมเข้า
มาเป็นเครือข่าย MOT 
Transparency 

6.1 จ านวนของ
บุคลากรของ
กระทรวง
คมนาคมที่เป็น
เครือข่าย MOT 
Transparency 

100 100 150 200 250 9) ส่งเสริมบุคลากรเข้า
มามีส่วนร่วมในกจิกรรม
การต่อต้านการทุจริต 

11) โครงการประชาสัมพันธ์เครือข่าย MOT 
Transparency ภายในกระทรวง 

     12) โครงการสร้าง วิทยากร/Coach เพื่อถ่ายทอดและ
ขยายหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในกระทรวงคมนาคม 
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4. สรุปกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 
กำรเปิดโอกำสรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กิจกรรมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่  3 นี้ ได้มีการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ร่ าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ ขึ้น จากผู้บริหาร              
บุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. , ส านักงาน ป.ป.ท. , ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
ทั้ งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นต้น เ พ่ือได้น าข้อคิดเห็นต่างๆ มาพัฒนาและปรับปรุงใน                  
(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ต่อไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
 
ผู้แทนจำก ส ำนักงำน ป.ป.ช. (นำยอุทิศ  บัวศรี)  ให้ความเห็น 
  

 -  ควรมีสถิติเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องของกระทรวงคมนาคมแนบมาด้วยกับ
แผนปฏิบัติการ (ที่มาของข้อมูลอาจมาจาก ส านักงาน ปปช. ส านักงาน ปปท. หรือ กระทรวงคมนาคม  
 -  ต้องใส่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ไว้ด้วย เนื่องจากเป็นมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานภาครัฐ   
ต้องเข้ารับการประเมินฯ โดยเป้าหมายปี พ.ศ. 2562 ผลคะแนนการประเมินต้อง > 95 
 -  หน่วยงานต้องเตรียมพร้อมรับกฎหมายใหม่ของ ส านักงาน ปปช. อีก 200 มาตรา ซึ่งจะมี
ผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
 -  ต้องมีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (mindset) ของคนเพ่ือให้เกิดสังคมไร้ทุจริต 
 -  ประเด็นเรื่องป้ายต่างๆ บริเวณริมถนน เช่น โฆษณา ป้ายหาเสียง เป็นต้น มีเยอะมากและไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ กม. 3 ฉบับ ประเทศที่มีค่า CPI สูงๆ จะไม่ยอมให้มีการใช้          
ป้ายโฆษณามากขนาดนี้ 
 -  หน่วยงานมีการเตรียมพร้อมรับมือ พรบ. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะออกมาในเดือนมกราคม 2562 
อย่างไร 
 

 คณะท างาน :  รับฟังความคิดเห็นไว้เพื่อน าไปปรับปรุง และด าเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
ผู้แทนจำก ศปท. กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ให้ความเห็น 
 

 -  แผนมีความครอบคลุมดีแล้ว แต่ถามว่าควรเน้นที่จุดไหนก่อน โดยเฉพาะเรื่อง KPI ควรให้น้ าหนัก
แต่ละตัวชี้วัดอย่างไร อันใดส าคัญที่สุด 
 

 คณะท างาน :  ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยใช้เทคนิค X-Matrix ซึ่งจะช่วยจัดล าดับความส าคัญและวิเคราะห์ และใช้ Total Quality Management 
และ Hoshin Kanri  
   
 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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ผู้แทนจำก กำรรถไฟแห่งประเทศไทย  ให้ความเห็น 
 

 -  ควรเน้นเรื่องการปลูกฝังการเปลี่ยนกรอบความคิด (mindset) และมีขั้นตอนการด าเนินการ         
ที่ชัดเจน ถ้ายังท าเหมือนเดิมก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
 -  ควรด าเนินการ ปลูกฝังและสร้างเสริมให้กับบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ  
 -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ในเรื่องของตัวชี้วัด ถามว่าค่าร้อยละของตัวชี้วัดที่ก าหนด ก าหนดโดยใช้
หลักเกณฑ์อะไร ควรมีการก าหนดที่ครอบคลุมและสามารถน าไปปฏิบัติและประเมินผลได้จริง  
 

 คณะท างาน :  เห็นด้วยกับการด าเนินการปลูกฝังและสร้างเสริมอย่างต่อเนื่องให้กับบุคลากร         ใน
หน่วยงาน  
 
ผู้แทนจำก ศปท. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  ให้ความเห็น 
 

 -  ขอแบ่งปันประสบการณ์ของ ศปท. โดยให้ความเห็นว่าการโกงเกิดจากความไม่รู้ เพราะฉะนั้น     
ควรด าเนินการเน้นการส่งเสริมให้ความรู้ และเมื่อบุคลากรมีความรู้แล้ว หากเกิดการกระท าผิด ควรมี
บทลงโทษที่ชัดเจนและอย่างหนัง เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
 -  การด าเนินงานของ ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน้นการปลูกฝังบุคลากรในเรื่อง       
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการด าเนินกิจกรรมที่เน้นย้ าถึงหลักปรัชญานี้ เช่น การท านา 
 

  คณะท างาน :  เห็นด้วยกับการด าเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงก็อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติด้วย 
 
ผู้แทนจำก ศปท. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์  ให้ความเห็น 
 

 -  ขอแบ่งปันประสบการณ์ของ ศปท. ให้ความเห็นว่าควรสร้างมาตรการเรื่องการตรวจสอบ          
และมาตรการที่ช่วยสร้างความโปร่งใส เช่น การจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ 
 

 คณะท างาน :  เห็นด้วยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่หน่วยงานควรสร้าง
มาตรการเรื่องการตรวจสอบ และมาตรการอ่ืนๆ ขึ้นมา เพ่ือป้องกันการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน 
 
ผู้แทนจำก ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้ความเห็น 
 

 -  ขอแบ่งปันประสบการณ์ของ ศปท. ให้ความเห็นว่า ทางกระทรวงของหน่วยงานได้มีปัญหา         
เรื่อง การจัดท าและด าเนินการตามแผน เนื่องจากเจ้าหน้าที่กลุ่มวินัยของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและจัดท า    
แผนเอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ไม่ค่อยมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องแผน 
 

 คณะท างาน :  หน่วยงานยินดีให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการจัดท าแผนให้กับหน่วยงาน 
 
 
 
 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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ผู้แทนจำก ศปท. กระทรวงมหำดไทย  ให้ความเห็น 
 

 -  ขอแบ่งปันประสบการณ์ของ ศปท. ให้ความเห็นว่า ทางกระทรวงมีปัญหาในเรื่อง การขาดความ
ต่อเนื่องในการจัดท าแผน เพราะเจ้าหน้าที่ของ ศปท. ของหน่วยงานมีการโอนย้ายอยู่เรื่อยๆ ท าให้ขาดบุคลากร
ในการปฏิบัติงานด้านนี้ 
 

 คณะท างาน :  ต้องส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นความส าคัญ โดยการสร้างสังคมไร้ทุจริต      
เป็นสิ่งที่สามารถท าได้ ยกตัวอย่างเช่น ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเคยมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก            
แต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว  
 
ผู้แทนจำก ศปท. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  ให้ความเห็น 
 

 -  ขอแบ่งปันประสบการณ์ของ ศปท. ให้ความเห็นว่า ทางกระทรวงพยายามด าเนินการลดการทุจริต
ด้วยการลดการใช้ดุลยพินิจลง เช่น ในการออกวีซ่าโดยกรมการกงสุล ซี่งได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้              
ในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจชองเจ้าหน้าที่ 
 

 คณะท างาน :  เห็นด้วยกับการด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้น าระบบเทคโนโลยี     
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วย 
 
ผู้แทนจำก ส ำนักงำน ป.ป.ท.  ให้ความเห็น 
 

 -  การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 
เจ้าหน้าที่ (ศปท. คค.) และบุคลากรในหน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการหรือไม่ 
 -  การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ควรมี
การแลกเปลี่ยนเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Open Data) 
 -  หน่วยงานควรมีมาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตมากกว่านี้ เช่น การให้ความรู้ การด าเนินการ
มาตรการส่งเสริมต่างๆ เป็นต้น 
 

 คณะท างาน :  เห็นด้วยกับการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมได้เข้ามา      
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนมากขึ้น และเป็นการเน้นย้ าความส าคัญของการสร้างเครือข่ายได้อีกทางหนึ่ง 
 
ผู้แทนจำก กำรรถไฟแห่งประเทศไทย  ให้ความเห็น 
 

 -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ในเรื่องของตัวชี้วัด ถามว่าค่าร้อยละของตัวชี้วัดที่ก าหนด ก าหนดโดย      
ใช้หลักเกณฑ์อะไร ควรมีการก าหนดที่ครอบคลุมและสามารถน าไปปฏิบัติและประเมินผลได้จริง  
 

 คณะท างาน :  รับฟังความคิดเห็นไว้เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งในการก าหนดตัวชี้วัดนั้น        
ได้มีการขอให้ทกุคนท าแบบสอบถาม (ซึ่งมีการสอบถามอายุ) และผลการประเมินได้สรุปว่า แนวโน้มในปัจจุบัน 
คือ ผู้มีอายุน้อยยอมรับได้ถ้ามีการโกง เพราะตนเองเองได้รับผลประโยชน์ด้วย  
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ผู้แทนจำก ส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ให้ความเห็น 
 

 -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัด 4.1 เรื่องจ านวนช่องทางการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นปีละ 1 ช่องทาง นั้น
คืออย่างไร 
 

 คณะท างาน :  รับฟังความคิดเห็นไว้เพ่ือน าไปปรับปรุง และด าเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง       
โดยจะมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร และกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจอสอบ 
 
ผู้แทนจำก กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ให้ความเห็น 
 

 -  ในเรื่องช่องทางการสื่อสาร ขอเสนอความคิดเห็นว่าควรจะมีการวัดผลกระทบ ( impact) และ
ปริมาณข้อมูลที่แชร์ มากกว่าที่จะมุ่งเน้นที่การเพิ่มจ านวนช่องทาง 
 -  บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแผนงาน แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ ศปท.          
เพียงหน่วยงานเดียว 
 

 คณะท างาน :  รับฟังความคิดเห็นไว้เพ่ือน าไปปรับปรุง และด าเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง      
และขออธิบายเพ่ิมเติม ในการด าเนินงานการจัดท าแผนจะหลีกเลี่ยงการใช้ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เพราะตัวชี้วัดเหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น การให้อาสาสมัครเผยแพร่ข้อมูล ซึ่ งควบคุม            
และด าเนินการติดตามได้ยาก       
 
ผู้แทนจำก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม  ให้ความเห็น 
 -  ขอให้ความเห็นเรื่อง การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
 1)  เพ่ือให้การด าเนินการง่ายขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียว ควรจะรวมเป็นกลยุท์ใหญ่เพียง      
กลยุทธ์เดียว 
 2)  กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตไม่ได้มีแต่เรื่องการป้องกันการใช้ดุลยพินิจเพียงอย่างเดียว       
ยังมีอีกหลายเรื่อง ซ่ึงหน่วยงานสามารถต่อยอดออกไปได้อีกหลายกลยุทธ์ 
 3)  เมื่อเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมกับยุทธศาสตร์ชาติ จะเห็นได้ว่า
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมยังไม่ชัดเจนในเรื่องการใช้มาตรการทางวินัยกับผู้ที่กระท าความผิด 
 

 คณะท างาน :  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้ง ข้อ ไว้เพ่ือน าไปปรับปรุง และด าเนินการแก้ไข
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง       
 
ผู้แทนจำก กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย  ให้ความเห็น 
 

 -  ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีหลักสูตรการฝึกอบเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทั้งองค์กรรับทราบเรื่อง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ใช่รู้เฉพาะกลุ่มผู้จัดท าหรือผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนี้เพียงกลุ่มเดียว 
 

 คณะท างาน :  รับฟังความคิดเห็นไว้เพื่อน าไปปรับปรุง 
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ผู้แทนจำก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม (ผู้ช่วยปลัดกระทรวง : นำงสำวอัมพร  ชำตบุษยมำส)        
ให้ความเห็น 
 

 -  ขอขอบคุณ นายอุทิศ บัวศรี เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้แทนจากหน่วยงาน และคณะ
วิทยากร ที่สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ และไดใ้ห้ความเห็นว่าการทุจริตเกี่ยวข้องกับคน ซึ่งจะเป็นผู้ผลักดัน
ให้องค์กรเดินไปทางไหนก็ได้ ดังนั้น แผนป้องกันการทุจริตฯ ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคล และต้อง
เดินหน้าไปด้วยกัน มีการส่งต่อซึ่งกันและกัน 
 -  ขอเสนอแนะว่าอยากให้มีหลักสูตรพัฒนาคนรุ่นใหม่ในเรื่องความโปร่งใส 
 -  Human Resource Management (HRM) ไม่ใช่แค่การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง สิ่งหนึ่ง
ที่ต้องสอดแทรกไว้ คือ เรื่องความโปร่งใสในทุกช่วงชีวิตของการท างาน ไม่ใช่แค่ตอนอบรมข้าราชการใหม่     
หรือในหลักสูตรอบรมผู้บริหาร ประกอบกับบุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีจ านวนเยอะมาก การพัฒนาจะ
มุ่งเน้นที่ talent groups ในทุกๆ มิติ โดยเน้นในเรื่อง ความโปร่งใส (transparency), จริยธรรม (ethics), 
คุณภาพชีวิต และเทคโนโลยี 
 

 คณะท างาน :  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุง และด าเนินการแก้ไข
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป       
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5. ภำพกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 

 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวง
คมนาคม ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนำคม ครั้งท่ี 3 
วันที่ 25 ธันวำคม 2561  เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

ณ อำคำรสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนำคม กรุงเทพมหำนคร 
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 นายชัยวัฒน์  ทองค าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีในกิจกรรมประชุม
ชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3  ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมี  นางจิตติรัตน์  เอ่ียมสกุล         
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือชี้แจง (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวง
คมนาคม และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
ระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา 
และทีมวิทยากร ประกอบด้วย  ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ เป็นวิทยากรในการด าเนิน
กิจกรรมในครั้งนี้ 
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 การบรรยายสรุปการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมติมจากผู้บริหาร 
บุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม (ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอก (ผู้แทนจากหน่วยงาน)  โดยมี นางจิตติรัตน์  เอ่ียมสกุล  รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน     
การทุจริต รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย  ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ 
และ ดร.พรมณ ี ข าเลิศ  เป็นวิทยากรในครั้งนี้ 

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนำคม ครั้งท่ี 3  
วันที่ 25 ธันวำคม 2561  เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

ณ อำคำรสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนำคม กรุงเทพมหำนคร 
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กำรประชุมชี้แจง (ร่ำง) แผนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนำคม 
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กำรเปิดโอกำสรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก 
เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
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6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ (แบบสอบถำม) 
 
 การด าเนินงานสามารถ สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจกิจกรรมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
ครั้งท่ี 3 ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ได้ดังนี้ 
 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3  ภายใต้โครงการป้องกัน     
การทุจริตเชิงรุก ซึ่งได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 
กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 69 คน จากจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
105 คน (เป็นเจ้าหน้าที่โครงการฯ 10 คน) แบบสอบถามทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ๑.  สถานภาพทั่วไป 
 ๒.  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย 
 3.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ส่วนที่ ๑ สถานภาพทั่วไป 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 จากตารางที่ 2   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.07 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 44.93 ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 

เพศ จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
ชาย 31 44.93 
หญิง 38 55.07 
รวม 69 100.00 
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ตำรำงท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

 จากตารางที่ 3  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วงระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 27 คน       
คิดเป็นร้อยละ 39.13 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.19  
ช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.84  และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 13 คน            
คิดเป็นร้อยละ 18.84  ตามล าดับ 
 
 

ตำรำงท่ี 4  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท มากที่สุด 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52  รองลงมาคือระดับบปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13  
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามล าดับ 
 
 
 

อำยุ (ปี) จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
ต่ ากว่า 30 ปี 13  18.84 
31 - 40 ป ี 27 39.13 
41 – 50 ป ี 16 23.19 

มากกว่า 50 ปี 13 18.84 
รวม 69 100.00 

วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
ต่ ากว่า ป.ตรี 3 4.35 

ป.ตรี 27 39.13 
ป.โท 39 56.52 
รวม 69 100.00 

19%

39%
23%

19%

กราฟแสดงจ านวนผู้เข้ารับการประเมิน 
โดยจ าแนกตามช่วงอายุ

ต่ ำกว่ำ 30 ปี

30 - 40 ปี

41 - 50 ปี

50 ปีขึ้นไป
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ตำรำงท่ี 5  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามหน่วยงานสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 

 

 

 

 
  
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนราชการมากที่สุด  
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 56.62 รองลงมาคือ ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 26 คน    คิด
เป็นร้อยละ 37.68 และองค์กรอิสระ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ต่อโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.00 – 1.50  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 

ตำรำงท่ี 6  ตารางแสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเดน็ควำมคดิเหน็ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด S.D. ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
1. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

- 

- 

- 

- 

9 

(13.04) 

40 

(57.97) 

20 

(28.99) 

0.633 4.159 มาก 

2. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการ
ให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

- 

- 

- 

- 

6 

(8.70) 

45 

(65.22) 

18 

(26.09) 

0.568 4.174 มาก 

3.  ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯ ในครั้งน้ี มีการจัดล าดับและระยะเวลา
ของการด าเนินงานชัดเจน 

- 

- 

1 

(1.45) 

11 

(15.94) 

37 

(53.62) 

20 

(28.99) 

0.710 4.101 มาก 

หน่วยงำน
สังกัด 

จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนราชการ 39 56.62 
รัฐวิสาหกิจ 26 37.68 
องค์กรอิสระ 4 5.80 

รวม 69 100.00 
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ประเดน็ควำมคดิเหน็ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด S.D. ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
4. วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ สามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เข้าใจง่าย 

- 

- 

- 

- 

4 

(5.80) 

28 

(40.58) 

37 

(53.62) 

0.609 4.478 มาก 

5. วิทยากรให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ 

- 

- 

- 

- 

8 

(11.59) 

23 

(33.33) 

39 

(56.52) 

0.696 4.435 มาก 

6. เอกสาร/ส่ือ และองค์ความรู้
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ        
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

- 

- 

- 

- 

11 

(15.94) 

40 

(57.97) 

18 

(26.09) 

0.645 4.102 มาก 

7. การทุจริตเป็นบ่อนท าลายความมั่นคง
ของประเทศ ท่านเห็นด้วยมากน้อย
เพียงใด 

- 

- 

- 

- 

2 

(2.90) 

9 

(13.04) 

59 

(85.51) 

0.463 4.812 มากที่สุด 

8. ท่านคิดว่าการท่ีส านักงาน ป.ป.ช. และ
องค์กรตามรัฐธรรมเป็นหน่วยงานหลักใน
การแก้ไขข้อบกพร่องของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย 

- 

- 

- 

- 

9 

(13.04) 

23 

(33.33) 

37 

(53.62) 

0.713 4.406 มาก 

9. ท่านคิดว่าการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีมีประสิทธิผลต้องเริ่มจากตัว
ท่านเองก่อน 

- 

- 

2 

(2.90) 

1 

(1.45) 

14 

(20.29) 

52 

(75.36) 

0.653 4.681 มากที่สุด 

10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ เป็นการผลักดัน   
ในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน    
อีกทางหน่ึง 

1 

(1.45) 

2 

(2.90) 

5 

(7.25) 

27 

(39.13) 

34 

(49.28) 

0.849 4.319 มาก 

11. ท่านได้มีการติดตามและประเมินผล
การท างานภายในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส 

1 

(1.45) 

3 

(4.35) 

13 

(18.84) 

35 

(50.73) 

17 

(24.64) 

0.863 3.928 มาก 

12. ท่านมีส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคม
ไม่ยอมรับในเรื่องของการทุจริตมากน้อย
เพียงใด 

- 

- 

- 

- 

16 

(23.19) 

38 

(55.07) 

15 

(20.29) 

0.675 3.986 มาก 

13. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติในเรื่องนี้ ก่อน การเข้าร่วม
กิจกรรม 

1 

(1.45) 

9 

(13.04) 

36 

(52.17) 

21 

(30.44) 

2 

(2.90) 

0.759 3.203 ปานกลาง 

14. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติในเรื่องนี้ หลัง การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- 

- 

- 

- 

8 

(11.59) 

43 

(62.32) 

18 

(26.09) 

0.601 4.145 มาก 

15. ท่านได้รับทราบแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

- 1 5 42 21 0.632 4.203 มาก 
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ประเดน็ควำมคดิเหน็ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด S.D. ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
ทุจริตฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และ
สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

- (1.45) (7.25)) (60.87) (30.44) 

เฉลี่ย 0.677 4.205 มำก 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจกับประเด็นความคิดเห็น   
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.2050) โดยแยกเป็น  
 1) กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.159 คิดเป็นร้อยละ 79.71 
 2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.174  คิดเป็นร้อยละ 75.94 
 3) ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีความชัดเจนและเหมาะสม มีความพึงพอใจ   
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.101 คิดเป็นร้อยละ 75.07 
 4) วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เข้าใจง่าย มีความพึงพอใจ          
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.478 คิดเป็นร้อยละ 82.32 
 5) วิทยากรให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความพึงพอใจอยู่ใน       
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.435 คิดเป็นร้อยละ 81.16 
 6) ความเหมาะสม และความพร้อมของเอกสาร/สื่อ และองค์ความรู้ประกอบการประชุม              
เชิงปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.102 คิดเป็นร้อยละ 77.97 
 7) ความคิดเห็นที่ว่าการทุจริตเป็นบ่อนท าลายความมั่นคงของประเทศ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ     
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.812 คิดเป็นร้อยละ 83.48 
 8) ส านักงาน ป.ป.ช. และองค์กรตามรัฐธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขข้อบกพร่องของ          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.406     
คิดเป็นร้อยละ 72.46 
 9) ความคิดเห็นที่ว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มจากตัวท่านเองก่อน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.681 คิดเป็นร้อยละ 81.45 
 10) ความคิดเห็นที่ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
เป็นการผลักดันในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานอีกทางหนึ่ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.319 คิดเป็นร้อยละ 76.52 
 11) หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการท างานภายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์
สุจริตและโปร่งใส มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.928 คิดเป็นร้อยละ 69.57 
 12) บุคลากรส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคมไม่ยอมรับในเรื่องของการทุจริต มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.986 คิดเป็นร้อยละ 79.72 
 13) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.203 คิดเป็นร้อยละ 57.97 
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 14) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.145 คิดเป็นร้อยละ 75.94 และ 
 15) สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีการน าความรู้ไปใช้      
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.203 คิดเป็นร้อยละ 77.75 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม อยากให้มีการใส่น้ าหนักความส าคัญของกลยุทธ์และยุทธศาสตร์     
เพ่ือให้เห็นความเร่งด่วน ความส าคัญ ความจ าเป็นในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือน ามาด าเนินการก่อน/หลัง              
ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งกระทรวง 
 - แนวทางการด าเนินการที่ดีควรให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วม  
 - แผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และด้านการส่งเสริมคุณธรรม เป็นเรื่องที่ผลการ
ด าเนินงานที่แสดงออกมาเป็นนามธรรม แสดงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานในรูปธรรมย่างชัดเจน
ได้ค่อนข้างยาก ดังนั้น จึงอยากเห็นแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้  
 - เป็นกิจกรรมที่ดีมากของกะทรวงคมนาคม ในการระดมสมองจากหน่วยงานขึ้นตรงภายในสังกัด
กระทรวงคมนาคม มีผลให้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ               
ของกระทรวงคมนาคมจะมีความเข้มข้นในเชิงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายของทุกส่วน         
จากหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมให้แผนเกิดประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผลในการน าไปขับเคลื่อนงานด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติในเชิงรุกต่อไป 
 - ทีมวิทยากรเก่งมาก น าระบบมาใช้ท าให้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ ครบถ้วน ครอบคลุม และเข้าใจง่าย 
 - การให้แสดงความคิดเห็นควรส่งเอกสารให้ก่อนเข้าประชุม 1 สัปดาห์ เพ่ือสามารถพิจารณาได้
ละเอียดมากกว่านี้ 
 - มีกระบวนการและการส่งเสริมที่ดี แต่การน าไปปฏิบัติอาจจะไม่จริงจัง อยากให้มีการสื่อสาร      
และปลุกจิตส านึกอย่างจริงจัง 
 - ควรให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมมีส่วนร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ ให้มากขึ้น  
 - ควรมีการวิพากษ์ภายในหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจภายในกระทรวงร่วมด้วย 
  
สรุปผลการด าเนินงาน 
  
 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3 ภายใต้
โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 105 คน โดยสามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม        
มีความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เป็นการบูรณาการการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
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ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบกับวิทยากรมีความรู้ความเข้าใจ มีการสอนที่ท าให้เข้าใจง่าย และมีเทคนิค
ในการจัดท าแผนที่ดี ท าให้สามารถน าไปปรับใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี   
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     ครั้งที่ 4  กิจกรรมกำรทบทวนและปรับปรุงร่ำงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม      
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนำคม 

 

 กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 4 
ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.       
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวง
คมนาคมมีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปรามบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม             
โดยเป็นการอภิปรายทบทวนและปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งได้เรียน
เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา 
 2.  ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ 
 3.  ดร.พรมณี  ข าเลิศ  
 

 ในการด าเนินกิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
1. ขั้นตอนกำรจัดเตรียมกำรด ำเนินงำน 
 
 กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 4 ด าเนินการเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562            
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ กรุงเทพมหานคร มีก าหนดการ 
ดังนี้ 
 

วันที่ 4 มีนำคม 2562 
 เวลา 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
 เวลา 09.00 – 12.00 น.   การทบทวนและปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
โดยวิธีการอภิปราย Focus Group 

         - เสนอร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม        
(จากการรับฟังข้อเสนอแนะเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสโมสร
และหอประชุม ช้ัน 3 กระทรวงคมนาคม)  
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    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย    
ว่าท่ีร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ  และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ   

 เวลา 13.00 – 16.00 น.   การทบทวนและปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
โดยวิธีการอภิปราย Focus Group  

     - อภิปรายทบทวนและปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม  

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย    
ว่าท่ีร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ  และ ดร.พรมณี  ข าเลิศ   

 
 
2. รำยช่ือผู้เข้ำร่วมในกิจกรรม 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบ         
การด าเนินกิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นั้น    
มีบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมในกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 46 คน ซึ่งสามารถจ าแนก
ตามหน่วยงานได้ตามตารางที่ 1 และรายชื่อผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ในตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละบุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมในกิจกรรม 
 

หน่วยงำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 9 19.57 
ส่วนราชการ 12 26.09 
รัฐวิสาหกิจ 25 54.35 

รวม 46 100.00 
 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงรายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ครั้งที่ 4 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
1 นายยุทธศิลป์  พงศ์ศิริ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า 
2 ว่าที่ร้อยตรีตฤณณภัทร์  คงมี นักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า 
3 นางสาวภัคจิรา  น้อยโสภา นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 
4 นางสาวกฤติญาณี  สังข์ทอง นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 
5 นายพลกฤต  พยอมยนต์ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน 
6 นายวีรพล  จันทาน้อย นิติกร กรมท่าอากาศยาน 
7 นายอรัญ  หยูทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมทางหลวง 
8 นางสาวดิศราพร  พลอยกระจ่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง 
9 นางสาวปิยรัตน์  สุภาพงษ์ นิติกรปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท 

10 นายสิทธิณัฐ  รักฐิติธรรม นิติกร กรมทางหลวงชนบท 
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
11 นางสาววารุณี  ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) 
12 นายจิรวุฒิ  ปานพรม นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) 
13 นายเผด็จ  มากเจริญ หัวหน้ากองปฏิบัติการตรวจการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
14 นายพรณรงค์  อ าไพจิตร หัวหน้างาน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
15 นายราชันย์  อินนาค พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
16 นายธนวันต์  พรเลิศรังสรรค์ เสมียน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  
17 นายอภิเสต  พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กทท.  การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
18 นายปรัชญา  พรหมประยูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
19 นางสาวณิชยา  สักกวัตร พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
20 นางสาวอัญญรัตน์  อับดุลเลาะ วิทยากร 6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
21 นางสาวสุจิรา  ทองสถิตย์ วิทยากร 5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
22 นายสมควร  บุญสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
23 นายสุวิทย์  สุกรีฑา หัวหน้างานระบบบริหารบุคคล องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
24 นายพงษ์ดนัย  ขนุนทด ธุรการ  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
25 นางสาวชาลินี  เปลี่ยนฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 
26 นางสาวฐิติมา  นามนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 
27 นางนภาพร  บุษสาย ผู้จัดการกองป้องกันและตรวจสอบ         

การประพฤติมิชอบ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 

28 นางสาววรรณิศร  ติยะวานิช นิติกร 1 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 
29 นางสาววิศัลยา  ศรีวิชาการ Senior Clerk 4 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 
30 นางสาวสุชาดา  เพียรประสิทธิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 
31 นางสาวสิริกร  พรหมขัติแก้ว ผู้จัดการแผนกก ากับการปฏิบัติงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) 
32 นายสุรพงศ์  อิ่มเอิ่มธรรม ผู้จัดการส่วนตรวจสอบฝ่ายใน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) 
33 นายดนัย  ภูชาดา ผู้ อ า น ว ยก า ร ศู นย์ ป ฏิ บั ติ ก า รต่ อ ต้ า น          

การทุจริต 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 

34 นายศิริพงษ์  มาลัยลอย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 6 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
35 นายนิธิดล  พัฒนตระกูลสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
36 นายนุสรณ์  สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 
37 นางสาวบุษกร  เหาตะวานิช หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด 

(รทส.) 
38 นางจิตติรัตน์  เอี่ยมสกุล รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
39 นางภัทราวดี  จันทร์เหล่าหลวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
40 นางสาวขวัญกมล  จิรโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
41 นางสาวภูริกานต์  สองสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
42 นางสาวศิริพร  เจริญค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
43 นางสาวจุฬาลักษณ์  ขัดขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
44 นายเอกภาณุ  ชุมประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
45 นางสาวธิมาพร  สินธวาชีวะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
46 นางสาวประภารัตน์  ทีหอค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.) 
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3. กำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมทบทวนและปรับปรุง
ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ กรุงเทพมหานคร ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยเป็นการ
อภิปรายทบทวนและปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งได้เรียนเชิญ        
รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา และทีมวิทยากร ประกอบด้วย  ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  อุดมเดชะ และ        
ดร.พรมณี  ข าเลิศ  เป็นวิทยากรในการด าเนินกิจกรรมในครั้งที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  
 

 
 
 
4. สรุปกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 
 กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 4 นี้ ได้มีน าข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขจากการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ จากผู้บริหารบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวง 
ส านักงานรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. , 
ส านักงาน ป.ป.ท. , ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก           
ที่ได้ด าเนินการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญของ (ร่าง) แผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

1. บรรยำยสรุป : สรุปสำระส ำคัญของ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนำคม

2. ระดมควำมคิดเห็น : ทบทวนและปรับปรุง (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนำคม 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 “กระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ไร้ทุจริต และมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน” 
 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์   

 ในระยะ 5 ปีข้าหน้า กระทรวงคมนาคมมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต      
ในทุกรูปแบบ และมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้กระทรวง
คมนาคมมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติต่อไป 
 
พันธกิจ (Mission Statement) 
 

 “สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน      
แบบบูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล” 
 

ค าอธิบายพันธกิจ 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม       
ของกระทรวงคมนาคม จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการด าเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการท างาน 
แบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงคมนาคมที่นอกจาก
ตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป บุคลากร
กระทรวงคมนาคมต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ านง        
ของผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงคมนาคมที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริตจะต้องได้รับ        
การสนับสนุน และมีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไก      
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชน            
ว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้ 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงคมนาคมในทุกมิติ 
 
ค่ำนิยม (Values) 
 

TREND 
 

 T = Transparency  ควำมโปร่งใส   
  การปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 R = Reliance  ควำมเชื่อม่ัน   
   สร้างความเชื่อม่ันในการบริหารงาน และการบริการตามหลักธรรมาภิบาล  

(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนำคม 
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 E = Ethics  จริยธรรม   
  ส่งเสริมคนดี คนเก่ง ประพฤติตนบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 N = Novelty  นวัตกรรม   
  สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
 D = Dynamics กำรขับเคลื่อน   
  ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านทุจริต ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม 
 

ค าอธิบายค่านิยม  
 

TREND : องค์กรแห่งกำรพัฒนำ ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรต้ำนทุจริต บนพื้นฐำนคุณธรรม จริยธรรม 
 

 กระทรวงคมนาคมร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีจิตส านึกและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่ง             
ในการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม บริหารงานและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม น่าเชื่อถือ 
ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมภิบาล พร้อมทั้งพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ    
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดี มีความสามารถ          
บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และน้อมน า      
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน One Transport for All 
 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม     
มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 เมื่อสิ้นแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม 
 
วัตถุประสงค์หลัก 
 1.  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในกระทรวงคมนาคม 
 2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของกลไกในการป้องกันการทุจริต และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม 
 3.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม รวมทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
 1.  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  
 2.  ร้อยละเฉลี่ยของผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวง
คมนาคม (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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ยุทธศำสตร์ 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรม ระยะ 5 ปี         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของกระทรวงคมนาคม นั้น ได้ก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน        
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปราม       
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)      
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทย มีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว                ด้วย
กำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

 ในอนาคตข้างหน้า เพ่ือให้กระทรวงคมนาคมมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต               
มีกลไกการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสายตาประชาชน ดังนั้ น แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของกระทรวง
คมนาคม จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1  สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้างเครือข่าย MOT Transparency ที่เข้มแข็ง 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร เสริมสร้างบุคลากรให้มีความตระหนักในการเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ       
จิตอาสา มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และเสริมสร้างให้มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ เพ่ือก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร เป็นการสร้างกลไก
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม  
 2.   เพ่ือปรับฐานความคิด ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากร
ของกระทรวงคมนาคม โดยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 3.  เพ่ือสร้างกระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรคุณธรรมโดยการบูรณาการและเสริมสร้างพลังการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม    
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เป้ำประสงค์ 
 กระทรวงคมนาคมร่วมสร้างสังคมสุจริตและร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 
 
ตัวช้ีวัด (เป้ำประสงค์) เชิงยุทธศำสตร์ 
 1.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อ    
การทุจริต 
 2.  จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปรับฐานความคิด ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตส านึก             
ในการต่อต้านการทุจริต 
 3.  จ านวนโครงการโครงการที่มีการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วม   
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในการสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 4.  จ านวนหน่วยงานในสังกัดที่ผ่านการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมในระดับต่างๆ 
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ตำรำงท่ี  3  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

กลยุทธ ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

วิธีกำร/แนวทำง ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 
  ปรับฐำนควำมคิดปลูกฝัง
ค่ำนิยมคุณธรรมในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอำสำ” 

 
  เพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้าง
จิ ต ส า นึ ก ข อ ง บุ ค ล า ก ร ให้
ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัป
ชัน 

 
 - ร้อยละของ
บุคลากรในสังกัด
กระทรวงคมนาคม
มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันให้เกิด
สังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

  
 

 
 

 
 

     
สร้างทัศนคติ ความรู้ และปลูกฝัง
จิตส านึกของบุคลากรในหน่วยงาน
ทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิเสธและไม่ยอมรับการทจุริตใน
ทุกรูปแบบ 

 
1.  โครงการปรับฐานความคิด ปลูกฝัง
สร้างทัศนคติ และค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
     - จัดเวทีเสวนา/อภปิราย
แลกเปลี่ยนทัศนคติ/ประสบการณ์ 
และความรู้ต่างๆ ในด้านการต่อต้าน
การทุจริต 
     

      - ร้อยละของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชนที่
เช่ือว่ากระทรวง
คมนาคมมี
วัฒนธรรมในการ
ต่อต่านการทุจริต 

       อบรมบุคลากรในหน่วยงานให้เป็น 
“คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง” เพื่อปลกูจิตส านึกภายใน
บุคคลให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
ปรับฐานความคิดให้สามารถ
แยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์สว่นรวม และ
สร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 

2. โครงการจัดอบรมบุคลากรให้เป็น 
“คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง”  
     - จัดการฝึกอบรมบุคลากรใน
หน่วยงาน  
     - จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

         3. โครงการฝึกอบรมสร้างความ
ตระหนักเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

         4. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ/
พนักงานบรรจุใหม ่
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กลยุทธ ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
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            ปลูกฝัง “จิตพอเพียง” เพือ่ปลูกฝัง
จิตส านึก เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความซ่ือตรง (Integrity) 
โดยการเรียนรู้และเข้าใจหลกัการ
ทรงงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และน าไปสู่การปฏิบัติงานตามรอย
พระยุคลบาท โดยการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 หว่ง 
2 เง่ือนไข)  

5. โครงการปลูกฝัง “จิตพอเพยีง” 
โดยการนอ้มน าหลกัปรัชาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
     - ส่งเสริมให้หน่วยงานน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     - ศึกษาดูงานตามโครงการ
พระราชด าริ หรือสถานที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

          ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
ศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ให้มีความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้สามารถ
เรียนรู้ เท่าทัน เข้าใจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต และมี
ความเป็นมืออาชพี  
 

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ 
     - จัดท ามาตรฐานความรู้ ทกัษะ 
และขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่  
     - จัดท าหลักสูตรการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 
  สร้ำงวัฒนธรรมองค์คุณธรรม
และต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
  เพื่อปลูกฝังจิตส านึก เร่งสร้าง
ก า ร รั บ รู้ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น
ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม สามารถแยกระหว่าง
ผ ลป ระ โ ย ช น์ ส่ ว น ตน แ ละ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 

 
  - ร้อยละของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชนที่
เช่ือว่ากระทรวง
คมนาคมมี
วัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 
   

        
  การประกาศเจตจ านงสุจริตการ
บริหารงานของผู้บริหาร/การ
ก าหนดแนวทาง นโยบายหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่จะปฏบิัติหน้าที่
และบริหารหนว่ยงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

 
1. โครงการสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน
หน่วยงาน อาทิเช่น 
     -  ประกาศเจตจ านงสุจริตของ
ผู้ บ ริ ห า ร  ต ล อ ด จ น บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน 
     -  ค า สั่ ง / น โ ยบาย/ข้ อตกลง/       
แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินงาน/
ข้อตกลงต่างๆ  ในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริต 
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         2. โครงการรณรงค์เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 

    
 

         สร้างกลไกการกล่อมเกลาทาง
สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของหน่วยงานให้ตระหนักและเห็น
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร ป ลู ก ฝั ง
คุณธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดี โดย
การสร้างกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคม เป็นการขัดเกลาผ่านการ
อบรม แบ่งเป็น 
  1) กลไกทางสังคมที่เป็นทางการ 
(Formal Sector) อาทิเช่น 
     -  สร้างหลักสูตรต่อต้านการ
ทุจริต 
     - บูรณาการการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตวิญญาณด้วยหลักคิด
คุณธรรมจริยธรรม 
  2 )  กล ไกทา งสั ง คมที่ ไ ม่ เ ป็ น
ทางการ ( Informal Sector) อาทิ
เช่น  
      - กลไกทางศาสนา 
      - การสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบัน 

3. โครงการหลักสูตรด้านการต่อต้าน
การทุจริต 
     - การคิดแยกแยะระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
     - ความอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริ 
     - STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
     - พลเมืองและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
     - ฯลฯ 
 

        4. โครงการหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น า
ด้านการต่อต้านการทุจริตของ
กระทรวงคมนาคม (การเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) 
 

        5. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย  
     - หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 
     - หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
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              - หลักประสิทธภิาพ/คุ้มค่า 
(Efficiency/Value for money) 
     - หลักความเสมอภาค (Equity) 
     - หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
(Consensus Oriented) 
     - หลักการตรวจสอบได้/มีภาระ
รับผิดชอบ (Accountability) 
     - หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
(Transparency) 
     - หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 
     - หลักการมีส่วนรว่ม 
(Participation) 
     - หลักนิตธิรรม (Rule of Law) 

        - จ านวน
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม
ที่เข้าร่วมประเมิน
องค์กรคุณธรรม 
 

-       ขับเคลื่อนหนว่ยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมเป็นองค์กร
คุณธรรม ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินองค์กรคุณธรรมภายใต้แผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 

6. โครงการสร้างองค์กรคุณธรรม
กระทรวงคมนาคม  

กลยุทธ์ที่ 3 
  ส่งเสรมิให้บุคลำกรมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตส ำนึกในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานเห็นความส าคัญ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กร 
ในการต่อต้านการทุจริต 

 
  จ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมในการ
ปรับฐานความ
ความคิด ปลูกฝัง
ค่านิยม และสรา้ง
จิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริต 

      
  ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต และ
มีความประพฤติด ีตั้งมั่นในความ
ถูกต้อง และเพือ่เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับบุคลากรในหนว่ยงาน 

 
1.  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีความซ่ีอสัตย์สุจริต และมี
ความประพฤติปฏิบัติด ี
     - คนต้นแบบคมนาคม 
     - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
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          ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และดา้น
การต่อต้านการทุจริต และเพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
และข้อค าถามให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

2. โครงการครอบครัวคุณธรรม 
     - จัดท าโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 
     - จัดตั้งชมรม/ครอบครัว MOT 
คุณธรรมของหน่วยงานในด้านต่างๆ  
เช่น 
      1) ด้านศาสนา 
       2) ดา้นวัฒนธรรมประเพณ ี
       3) ดา้นจิตอาสา 
       4) ดา้นสิ่งแวดล้อม 
เปน็ต้น 
 

         3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ปอ้งกันและต่อตา้นการ
ทุจริต ของกระทรวงคมนาคม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก เป็นยุทธศาสตร์การปรับปรุงและ
พัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก 
ดังกล่าว จะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการและมาตรการต่ างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมาย การเปิดเผยข้อมูล การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่างๆ เพ่ือลด
โอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดข้ึนเลยในองค์กร 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริตให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 2.  เพ่ือบูรณาการกระบวนการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 3.  เพ่ือยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของกระทรวง
คมนาคมให้สูงขึ้น 
 4.  เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในทุกระดับ 
 
เป้ำประสงค์ 
 1.  กระทรวงคมนาคมมีกลไก มาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามในการบริหารจัดการป้องกัน          
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร           
ในหน่วยงาน  
 2.  การทุจริตของกระทรวงคมนาคมลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 
 
ตัวช้ีวัด (เป้ำประสงค์) เชิงยุทธศำสตร์ 
 1.  จ านวนมาตรการ หรือนวัตกรรมใหม่ ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพ่ือต่อต้านการทุจริตที่สามารถ
น าไปปฏิบัติและเกิดผล 
 2.  ค่าผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ของกระทรวงคมนาคม) 
 3.  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกระทรวงคมนาคมได้รับการแก้ไข/ตอบสนอง 
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กลยุทธ์ที่ 1 
  สร้ำงนวัตกรรมำ มำตรกำร 
กลไก และกระบวนกำรในกำร
ป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต 

 
  เพื่อใหก้ารทุจริตคอร์รัปชัน
ลดลง โดยหน่วยงานมีกลไก 
มาตรการควบคุม ก ากบั 
ติดตามในการบริหารจัดการ
ป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ เท่าทันตอ่
สถานการณ์การทุจริตใน
ปัจจุบัน 

 
  - จ านวน
กระบวนการ/
มาตรการ หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ ใน
การกล่อมเกลาทาง
สังคม เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 
  - ร้อยละ
ความส าเร็จของ
กระบวนการ/
มาตรการที่น าไป
ไปฏิบัติ 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 

80 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

90 

 
  สร้างกลไก/มาตรการในการ
ป้องกันการทุจริต เพือ่ยับยั้งความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน และลดโอกาสการทุจริต
หรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไม่เกิดขึ้น 

 
1.  แนวทาง/มาตรการ เพื่อป้องกัน
การทุจริต 
     - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะ 
     - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม 
     - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
     - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 
     - มาตรการป้องกันการรับสินบน 
     - มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหนา้ที่  
     - ก าหนดนโยบายต่างๆ ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

         2. โครงการบังคับ 
ใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการ     
พลเรือน 
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            วางระบบการประเมินความเส่ียง
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน เพื่อสร้างกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

3. โครงการวางระบบการประเมิน
ความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในกระทรวงคมนาคม 
     - จัดท าคู่มือบริหารจัดการเรื่อง
ความเส่ียงด้านการทุจริต 
 

            สร้างกระบวนการลดการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหนา้ที่ในการปฏิบัติงาน 
 

4. โครงการกระบวนการลดใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหนา้ที ่
     - จัดท ามาตรการลดการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหนา้ที ่
     - คู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ โดยมกีารแสดงกระบวนการ 
ขั้นตอน แสดงไว้อยา่งชัดเจน 
     - ปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ เพื่อ
ลดช่องทางการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ในการประพฤติมิชอบ (ลด
การใช้ดุลยพินิจ) 
     - ฯลฯ 

          สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
สกัดกั้นการทุจริต 

5. โครงการระบบตรวจสอบอัจฉริยะ 
(SMART Monitoring) 
     - จัดท าระบบตรวจสอบ 
     - พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ 
     - ฯลฯ 

            พัฒนาระบบการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลของหนว่ยงานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

6. โครงการจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
     - ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
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              - แผนปฏิบัติการด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
     - จัดท ามาตรการลดการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหนา้ที ่
     - ข้อมูล/ขา่วสารด้านทรัพยากร
บุคคล เช่น การรับสมัครบุคลากร การ
โอน-ยา้ย การเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
  พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร
สำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
   

 
  - ร้อยละ
ความส าเร็จของผล
การด าเนินงานสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดา้น
การต่อต้านการ
ทุจริต   

 
- 

 
75 

 
80 

 
85 

 
90 

 
  หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อปลูกฝังและสร้าง
วัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต  

 
1. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรด้านการปอ้งกันการทุจริต 
     - หนังสือ/คู่มือ 
     - เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
     - ฯลฯ 
 

   
  - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
การด าเนินงานของ
กระทรวงคมนาคม 
ในด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

 
- 

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

  พัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือการ
สื่อสารต่างๆ ให้เข้ากบัสถานการณ์
ในปัจจุบัน 

2. โครงการจัดท านวัตกรรมสื่อ
ประชาสัมพันธ ์ 
     - จัดท านวัตกรรมสื่อ
ประชาสัมพันธก์ระบวนการ/ขั้นตอน
ต่างๆ ให้ชัดเจนและเผยแพร่สู่
สาธารณะ 
     - พัฒนาชอ่งทางในการเผยแพร่ที่
ทันสมัยและสร้างกระแสสังคม 
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ 
     - เพิ่มช่องการสื่อสารให้
หลากหลาย และครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
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            จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์เชิง
สร้างสรรค์ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต และคุณธรรมจริยธรรม 
 

3. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
     - ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร
นโยบายของรัฐ 
     - จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และดา้นการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

         4. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 3 
  บูรณำกำรและสนับสนุน    
กลไกกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรเชิงรุก 

 
  เพื่อบูรณาการและให้ความ
ร่วมมือระหวา่งองค์กรและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความ
โปรง่ใสและลดโอกาสการทุจริต
ในทุกรูปแบบ 

 
 ค่าผลคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
กระทรวงคมนาคม  

 
ร้อยละ  

80 

 
ร้อยละ 

82 

 
ร้อยละ 

85 

 
มากกว่าร้อย

ละ 85 

 
มากกว่า 

ร้อยละ 85 

  ยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment 
: ITA) ของกระทรวงคมนาคม 

1. โครงการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
กระทรวงคมนาคม 
     - การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  
     - การจัดเวที/เสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
     - คู่มือ/แนวทาง/เกณฑ์การ
ประเมินในการด าเนินงาน 

            สนับสนุนและส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการป้องกันปราบปราม
การทุจริต เพื่อบูรณาการและสรา้ง
ความร่วมมือระหว่างองค์กรและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

2. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรด้านการต่อต้านการทุจริต 
     - โครงการความโปร่งใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐ (Construction 
Sector Transparency Initiative : 
CoST) 
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            จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์เชิง
สร้างสรรค์ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต และคุณธรรมจริยธรรม 
 

3. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
     - ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร
นโยบายของรัฐ 
     - จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และดา้นการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

         4. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
  บูรณำกำรและสนับสนุน    
กลไกกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรเชิงรุก 

 
  เพื่อบูรณาการและให้ความ
ร่วมมือระหวา่งองค์กรและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและลดโอกาสการทุจริต
ในทุกรูปแบบ 

 
 ค่าผลคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
กระทรวงคมนาคม  

 
ร้อยละ  

80 

 
ร้อยละ 

82 

 
ร้อยละ 

85 

 
มากกว่าร้อย

ละ 85 

 
มากกว่า 

ร้อยละ 85 

  ยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment 
: ITA) ของกระทรวงคมนาคม 

1. โครงการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
กระทรวงคมนาคม 
     - การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  
     - การจัดเวที/เสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
     - คู่มือ/แนวทาง/เกณฑ์การ
ประเมินในการด าเนินงาน 
 

    
 
 
 
 
 
 

        สนับสนุนและส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการป้องกันปราบปราม
การทุจริต เพื่อบูรณาการและสรา้ง
ความร่วมมือระหว่างองค์กรและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

2. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรด้านการต่อต้านการทุจริต 
     - โครงการความโปร่งใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐ (Construction 
Sector Transparency Initiative : 
CoST) 
 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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        และลดโอกาสการทุจริต ในทุ ก
รูปแบบ 

     - โครงการข้อตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) 
     - ฯลฯ 
 

          การสร้างความเชื่อมั่นในระบบรับ
เรื่ อ งร้อง เรียน เพื่ อสร้ า งความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจจาก
ประชาชนและผู้ร้องเรียน 

3. โครงการพัฒนาระบบการรับเรื่อง
เรียนร้องทุกข์ 
     - จัดท า/เพิ่ม ช่องทางร้องเรียน 
     - พัฒนา/ปรับปรุงระบบการรับ
เร่ืองร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
     - บูรณาการฐานข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบร้องเรียนร้อง
ทุกข ์
    - การตอบสนองต่อเร่ืองร้องเรียน
อย่างรวดเร็ว และมีการแจ้งผลและ
ติดตามความคืบหน้าของเรื่อง
ร้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
 

             ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย /
กฎระ เบี ยบต่ า งๆ  เพื่ อ ให้ ก า ร
ด า เ นิ น ง า น เ กิ ด ค ว า ม โ ปร่ ง ใ ส 
สามารถตรวจสอบได้ และปราศจาก
การทุจริต 
 

4. โครงการปรับปรุงกฎหมาย/
กฎระเบียบ  
     - ออกระเบียบให้บุคลากร/เจ้า
พนังานของรัฐรับเงินรายได้ที่เกิดขึ้น
ทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านั้น 
     - การปรับปรุงกฎหมาย/
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

            บูรณาการจัดท าฐานขอ้มูลด้าน
การต่อต้านการทุจริต ของกระทรวง
คมนาคม 
 

5. โครงการบูรณาการจัดท า
ฐานข้อมูล 
     5.1 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
          - หลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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                   - หลักธรรมาภบิาล 
          - ฯลฯ 
     5.2 ดา้นการต่อตา้นการทุจริต 
          - องค์ความรู้ เร่ือง กฎหมาย/
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/มาตรการ/
แนวทาง ฯลฯ 
          - องค์ความรู้ เร่ือง คดีการ
ทุจริตที่มีการชี้มูลความผิดหรือ
พิพากษาคดีเสร็จสิ้นแล้ว 
 

          น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ในการติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน เพื่อให้มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน 
      - จัดท าระบบติดตาม ตรวจสอบ
ในเรื่องต่างๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูล
แผนงานตามนโยบาย แผนการลงทุน
ของหน่วยงาน การเบิกจ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 
 

         7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานเพื่อยกระดับดัชนกีารรับรู้
การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
     - การจัดท าระบบฐานข้อมูล  
     - การจัดท าข้อมูล/เอกสาร/
แบบฟอร์มทางราชการ เป็น 2 ภาษา 
     - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสู่
สาธารณชน 
     - ฯลฯ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงเครือข่ำย “MOT Transparency” ที่เข้มแข็ง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย “MOT Transparency” ที่เข้มแข็ง เป็นการเสริมสร้างกระบวนการ   
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อาทิเช่น บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน องค์กร
สาธารณะประโยชน์ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กร    
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิดเห็น เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจ และการจัดการปัญหา 
โดยผ่านในรูปของพลังเครือข่าย “MOT Transparency” ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงาน         
ในการต่อต้านการทจุริตประสบผลส าเร็จ และผลักดันไปสู่องค์กรโปร่งใส  
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือสร้างความตื่นตัวและความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงาน องค์กรสาธารณะประโยชน์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 2.  เพ่ือบูรณาการกระบวนการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 3.  สังคมและประชาชนเชื่อมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงคมนาคม 
 4.  ผู้รับบริการได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม มีความเสมอภาค 
 5.  การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
เป้ำประสงค์ 
 เพ่ือสร้างเครือข่าย “MOT Transparency” ที่เข้มแข็ง 
 
ตัวช้ีวัด (เป้ำประสงค์) เชิงยุทธศำสตร์ 
 1.  ร้อยละของอาสาสมัครหรือเครือข่ายของหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และมีทัศนคติ    
และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.  ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้าน        
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ตำรำงท่ี 5  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย “MOT Transparency” ที่เข้มแข็ง 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงเครือข่ำย “MOT Transparency” ที่เข้มแข็ง 
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กลยุทธ์ที่ 1 
  สร้ำงกลไกบทบำทกำรมีส่วน
ร่วมของของภำคีเครือข่ำย 
“MOT Transparency” 

 
  เพื่อส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่มี
คุณธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่าง
โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ ย อ ม รั บ ก า ร
ตรวจสอบที่ มี คุณภาพขาก
บุคคลภายนอก และสร้างการมี
ส่วนร่วมของเครือข่าย 

 
  ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริต
ร่วมกับภาคส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 

      
  นโยบายและแนวทางของเครือข่าย
ในการป้องกันเพื่อต่อตา้นการทจุริต 
และสร้างความร่วมมือ/แนวทางใน
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
1. โครงการคมนาคมโปร่งใส : MOT 
Transparency 
     - ประกาศเจตนารมณ์องค์กร
คุณธรรม 
     - ประกาศ/กฎ/กติกา/ข้อตกลง    
เชิงนโยบายของเครือข่าย 
     - มาตรการ กลไก ส่งเสริมความ
ร่วมมือและรวมตวัของเครือข่าย  
     - ส่งเสริมมาตรการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) 
     - ก าหนดมาตรการและกลไกใน
การให้ความรู้ประชาชน เครือข่าย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการส่งเสริม
ในการต่อต้านการทุจริต 
 

    ร้ อ ยละคว ามพึ ง
พอใจของผู้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (เครือข่าย) 

       ยกระดับการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายให้เข้ามามีสว่นร่วมในการ
ตรวจสอบการบริหารงานของ
หน่วยงาน 

2.  โครงการยกระดับการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย 
     - พัฒนาระบบ/ช่องทางการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย  
     - จัดท ากรอบแนวทางหรือ
มาตรฐานการด าเนินงานของเครือข่าย
ให้ชัดเจน 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใตโ้ครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 
  

   หน้า 118 |  
 

 
 

กลยุทธ ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

วิธีกำร/แนวทำง ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
2561 2562 2563 2564 2565 

            การรวบรวมการแลกเปลีย่น การ
วิเคราะห์ข้อมูลขา่วสารเกีย่วกับการ
ทุจริต เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกบัการทจุริต โดยใช้ความ
ร่วมมือระหวา่งเครือข่าย 

3. โครงการคมนาคมไร้ทุจริต 
     - จัดเวทีเสวนาแลกเปลีย่นความรู้
ประสบการณ์ 
     - จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพือ่
สร้างความร่วมมือกันตามนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 2 
  เสริมพลงักำรมีส่วนของ
เครือข่ำย 

 
 เพื่อให้ประชาชน เครือข่าย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม/
โครงการร่วมกัน และมีส่วนร่วม
ในกลไกการเฝ้าระวังและ
ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของ
เจ้าหน้าที ่

 
  จ านวนเครือข่าย
ทั้งภายในและ
ภายนอก หรือผู้ที่
สนใจ ได้เข้าร่วม
เป็นเครือข่าย 
  

      
  สร้างเครือข่ายด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อยกระดับและส่งเสริม
การมีบทบาทของเครือข่าย 

 
1.  โครงการเครือข่ายดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 
     - เครอืข่ายธรรมน าสุข 
     - เครือข่ายจิตอาสาในการท า
ความดีเพื่อสาธารณประโยชน ์
 

      ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริต
ร่วมกับเครือข่าย 
หรือภาคส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 

       สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต
เพื่อให้ประชาชน เครือขา่ย และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีสว่นร่วมใน
กลไกการเฝ้าระวังและควบคุม
พฤติกรรมเส่ียงของเจ้าหน้าที ่ 
 

2. โครงการสร้างแกนน าเครือข่ายด้าน
ต่อต้านการทุจริต 
     - พัฒนา ขยายผล และต่อยอด
เครือข่าย รูปแบบความสัมพันธ์ในการ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
     - ส่งเสริมความรู้ ข้อมูล ขา่วสาร
ส าคัญ ส าหรับชุมชนในการต่อต้าน
การทุจริต อาทิเช่น 
       1) สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
       2) เวทีเสวนา 
 

         3. โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตกระทรวงคมนาคม  
     - เครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริต 
(แจ้งเบาะแส) 



กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใตโ้ครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 
  

   หน้า 119 |  
 

 
 

กลยุทธ ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

วิธีกำร/แนวทำง ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
2561 2562 2563 2564 2565 

              - พัฒนา ขยายผล และต่อยอด
เครือข่าย รูปแบบความสัมพันธ์ในการ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
     - ส่งเสริมความรู้ ข้อมูล ขา่วสาร
ส าคัญ ส าหรับชุมชนในการต่อต้าน
การทุจริต อาทิเช่น 
          1) สือ่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
          2) เวทีเสวนา 
          3) ฯลฯ 
 

           สร้างความตื่นตัวในการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อเสริมพลังการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

4. โครงการเสริมพลังการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
     - สร้างสังคมเสมือนจริงบนโลก
ออนไลน์ ผ่าน Social Media และ
ระบบดิจิตอล  
     - สร้างช่องทางการสื่อสารเพือ่ร่วม
แลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสาร 
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5. ภำพกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 

 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนและ
ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมกำรทบทวนและปรับปรุง (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนำคม ครั้งท่ี 4 
วันที่ 4 มีนำคม 2562  เวลำ 09.00 – 16.00 น. 

ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้ำวสำร เวียงใต้  กรุงเทพมหำนคร 
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 การบรรยายสรุป (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม  ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หลังจากการได้มีการเปิดโอกาสรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ิมติมจากผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอก (ผู้แทนจากหน่วยงาน) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  
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กำรอภิปรำยและทบทวน (ร่ำง) แผนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนำคม 
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6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ (แบบสอบถำม) 
 
 การด าเนินงานสามารถ สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจกิจกรรมการทบทวนและปรับปรุง 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม ครั้งท่ี 4 ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ได้ดังนี ้
 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการทบทวนและปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 4  ภายใต้
โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ 
ข้าวสาร เวียงใต้ กรุงเทพมหานคร มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 32 คน จากจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
46 คน (เป็นเจ้าหน้าที่โครงการฯ 8 คน) แบบสอบถามทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ๑.  สถานภาพทั่วไป 
 ๒.  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย 
 3.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ส่วนที่ ๑ สถานภาพทั่วไป 
 

ตำรำงท่ี 6  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 จากตารางที่ 6   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.13 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 46.88 ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 

เพศ จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
ชาย 15 46.88 
หญิง 17 53.13 
รวม 32 100.00 

47%
53%

กราฟแสดงจ านวนผู้ตอบรับแบบประเมนิ 
โดยจ าแนกตามเพศ

ชาย

หญิง
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ตำรำงท่ี 7  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

 จากตารางที่ 7  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.75 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13  ช่วงอายุระหว่าง 
41 – 50 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 3 คน  คิดเป็น       
ร้อยละ 9.38 ตามล าดับ 
 
 

ตำรำงท่ี 8  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มากที่สุด 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38  รองลงมาคือระดับบปริญญาโท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63 
ตามล าดับ 
 
 
 

อำยุ (ปี) จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
ต่ ากว่า 30 ปี 14  43.75 
31 - 40 ป ี 9 28.13 
41 – 50 ป ี 6 18.75 

มากกว่า 50 ปี 3 9.38 
รวม 32 100.00 

วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
ต่ ากว่า ป.ตรี - - 

ป.ตรี 19 59.38 
ป.โท 13 40.63 
รวม 32 100.00 

44%

28%

19%

9%

กราฟแสดงจ านวนผู้เข้ารับการประเมิน 
โดยจ าแนกตามช่วงอายุ

ต่ ำกว่ำ 30 ปี

30 - 40 ปี

41 - 50 ปี

50 ปีขึ้นไป

0%

59%

41%

กรำฟแสดงจ ำนวนผู้ตอบรับกำรประเมิน 
โดยจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท
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ตำรำงท่ี 9   แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามหน่วยงานสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 

 

 

 

 
  
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด  
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 53.13 รองลงมาคือ ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนราชการ จ านวน 15 คน    
คิดเป็นร้อยละ 46.88 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ต่อโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.00 – 1.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 

ตำรำงท่ี 10  ตารางแสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเดน็ควำมคดิเหน็ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด S.D. ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
1. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

(37.50) 

20 

(62.50) 

0.492 4.625 มากท่ีสุด 

2. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการ
ให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

- 

- 

- 

- 

1 

(3.13) 

12 

(37.50) 

19 

(59.38) 

0.564 4.563 มากท่ีสุด 

3.  ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯ ในครั้งน้ี มีการจัดล าดับและระยะเวลา
ของการด าเนินงานชัดเจน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16 

(50.00) 

16 

(50.00) 

0.508 4.500 มาก 

หน่วยงำน
สังกัด 

จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนราชการ 15 46.88 
รัฐวิสาหกิจ 17 53.13 

รวม 32 100.00 

กราฟแสดงจ านวนผู้ตอบรับการประเมนิ 
โดยจ าแนกตามหน่วยงาน

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
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ประเดน็ควำมคดิเหน็ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด S.D. ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
4. วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ สามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เข้าใจง่าย 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

(18.75) 

26 

(81.25) 

0.397 4.813 มากท่ีสุด 

5. วิทยากรให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ 

- 

- 

- 

- 

1 

(3.13) 

10 

(31.25) 

21 

(65.63) 

0.554 4.625 มากท่ีสุด 

6. เอกสาร/ส่ือ และองค์ความรู้
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ        
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

- 

- 

- 

- 

1 

(3.13) 

11 

(34.38) 

20 

(62.50) 

0.560 4.594 มากท่ีสุด 

7. การทุจริตเป็นบ่อนท าลายความมั่นคง
ของประเทศ ท่านเห็นด้วยมากน้อย
เพียงใด 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

(12.50) 

28 

(87.50) 

0.336 4.875 มากที่สุด 

8. ท่านคิดว่าการท่ีส านักงาน ป.ป.ช. และ
องค์กรตามรัฐธรรมเป็นหน่วยงานหลักใน
การแก้ไขข้อบกพร่องของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย 

- 

- 

- 

- 

1 

(3.13) 

12 

(37.50) 

19 

(59.38) 

0.564 4.563 มากท่ีสุด 

9. ท่านคิดว่าการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีมีประสิทธิผลต้องเริ่มจากตัว
ท่านเองก่อน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

(25.00) 

24 

(75.00) 

0.440 4.750 มากที่สุด 

10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ เป็นการผลักดัน   
ในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน    
อีกทางหน่ึง 

- 

- 

- 

- 

2 

(6.25) 

14 

(43.75) 

16 

(50.00) 

0.619 4.438 มาก 

11. ท่านได้มีการติดตามและประเมินผล
การท างานภายในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส 

- 

- 

1 

(3.13) 

3 

(9.38) 

17 

(53.13) 

11 

(34.38) 

0.738 4.188 มาก 

12. ท่านมีส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคม
ไม่ยอมรับในเรื่องของการทุจริตมากน้อย
เพียงใด 

- 

- 

- 

- 

6 

(18.75) 

14 

(43.75) 

12 

(37.50) 

0.738 4.188 มาก 

13. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติในเรื่องนี้ ก่อน การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- 

- 

6 

(18.75) 

18 

(56.25) 

8 

(25.00) 

- 

- 

0.669 3.063 ปานกลาง 

14. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติในเรื่องนี้ หลัง การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- 

- 

- 

- 

2 

(6.25) 

16 

(50.00) 

14 

(43.75) 

0.609 4.375 มาก 

15. ท่านได้รับทราบแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

- - 1 17 14 0.560 4.406 มาก 
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ประเดน็ควำมคดิเหน็ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด S.D. ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
ทุจริตฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และ
สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

- - (3.13) (53.13) (43.75) 

เฉลี่ย 0.557 4.435 มำก 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจกับประเด็นความคิดเห็น   
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.438) โดยแยกเป็น  
 1) กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.625 คิดเป็นร้อยละ 92.50 
 2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.563  คิดเป็นร้อยละ 91.25 
 3) ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีความชัดเจนและเหมาะสม มีความพึงพอใจ   
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.101 คิดเป็นร้อยละ 75.07 
 4) วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เข้าใจง่าย มีความพึงพอใจ          
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.500 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 5) วิทยากรให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความพึงพอใจอยู่ใน       
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.813 คิดเป็นร้อยละ 96.25 
 6) ความเหมาะสม และความพร้อมของเอกสาร/สื่อ และองค์ความรู้ประกอบการประชุม              
เชิงปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.594 คิดเป็นร้อยละ 91.88 
 7) ความคิดเห็นที่ว่าการทุจริตเป็นบ่อนท าลายความมั่นคงของประเทศ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ    
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.875 คิดเป็นร้อยละ 97.50 
 8) ส านักงาน ป.ป.ช. และองค์กรตามรัฐธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขข้อบกพร่องของ          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.563     
คิดเป็นร้อยละ 91.25 
 9) ความคิดเห็นที่ว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มจากตัวท่านเองก่อน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.750 คิดเป็นร้อยละ 95.00 
 10) ความคิดเห็นที่ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
เป็นการผลักดันในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานอีกทางหนึ่ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.438 คิดเป็นร้อยละ 88.75 
 11) หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการท างานภายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์
สุจริตและโปร่งใส มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.188 คิดเป็นร้อยละ 83.75 
 12) บุคลากรส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคมไม่ยอมรับในเรื่องของการทุจริต มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.188 คิดเป็นร้อยละ 83.75 
 13) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.063 คิดเป็นร้อยละ 61.25 
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 14) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.375 คิดเป็นร้อยละ 87.50 และ 
 15) สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้  ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีการน าความรู้ไปใช้      
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.406 คิดเป็นร้อยละ 88.13 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม อยากให้มีการจัดท าค่า baseline เพ่ือมาก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมาย      
แต่ละตัว เพ่ือให้สามารถอภิปรายบนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันได้มากข้ึน 
  
สรุปผลการด าเนินงาน 
  
 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนและปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม     
ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 46 คน โดยสามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เป็นการบูรณาการการร่วมกันของหน่วยงาน   
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบกับวิทยากรมีความรู้ความเข้าใจ มีการสอนที่ท าให้เข้าใจง่าย          
และมีเทคนิคในการจัดท าแผนที่ดี ท าให้สามารถน าไปปรับใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี   
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ตอนที่ 3  สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 
 กระทรวงคมนาคม ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบ และได้ด าเนินการ “จัดท ากิจกรรมการ               
จัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม” จ านวน 4 ครั้ง ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ดังนี้ 
  - ครั้งที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล      
ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
  - ครั้งที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์    
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
  - ครั้งที่ 3  ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงคมนาคม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวง
คมนาคม กรุงเทพมหานคร 
  - ครั้งที่ 4  การทบทวนและปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม 
ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ กรุงเทพมหานคร 
 

ผลลัพธ์ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  - กระทรวงคมนาคมมี (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 1 เล่ม 
 

 เชิงคุณภาพ 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม      
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม และสามารถน าสิ่งที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.62  
  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีส่วนร่วมในการผลักดันและตระหนักรู้ให้เกิดสังคมไม่ทนต่อ      
การทุจริต โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 81.25 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม เป็นการบูรณาการหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมที่ร่วมกัน
ระดมสมองในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เพ่ือให้สามารถน าไปขับเคลื่อน      
ในการด าเนินงานในเชิงรุก ก่อให้เกิดการน าปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดการรณรงค์อย่างเป็นรูปธรรม 
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 2.  เป็นกิจกรรมที่ดีมากของกระทรวงคมนาคม ในการระดมสมองจากหน่วยงานขึ้นตรงภายในสังกัด
กระทรวงคมนาคม มีผลให้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ               
ของกระทรวงคมนาคมจะมีความเข้มข้นในเชิงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายของทุกส่วน         
จากหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมให้แผนเกิดประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผลในการน าไปขับเคลื่อนงานด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในเชิงรุกต่อไป 
 3.  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม อยากให้มีการจัดท าค่า baseline เพ่ือมาก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมาย      
แต่ละตัว เพ่ือให้สามารถอภิปรายบนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันได้มากข้ึน 
 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  กระทรวงคมนาคมมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข 
 2.  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีส่วนร่วมบูรณาการในการด าเนินงาน และพัฒนาระบบ
บริหารด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ      
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3.  ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม 
 

 บัดนี้ กิจกรรมที่ 4.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จเรียบร้อย ทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้รวบรวม
รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์แบบประเมินผลความพึงพอใจ เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข           
ในการด าเนินงานครั้งต่อไป ทั้งนี้ ศปท. ด าเนินการจัดท าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม ตามกรอบระยะเวลา      
ที่ก าหนด ต่อไป 
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ค าน า 
 

 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ สร้างผลกระทบทั้งทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเป็นอุปสรรคส าคัญของการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม            
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท า “โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม” ภายใต้โครงการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ขึ้น เพ่ือบูรณาการในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาระบบ
บริหารด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ      
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี ้ได้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ได้อีกทางหนึ่ง 
 

 ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งนี้ ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ        
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวม แต่ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะประสบผลส าเร็จสูงสุดนั้น จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ รวมไปถึงต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อันจะเป็นกลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การปรับปรุง             
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต       
ของกระทรวงคมนาคม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ต่อไป 
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