
สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร หลกัสูตร “เสริมสร้างธรรมาภบิาลต่อต้านการทุจรติ” รุน่ที่ 2 

 
โดยนายอภิลักษณ์  อักษรพรหม ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ 

สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 
การจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ คือ 
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงประโยชนแ์ละผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการน าหลักธรรมาภิบาลไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 
ที่มาของโครงการฝึกอบรม 

การป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐจ าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยต้องให้
ความส าคัญกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการร่วมกันปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล ซึ่ง
รัฐบาลได้เห็นถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงได้วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้าน
การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นให้ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล และปรับ
วัฒนธรรมการท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ น าหลักการบริหารท่ีมีความโปร่งใสเป็นธรรม มาปรับใช้เพื่อช่วยลดความ
เส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน ส่งผลดีต่อภาพรวมของหน่วยงานของ
ภาครัฐ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และเสริมสร้างให้บุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริตและน าความรู้ไปใช้ใน
การขับเคล่ือนธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม กองการเจ้าหน้าท่ี จึงได้จัดท า
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรม
พัฒนาท่ีดิน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ 

1. ความรู้เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ITA เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบงาน โดยใช้เครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลและ
มาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต โดยกรอบการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด เช่ือมโยงกับ 3 เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน ประกอบด้วยแบบประเมินท่ีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม ประเมินหน่วยงาน ดังนี้ 



1) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
โดยการให้บุคลากรท่ีท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีต้ังแต่ระดับ ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/
หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง เป็นผู้ประเมิน โดยคะแนนจากแบบประเมิน IIT คิด
เป็นร้อยละ 30 

2) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT
) โดยการให้บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมารับบริการหรือมาติดต่องานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ในปีงบประมาณท่ีประเมิน เป็นผู้ประเมิน โดยคะแนนจากแบบประเมิน EIT คิด เป็นร้อยละ 30 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) ท าการประเมินโดยหน่วยงานท่ีรับการประเมินทุกหน่วยงานเพื่อตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน 
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ มีความครบถ้วนหรือไม่ 
โดยคะแนนจากแบบ OIT คิดเป็นร้อยละ 40 

 
2. กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริต   

ความหมายของ “ทุจริต” มีการให้ความหมายแตกต่างกัน แต่อาจสรุปได้ว่า ทุจริต หมายถึง การกระท า
ใด ๆ ท่ีเป็นการบิดเบือนการใช้อ านาจหน้าท่ี หรือการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนหรือกลุ่ม 
ซึ่งการกระท านั้นส่งผลเสียหายต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ สร้างความเส่ือมโทรมทางศีลธรรมและ
กลายเป็นปัญหาทางสังคม 

รูปแบบการทุจริตในภาพรวม อาจแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ  
1) การทุจริตในรูปแบบพื้นฐาน เช่น การเรียกรับสินบน  
2) การทุจริตแบบเครือข่าย ท่ีมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายโดยใช้ช่องว่างทางกฎหมาย  
3) การทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นการใช้อ านาจท่ีมีในการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเอื้อต่อการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
ผลกระทบจากการทุจริต ท าให้สังคมเสียหาย การพัฒนาไม่เกิดเท่าท่ีควร ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ค่านิยม

บิดเบี้ยว ภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย ท าให้ระบบงานเกิดความเสียหาย การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนขาดศรัทธา และระบบเศรษฐกิจเสียหายจากการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม ท าให้ประชาชนได้รับสินค้าและ
บริการท่ีไม่มีคุณภาพ รวมทั้งยังท าให้การเมืองและนักการเมืองขาดคุณภาพ 

กระบวนทัศน์ของธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดว่า “รัฐบาลท่ีทรงอ านาจ มีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจ จะ
เป็นรูปแบบท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของชาติได้ดีท่ีสุด โดยมีการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมจากบทบาทของ 
Actors เพิ่มขึน้” 

ธรรมาภิบาลเป็นท้ังวิธีคิด (นามธรรม) และการปฏิบัติ (รูปธรรม) มีขอบเขตครอบคลุมท้ังระดับโลก 
ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น พบได้ท้ังในและนอกองค์การ โดยอยู่ในทุกขั้นตอนของการบริหาร และธรรมาภิบาล
มีได้ในทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 



ธรรมาภิบาลสามารถป้องกันการทุจริต โดยเป็นกลไกด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ งส านักงาน ก.พ. ก าหนด
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ไว้ 6 ประการคือ 

(1) หลักนิติธรรม  
(2) หลักคุณธรรม  
(3) หลักความโปร่งใส  
(4) หลักการมีส่วนร่วม  
(5) หลักความรับผิดชอบ  
(6) หลักความคุ้มค่า 
ประโยชน์ท่ีได้จากการปฏิบัติราชการโดยยึดธรรมาภิบาล มีดังนี้ 
ภาครัฐ มีการปฏิบัติท่ียึดประโยชน์สาธารณะเป็นเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ มีระบบท่ีโปร่งใส เปิดโอกาส

ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม บุคลากรของรัฐตระหนักถึงความรับผิดชอบและการท างานท่ีมีตัวชี้วัดชัดเจน 
ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมกับรัฐในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ได้รับการบริการ

ท่ีดีขึน้ เกิดความตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีของตน 
ภาคเอกชนได้รับความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ ลดรายจ่ายนอกระบบ (การให้สินบน) ส่งผลให้มีการ

แข่งขันทางธุรกิจท้ังระดับประเทศและนอกประเทศ เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนได้รับสินค้า
และบริการท่ีมีคุณภาพ 

 
3. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เนื่องจากการป้องกันการทุจริต เป็นหน้าท่ีของทุกคน ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 50 (10) จึงก าหนดหน้าท่ีของบุคคลไว้ว่า ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ในกรณีของเจ้าพนักงานของรัฐ จะมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยกฎหมายแต่ละฉบับจะมีรายละเอียดปลีกย่อย 
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตท้ังท่ีมีเจตนา และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เจ้าพนักงานของรัฐจ าเป็นจะต้องศึกษา 
ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายอาญา ภาคความผิดต่อต าาแหน่งหน้าท่ีราชการ รวมทั้งกฎหมายลูก 
ท่ีอาศัยกฎหมายแม่ ในการออกประกาศ เพื่อให้รายละเอียด หรือหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของ
รัฐ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดท่ีพึงระวังปรากฎในข้อ 6 และข้อ 7 ดังนี้ 

ข้อ 6 ก าหนดว่า เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังนี้ 
1. ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติท่ีมีราคาหรือมูลค่าในการ

รับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
2. ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ ให้กับบุคคล

ท่ัวไป 
ข้อ 7. ก าหนดว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ท่ีไม่เป็นไปตามก าหนดไว้

ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐรับมาโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษา ไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล พนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับทรัพย์สิน



หรือประโยชน์อื่นใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับส่ิงนั้นไว้ 
 

จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ พบว่า  
ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ตระหนักถึงประโยชน์และผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติราชการ และมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมองค์กรคุณธรรม สามารถเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริตในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนและเป็น
ภาพรวมที่ดีขององค์กร  


