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การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อผลั ก ดั น
หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริต ศึ ก ษา

สานักต้านทุจริตศึกษา สานักงาน ป.ป.ช.

คานา
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนาหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ รวมถึง
การร่วมกั นระดมความคิดเห็นเพื่อ กาหนดแนวทางรูปธรรมเชิงรุกในการนาหลั กสูตรต้านทุจ ริตศึก ษา เข้าสู่
ระบบการศึก ษาและการฝึกอบรมในอนาคต ให้ส ามารถขับ เคลื่อนยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ”
ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญ ในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต และ
ประยุกต์ห ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงเป็นเครื่องมือต้านทุ จริต รวมถึงมุ่งเน้นเสริมพลังการมี ส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะส่งผลต่อระดับความสาเร็จของ
กระบวนการปรับกระบวนคิดและเพิ่มชุมชนใสสะอาดร่วมต้านทุจริตของสังคมไทย ต่อไป
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฉบับนี้ จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ร่วมกันขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสาคัญในการดาเนินภารกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยให้มี ประสิท ธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อก้ าวสู่ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” หรือ “Zero Tolerance and Clean Thailand”
สานักต้านทุจริตศึกษา
สานักงาน ป.ป.ช.
กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ภาคผนวก
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาเนื้อหาชุดวิชาหลักสูตรต้านทุจริต (Anti - Corruption Education)
- กาหนดการ
- ภาพกิจกรรม

๓

บทสรุปผู้บริหาร
ยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีก ลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มี
ระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีคาสั่งแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และ
สื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล กาหนดแนวทาง
และขอบเขตในการจัดท าหลัก สูตร ยกร่างและจัดท าเนื้อหาหลัก สูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบ
การเรีย นรู้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ก าหนดแผนหรือ แนวทางการน าหลั ก สู ต รไปใช้ ในหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
ได้ร่วมกันสร้างหลักสู ตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต)
2. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”)
3. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ
4. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
5. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
โดยมีกรอบการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต หัวข้อ
วิชา 4 วิชา ประกอบด้วย 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดทาหลัก สูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกั น
การทุจริต ยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการเรียน
การสอน ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการนาไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ สาหรับการ
นาไปใช้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มี ม ติ เห็น ชอบหลัก สูตรหรือ ชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เมื่ อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ดังนี้
1. เห็นชอบหลักการเกี่ ยวกั บ หลักสูตรต้ านทุ จริตศึก ษา (Anti – Corruption Education) และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
2. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงานตารวจแห่งชาติ
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องหารือร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณานาหลักสูตรนี้ ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่
3. ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ตาราเรียน ครู อาจารย์ รายละเอียด
หลักสูตร เพื่อนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ทั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทาทุจริตในลักษณะต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย
๔

ในการนี้ สานักงาน ป.ป.ช. จึงได้ดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานทางการศึก ษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง การจัดพิม พ์และเผยแพร่ห ลัก สูตรต้านทุ จ ริตศึก ษา
การจัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจแนวทางขับเคลื่อนและการกากับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ฯลฯ
เพื่อให้การผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเกิดการนาสู่การปฏิ บัติอย่างเป็นรูปธรรม และได้ดาเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ
และผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สรุปได้ดังนี้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต)
กลุ่มเป้าหมายการนาไปใช้
๑. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๒. โรงเรียนสาธิต
๓. สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
๕. สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
๖. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๗. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.)
๘. สานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
๙. กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
๑๐. สานักการศึกษา
เมืองพัทยา
๑๑. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๑๒. สถาบันการบินพลเรือน
๑๓. สานักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
๑๔. กองทัพเรือ
๑๕. กองทัพอากาศ
๑๖. กองทัพบก

แนวทางการนาไปใช้
๑. เปิดรายวิชาเพิม่ เติม
๒. บูรณาการการเรียนการ
สอนกับกลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
๓. บูรณาการการเรียนการ
สอนกับกลุม่ สาระอื่นๆ
๔. จัดในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
๕. จัดเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือบูรณาการกับ
วิถีชีวิตในโรงเรียน

ปัญหาอุปสรรค
- เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รต้ า น
ทุจริตศึกษา ไม่มีการจัดลาดับ
ความยากง่าย
- หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา
ผลิ ต และเผยแพร่ ล่ า ช้ า ซึ่ ง
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบาง
โร ง เรี ย น มี ก า ร ว า ง แ ผ น
หลัก สูตรไว้แล้ว จึงต้องนาไป
บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ
- ครู ผู้ส อนไม่ มี ความรู้ ในเชิ ง
ลึ ก เกี่ ย ว กั บ เนื้ อ ห า ข อ ง
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- โร ง เรี ย น ใน 3 จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต้ นาหลัก สูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการ
กั บ สาระวิชาอื่ น เนื่ องจากมี
หลั ก สู ต รต่ า งๆ บรรจุ ล งใน
โรงเรียนจานวนมาก

๕

ข้อเสนอแนวทางเชิงรุก
- ครู ผู้ ส อน สามารถป รั บ
แผนการสอนดั ง กล่ า ว ให้
เหมาะสมกั บ บ ริ บ ท ของ
โรงเรียนได้
- ค รู ผู้ ส อ น ส า ม า ร ถ
Download ห ลั กสู ตรต้ าน
ทุ จ ริ ตศึ ก ษาได้ ท างเว็ บ ไซต์
ข อ งส า นั ก งา น ป .ป .ช .
www.nacc.go.th

- คู่ มื อ หลั ก สู ต รต้ านทุ จ ริ ต
ศึก ษา ที่ ส านั ก งาน ป.ป.ช.
เผยแพร่ค รูผู้ ส อนสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได้
- หลัก สูตรต้านทุจ ริตศึก ษา
สามารถนาไปบูรณาการกั บ
สาระวิ ช าอื่ น ได้ ถ้ า ตั ว ชี้ วั ด
เหมือนกัน ส่วนรูปแบบการ
ประเมิน ผลสามารถกระท า
ได้ โดยไม่ จ ากั ด รูป แบบ แต่
ขอให้ มี ก ารประเมิ น ผล 2
ส่ ว น คื อ การป ระเมิ น ผล
ร ะ ห ว่ า ง เรี ย น กั บ ก า ร
ประเมินผลปลายภาคเรียน

หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”)
กลุ่มเป้าหมายการนาไปใช้
๑. สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
๒. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๓. โรงเรียนนายร้อยตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔. สถาบันพระบรมราชชนก
๕. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๗. สถาบันการพลศึกษา

แนวทางการนาไปใช้
๑. จัดทาเป็น ๑ รายวิชา
จานวน ๓ หน่วยกิต
๒. จัดทาเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ โดยอาจารย์ผสู้ อน
สามารถ
นาเนื้อหาในหน่วยการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้/
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของ
ตนเอง
๘. สานักงานคณะกรรมการการ ๓. จัดทาเป็นวิชาเลือก
อาชีวศึกษา (สอศ.)

ปัญหาอุปสรรค
- เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รต้ า น
ทุ จ ริ ต ศึ ก ษา มี รายละเอี ย ด
ค่ อนข้ างน้ อย ซึ่ งยากแก่ การ
น าม า ดั ด แ ป ล ง ท า เป็ น
โครงงานหรือกิจกรรม
- หลั กสู ตรต้ านทุ จริ ตศึ กษามี
ความซ้าซ้อนกั บหลั กสูตรที่ ใช้
ใน ก าร เรี ย น ก าร ส อ น ใน
ระดับอุดมศึกษาอยู่แล้ว
- สื่อการสอนและกรณีศึกษามี
น้ อ ยและไม่ ต รงกั บ วั ย ของ
ผู้เรียน

ข้อเสนอแนวทางเชิงรุก
- ใช้ การบรรยายเนื้ อหาของ
หลั กสู ตรแทนการจั ดท าเป็ น
โครงงาน และปรั บ เพิ่ มการ
ค้ นคว้ าสื่ อประกอบการสอน
เพิ่มเติม
- จัดทาสื่อออนไลน์
- ผู้นาองค์กรต้องกาหนดแนว
ท างก ารด าเนิ น งาน ขอ ง
หลักสูตรต้านทุ จริตศึ กษาให้
ชัดเจน
- ควรจัดทาสื่อประกอบการ
สอนใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
โดยเฉพาะ
- ค ว ร น า ส า น ว น ค ดี ที่
สานักงาน ป.ป.ช. ดาเนินการ
เส ร็ จ สิ้ น แ ล้ ว ม าใช้ เป็ น
กรณีศึกษา
- ควรจั ดท าประกาศนี ยบั ตร
ให้แก่นักศึกษาที่ จบหลักสูตร
เพื่อนาไปประกอบการสมัครงาน
- ควรจั ดท าเป็ นรายวิ ช า
เพิ่ ม เติ ม หรื อ ก าหนดเป็ น
หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ
กลุ่มเป้าหมายการนาไปใช้
๑. กองทัพบก
๒. กองทัพอากาศ
๓. กองทัพเรือ
๔. กองบัญชาการกองทัพไทย
๕. ตารวจ
๖. สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย

แนวทางการนาไปใช้
หลักสูตรตามแนวทางการ
รับราชการและหลักสูตร
เพิ่มพูนความรู้ (๓ ระยะ)
- ระยะสั้น ๒ - ๔ เดือน ให้
มีการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่า ๓ - ๔ ชั่วโมง
- ระยะกลาง ๔ – ๖ เดือน
ให้มีการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่า ๖ – ๘ ชั่วโมง
- ระยะยาว ๖ – ๑๒ เดือน

ปัญหาอุปสรรค
- ขาดวิทยากรในการบรรยาย
และสื่อในการเรียนการสอน
- อ าจ ารย์ ผู้ ส อน เข้ า ใจใน
หลักสูตรยังไม่ชัดเจน

๖

ข้อเสนอแนวทางเชิงรุก
- สร้ างวิท ยากรตั ว คู ณ เพื่ อ
ขยายผลในหน่วยงาน
- มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- เก็ บ คะแนนคุณธรรมเพื่อ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคล
- ค้นหาหน่วยงานตัวอย่างใน
การดาเนินการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่า ๙ – ๑๒ ชั่วโมง
*หลักสูตรที่มรี ะยะเวลา
การอบรมน้อยกว่า ๒ เดือน
ให้ใช้รูปแบบการบรรยาย
พิเศษหรือใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลุ่มเป้าหมายการนาไปใช้
1. หน่วยงานภาครัฐ
รวมจานวน 20 กระทรวง
2. หน่วยงานภาครัฐ
วิสาหกิจ รวมจานวน 56
แห่ง

แนวทางการนาไปใช้
ประกอบด้วย ๓ แนวทาง
(๑) ใช้ฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ป.ป.ช.
(๒) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช
STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
(๓) ใช้ฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรภาครัฐ

ปัญหาอุปสรรค
- วิทยากรที่สร้างยังไม่สามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาตามหลักสูตรได้
อย่างชัดเจน
- ส่วนราชการไม่มีงบประมาณ
ขับเคลื่อนหลักสูตรฯ
- มีผู้สนใจเป็นวิทยากรน้อย

ข้อเสนอแนวทางเชิงรุก
- การจัดทาระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (E- Learning)
- ให้ใบรับรองและจัดทาทะเบียน
ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมฯ
- การใช้กรณีตัวอย่างคดี
- จั ด ท า Role Model ให้
หน่วยงานอื่นได้ศึกษา
- ควรมี วิ ธี ก ารประเมิ น ผล
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม แล ะ
ก าหนดค่าเป้ าหมายในการ
ประเมินผลความสาเร็จ
- ใช้เรื่องการคิดแยกแยะฯ ในการ
สอบคัดเลือกเข้ารับราชการ

ปัญหาอุปสรรค
- การยอมรับในตัวโค้ช
- มีผู้สนใจเข้าอบรมวิทยากรน้อย
- สานัก งาน ป.ป.ช. ควรเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รโค้ ช
เนื่องจากมีองค์ความรู้ดีที่สุด

ข้อเสนอแนวทางเชิงรุก
- ให้ใบรับรองและจัดทาทะเบียน
ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมฯ
- ควรมี วิ ธี ก ารประเมิ น ผล
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม แล ะ
ก าหนดค่าเป้ าหมายในการ
ประเมินผลความสาเร็จ

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
กลุ่มเป้าหมายการนาไปใช้
โค้ชภาคประชาสังคมใน
พื้นที่ระดับจังหวัด จานวน
๗๖ จังหวัด และ ๑ เขต
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ (กรุงเทพมหานคร)

แนวทางการนาไปใช้
(๑) ใช้ฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ป.ป.ช.
(๒) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช
STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
(๓) ใช้ฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรภาครัฐ

๗

บทนา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคาสั่งที่ 646/2560 ลงวันที่ วันที่ 26 เมษายน 2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุ จริต เพื่อดาเนินการสร้าง
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สาหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางเพื่อให้สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา นาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหลักสูตรสาหรับ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช (สร้างโค้ชสาหรับโครงการต้านทุจริต) โดยมี
คณะอนุกรรมการร่วมจัดทาหลักสูตร ประกอบด้วย ที่ปรึกษาและผู้บริหารสานักงาน ป.ป.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่
1) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
6) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
7) สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
8) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
9) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
10) คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
11) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
12) กรมยุทธศึกษาทหารบก
13) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
14) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
15) กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกั น
การทุจริต มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้
และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบ
การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”
3. พิ จารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยกาหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบลาดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ นเพิ่ม เติ ม เกี่ ยวกั บ การจั ดท าหลั ก สู ตรหรือชุด การเรีย นรู้แ ละสื่ อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้ องกั นการทุ จริต เพื่อให้ มี เนื้อหาที่ ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้ งนาเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560
5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการนาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘

6. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1-1/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เพื่อหารือ
เกี่ ยวกับ กรอบการจัดท าหลักสูตรหรือ ชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกั นการทุจริต
โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต หัวข้อวิชา 4 วิชา ประกอบด้วย
1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 948-19/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้มี
มติเห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ทั้ง 5 หลักสูตร
ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ หลักสูตรสร้าง
วิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช เพื่อการรู้คิดต้านทุจริต รวมทั้งเห็นชอบให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องนาหลักสูตรไปใช้ กับกลุ่มเป้าหมาย ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 19 (11) และมาตรา 19 (13) ทั้ง นี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีม ติเมื่ อวันที่ 22
พฤษภาคม 2561 เห็นชอบหลักสูตรต้านทุ จ ริตศึก ษา (Anti-Corruption Education) ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้ น าเสนอ โดยให้ ป ระสานงานกั บ ส านั ก งาน ป.ป.ช. อย่ างใกล้ ชิ ด พร้อมทั้ งให้ กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หารือร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. เพื่ อพิ จารณานาหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ
บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุท ธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสัง คมไม่ ท นต่อการทุ จ ริต ” มุ่ ง เน้นให้
ความสาคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในทุ ก ระดั บ ช่วงวัยตั้ง แต่ป ฐมวัยเพื่ อสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุ จ ริต และปลูก ฝั ง
ความพอเพี ยง มี วินัย ซื่อ สัตย์สุจ ริต ดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ม ตัวแทนที่ ท าหน้าที่ ในการกล่อมเกลา
ทางสั ง คม และได้ก าหนดกลยุท ธ์ 4 กลยุ ท ธ์ คือ กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ปรับ ฐานความคิ ดทุ ก ช่ วงวัย ตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย
ให้ส ามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มี ระบบและ
กระบวนการกล่ อ มเกลาทางสั งคมเพื่ อ ต้ านทุ จ ริต กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ประยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยกาหนดให้ต้องดาเนินการจัดทาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน
การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักการเกี่ยวกั บ หลักสูตรต้านทุ จริตศึกษา (Anti – Corruption Education)
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
2. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงาน
ตารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณานาหลักสูตรนี้ ไปปรับใช้ใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่
3. ให้ก ระทรวงศึก ษาธิก ารเตรียมความพร้อ มในด้านต่างๆ เช่น ตาราเรียน ครู อาจารย์
รายละเอียดหลักสูตร เพื่อนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลั ก สูตรอุ ดมศึก ษา) ไปปรับ ใช้ในการจัด การเรียนการสอนของสถานศึก ษา ทั้ ง นี้ มุ่ งเน้ น
๙

การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทาทุจริตในลักษณะต่างๆ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย
ส านั ก งาน ป.ป.ช. จึ ง เห็ น ควรจัด โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระหว่า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
เพื่อผลักดันหลัก สูตรต้านทุ จริตศึกษา โดยกาหนดดาเนินการ 1 วัน ในวันพฤหัส บดีที่ 6 มิถุนายน 2562
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.0๐ น. ณ โรงแรมเซ็น ทรา บายเซ็น ทาราศูน ย์ร าชการและคอนเวนชัน เซ็น เตอร์
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับ หลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรอุดมศึก ษา, ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มโค้ชสาหรับบุคลากรสานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแต่ละหลักสูตรไปใช้ รวมจานวนทั้งสิ้น 672 คน
โดยช่วงเช้าผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปลูกฝังวิธีคิดไม่โกง ไม่ท น
อย่างยั่ง ยืน ด้วยหลัก สูตรต้านทุ จ ริตศึกษา เข้าสู่ร ะบบการศึก ษาและการฝึกอบรม” โดย นายอุทิ ศ บัวศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “แนวทางรูปธรรมเชิงรุกในการนาหลักสูตร
ต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา เข้ า สู่ ร ะบบการศึ ก ษาและการฝึ ก อบรม ” ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอภิ ป ราย ประกอบด้ ว ย
(1) ผู้แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร. ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธารง รองผู้อานวยการ
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) ผู้แทนหลักสูตรอุดมศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(3) ผู้แทนหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ โดย พ.ต.อ. ดามพ์ ทองใบ
รองผู้บัญชาการสานักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(4) ผู้ แ ทนหลั ก สู ต รสร้ า งวิ ท ยากรผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงสู่ สั ง คมที่ ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต
โดย นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สานักงาน ก.พ.
(5) ผู้แทนหลั ก สูตรโค้ช เพื่อการรู้คิดต้านทุจริต โดย นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริม และบูร ณาการการมี ส่วนร่วมต้านทุ จ ริต ส านัก งาน ป.ป.ช. และดาเนิน รายการโดย รศ.ดร. มาณี
ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.
สาหรับ ช่วงบ่ายเป็นการประชุม เชิง ปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางรูป ธรรมเชิง รุก ในการนาหลัก สูตร
ต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษาและฝึกอบรม” ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 4 กลุ่ม จานวน 5 หลักสูตร
ได้แก่
กลุ่มย่อยที่ 1 : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากรประจากลุ่ม ประกอบด้วย
(1) ดร. ภู ธร จั นทะหงส์ ปุ ณ ยจรั ส ธ ารง รองผู้ อ านวยการส านั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการ
จัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน รองผู้อานวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึก ษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
(4) นายธนบดีพิพัฒน์ ดานิล ศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
(5) นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
๑๐

กลุ่มย่อยที่ 2 : หลักสูตรอุดมศึกษา วิทยากรประจากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาทิมา แป้นธัญญานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กลุ่มย่อยที่ 3 : หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ วิทยากรประจากลุ่ม
ประกอบด้ ว ย พั น เอก ณั ฐ วุ ฒิ ดวงจรัส สถาบั นวิชาการป้ องกั นประเทศ กองบั ญ ชาการกองทั พไทย และ
พ.ต.อ. ดามพ์ ทองใบ รอง ผบก.สศป. สานักงานตารวจแห่งชาติ
กลุ่มย่อยที่ 4 : หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ
หลักสูตรโค้ชเพื่ อการรู้คิดต้านทุจ ริต วิท ยากรประจากลุ่ม ประกอบด้วย นางสาวจินตนา พลอยภัท รภิญ โญ
ผู้อานวยการสานักต้านทุจริตศึกษา สานักงาน ป.ป.ช. และ นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อานวยการสานัก ส่งเสริม
และบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สานักงาน ป.ป.ช.
ซึ่งการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือนาเสนอ
ตัวอย่างการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม ระดมความคิดเห็นร่วมกัน
ถึงแนวทางรูปธรรมเชิงรุกในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและจัดทาข้อเสนอแนวทางรูปธรรมเชิงรุกในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่
ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางรูปธรรมเชิงรุก
ในการน าหลั กสู ตรต้ านทุ จ ริ ตศึ ก ษา เข้ าสู่ ร ะบบการศึ ก ษาและฝึ ก อบรม” ได้ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนด
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้า 27 - 34)
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พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
▪ คากล่าวรายงาน
โดย นายอุทิศ บัวศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เรียน กรรมการ ป.ป.ช. (นายณรงค์ รัฐอมฤต)
ในนามของส านั ก งาน ป.ป.ช. , ผู้ แ ทนส่ วนราชการ, หน่ ว ยงานรั ฐวิ ส าหกิ จ และผู้ มี เ กี ย รติ
ทุกท่าน ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในวันนี้
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
เป็นโครงการที่ จัดขึ้นเนื่องจากสานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกั บหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ป ระชุม อธิก ารบดีแห่ งประเทศไทย ที่ ป ระชุ ม อธิก ารบดีม หาวิท ยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรมยุท ธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการศึกษา และสานักงานตารวจแห่ง ชาติ จัดทาหลักสูตร
ต้านทุ จริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร คือ ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)
๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่ มทหารและตารวจ ๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมที่ไม่ท นต่อการทุ จริต และ ๕. หลัก สูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต และคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ดังนี้
1. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องนาหลักสูตรดังกล่าว
ไปพิ จ ารณาปรั บใช้ กั บ กลุ่ม เป้ าหมาย ทั้ งนี้ ให้ ห น่วยงานที่ ต้ องน าหลั กสู ตรไปด าเนิ นการรับ ความเห็ นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ และ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป โดยให้ประสานงานกับ
สานักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด
๑๒

2. ให้กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง หารือร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อ
พิจารณานาหลัก สูตรนี้ไปปรับ ใช้ในโครงการฝึก อบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ ที่บรรจุใหม่ รวมทั้งให้พิ จารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรโค้ชให้มีความชัดเจน โดยให้
หมายความรวมถึงบุคลากรทางการศึก ษา เช่น ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ ท าหน้าที่ เป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้ งใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอุ ดมศึกษาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้
หรือช่วยในการจัดการเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ให้ก ระทรวงศึก ษาธิก ารเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ตาราเรียน ครู อาจารย์
รายละเอี ยดหลัก สูตร เพื่ อ น าหลัก สูตรต้ านทุ จ ริตศึ ก ษา ไปปรับ ใช้ ในการเรีย นการสอนของสถานศึ ก ษา
โดยมุ่ ง เน้ นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูก ต้ องเกี่ ยวกั บ ความหมายและขอบเขตของการกระท าทุ จ ริ ต
ในลักษณะต่างๆ ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการ
ประเมินผลสมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย
สานักงาน ป.ป.ช. จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ในการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กาหนดดาเนินการ 1 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถนุ ายน 2562
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปลูกฝังวิธีคิดไม่โกง ไม่ทน อย่างยั่งยืน
ด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม” โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(นายอุทิศ บัวศรี)
การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “แนวทางรูป ธรรมเชิงรุกในการนาหลักสูตรต้านทุ จริตศึกษา เข้าสู่
ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม”
และการมีส่วนร่วมในการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางรูป ธรรมเชิงรุก ในการนา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษาและฝึกอบรม” ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 5 หลักสูตร
สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
การศึก ษาขั้นพื้ นฐาน, ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกั บหลักสูตรอุดมศึก ษา, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกั บ
หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและ
รัฐวิส าหกิจ และกลุ่ม โค้ชสาหรับ บุคลากรสานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาหลัก สูตร
ต้านทุจริตศึกษาแต่ละหลักสูตรไปใช้
บั ดนี้ ได้ เวลาอั นสมควรแล้ ว ขอกราบเรี ยนเชิญ ท่ านกรรมการ ป.ป.ช. (นายณรงค์ รั ฐอมฤต)
ได้ก ล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ต่อไป
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▪ คากล่าวเปิด
โดย นายณรงค์ รัฐอมฤต
กรรมการ ป.ป.ช.

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารหน่วยงาน, รองเลขาธิการฯ, ผู้แทนส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และผู้มีเกียรติทุกท่าน
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการร่วมจัด ท าหลัก สูต รต้านทุ จ ริตศึ ก ษา รวมถึ ง หน่วยงานที่ ร่วมขับ เคลื่ อนหลัก สู ตรต้ านทุ จ ริต ศึก ษา
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ านที่ ได้ให้ ค วามส าคัญ รวมถึง ให้ เ กี ย รติ และสละเวลาของท่ านมาร่ว มโครงการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ เพื่ อร่วมกั นนาหลัก สูตรต้านทุ จริตศึก ษาไปปรับใช้กั บ กลุ่ม เป้าหมายและเป็นการ
เสริม สร้า งความร่ว มมือ ระหว่า งหน่ว ยงาน ในการผลัก ดัน หลัก สูต รต้า นทุจ ริต ศึก ษาไปสู ่ก ารปฏิบ ัติ
อย่างเป็นรูปธรรมในระบบการศึกษาและการฝึกอบรม
สาหรับการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปสู่การปฏิบัตินั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปลูกฝังและสร้าง
วัฒ นธรรมต่อ ต้านการทุ จริตให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริตและ
ไม่ ทนต่อการทุ จริตทุ กรูปแบบ ผ่านระบบการศึกษา ซึ่งมีความจาเป็นที่ จะต้องปรับ ฐานความคิดตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึ กษา มั ธยมศึ กษา รวมถึงอาชีวศึกษา การศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย และ
สถานศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
ต่อเนือ่ งไปจนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังรวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับกลุ่มทหารและตารวจ บุคลากร
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมทางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ซึ่งเป็น การดาเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรีและการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ชาติ ว่ าด้วยการป้ องกั นและปราบปราม
การทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ ไม่ท นต่อการทุ จริต ดังนั้น
การดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง หากท่านซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและหลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
๑๔

จะนาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าไปสู่ระบบการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งระบบ
อย่างเป็นรูปธรรมและการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป
บัด นี้ ได้เ วลาอั น สมควรแล้ ว ผมขอเปิ ดโครงการประชุม เชิง ปฏิบั ติก ารระหว่างหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ยวข้ อ งเพื่ อ ผลัก ดัน หลั ก สู ตรต้ านทุ จ ริต ศึก ษา และขออวยพรให้ ก ารดาเนิ นการในครั้ง นี้ เป็น ไปด้ว ย
ความเรียบร้อย บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ

๑๕

ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “การปลูกฝังวิธีคิดไม่โกง ไม่ทน อย่างยั่งยืน ด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
เข้าสู่ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม”

โดย นายอุทิศ บัวศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิด
ภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ดาเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม และได้กาหนดกลยุท ธ์ 4 กลยุท ธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1
ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มี ม ติเห็นชอบหลัก สูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุ จริต ทั้ ง 5 หลัก สูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา
หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ หลักสูตรสร้างวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตร
โค้ ช เพื่ อสร้างกระบวนการปลูก ฝังวิธีคิดไม่ โกง ไม่ ท น ให้มี ความยั่งยืน ผ่านกลไกการศึก ษาด้วยหลัก สูตร
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และเห็นชอบให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้นาเสนอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มี คาสั่งที่ 646/2560 ลงวันที่ วันที่ 26 เมษายน 2560 แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อ
ดาเนินการสร้างหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สาหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางเพื่อให้
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา นาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา
ในทุกระดับชั้นเรียน ตั้ง แต่ร ะดับ ปฐมวัย ประถมศึก ษา มั ธยมศึก ษา และอุดมศึก ษา ทั้ งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้ งหลักสูตรสาหรับฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลัก สูตรโค้ช (สร้างโค้ชสาหรับ
๑๖

โครงการต้านทุจริต) จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1-1/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
เพื่อหารือเกี่ ยวกับ กรอบการจัดทาหลัก สูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกั น
การทุจริต โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต หัวข้อวิชา 4 วิชา ประกอบด้วย
1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยวิชาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนั้น ถือว่าเป็นระบบคิด
ฐานสอง (Binary Thinking) ซึ่งเป็นอี ก แนวคิดหนึ่งในการปลูก ฝัง วิธีคิดไม่ โกง ไม่ ท น ให้มี ความยั่งยืน เป็ น
แนวคิดที่แยกรัฐออกจากตัวคน ให้รัฐเป็นสถาบัน เรียกว่า “รัฐสมัยใหม่” เริ่มต้นจากการลงนามในสนธิสัญ ญา
สันติภาพเวสฟาเลีย ในปี ค.ศ.๑๖๔๘ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๑๙๑ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง รัชกาลที่ ๒๔
แห่งกรุงศรีอ ยุธยา ซึ่งเป็น แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกั บ ประโยชน์ส าธารณะ คือ รัฐ โดยองค์ก รของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ดูแลรักษาประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ แต่ในกรณีที่ประโยชน์ส่วนตัวของ
เอกชนไม่สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะจะต้องให้ประโยชน์สาธารณะอยู่เหนือประโยชน์ส่วนตัวของเอกชน
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สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐ สถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีความสัมพันธ์กับรัฐ
2 สถานะ ได้แก่ สถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคลที่ทางานให้กับ
รัฐหรือตัวแทนของรัฐ กับอีกสถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเอกชนคนหนึ่ง

๑๗

ซึ่งการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทาการใดๆ ตามอานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสีย
กับกิ จกรรมหรือการดาเนินการที่เอื้ อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทาให้การใช้อานาจหน้าที่เป็นไป
โดยไม่ สุจริต ก่อ ให้เกิ ดผลเสียต่อ ภาครัฐ โดยมีรูป แบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ดังนี้
1. การรั บ ผลประโยชน์ ต่ า งๆ (Accepting benefits) คื อ การรั บ สิ น บน หรื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับ
เงินบริจาคสร้างสานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐ
เพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2. การท าธุร กิ จ กั บ ตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญ ญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสว่ นได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานทีต่ นสังกัด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ทาให้หน่วยงาน
ทาสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการ
จัดสร้างสานักงาน
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเอง
เคยมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล
4. การท างานพิ เศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ ของรัฐตั้ง บริษั ท
ดาเนินธุรกิ จที่ เป็นการแข่งขันกั บหน่วยงานหรือองค์ก รสาธารณะที่ ตนสังกั ด หรือการรับจ้างเป็นที่ป รึก ษา
โครงการโดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่ มีปัญหาติดขัด ในการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
5. การรับ รู้ข้อ มู ลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อ
ที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและขาย
ให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น
6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ในราชการไปใช้
เพื่องานส่วนตัว

๑๘

7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การ
ที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ
เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
8. การใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง
9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ
0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 0100 001101
0001011001000 0110010 11 0100 001101 01 00 0110010 11 0100 001101 01 0001011001000
0110010 11 0100 001101 01 0001011001000 0110010 11 001101 01 00 0110010 11 0100

Analog Thinking

Continuous / Integrate
COI

Patronage System

Corruption

ตัวอย่าง ปัญหาการขาดจิตสานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

• พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2560
ผลบังคับใช้เดือน กุมภาพันธ์ 2560
ครอบครองสิ่งล่วงล้าลาน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ ตร.ม.ละ 1,000-20,000 บาท

๑๙

• พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
มาตรา 49 ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือติดตั้งป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

• พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560
ซื้อ – ขายกล้วยแขกกลางสี่แยก เสี่ยงอุบัติเหตุ – ผิดกฎหมาย !!!
มาตรา 20 ห้าม ปรุงอาหาร ขายหรือจาหน่ายสินค้าบนถนนหรือที่สาธารณะ
- ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 21 ห้ามผู้ขับขี่รถซื้อสินค้าที่จาหน่ายบนถนน
- ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

๒๐

• พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 54 ห้ามจอดรถกีดขวางการจราจร
มาตรา 57 ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด
- ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
ที่มา : ไฟล์นาเสนอของ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายอุทิศ บัวศรี)
โดยการยกระดับค่า CPI ด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พิจารณาจากสถานการณ์การทุจริตซึ่งประเมิน
จากดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ตั้งแต่ปี 2538 – 2๕๖๑ ประเทศไทย
ได้ค่าคะแนนอยู่ร ะหว่าง 27 – 38 คะแนน ในปี 256๑ ประเทศไทยได้ 3๖ คะแนน อยู่ลาดับ ที่ 9๙ จาก
180 ประเทศ โดยเป้าหมายต้องการเพิ่มค่าคะแนนที่ 50 คะแนน ทั้งนี้ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) เป้าหมายสาคัญ คือ ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ยงในทุก ระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบทุ กรูปแบบ มี ส่วนร่วมต่อต้านการทุ จริต พร้อมทั้ งส่งเสริมสนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแส
การทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจาก
รัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นนี้ได้กาหนดแผนย่อยไว้ ๒ แผน คือ

๒๑

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๖๑ - ๖๕

ปี ๖6 - 70

ปี 7๑ - 7๕

ปี 76 - 80

๑. ประชาชนมีวัฒนธรรม ร้อ ยละของเด็กและ ร้อยละ ๕๐
และพฤติ ก รรมซื่ อ สั ต ย์ เ ย า ว ช น ไ ท ย มี
สุจริต
พฤติ ก รรมที่ ยึ ด มั่ น
ความซื่อสัตย์ สุจริต

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละของประชาชน ร้อยละ ๕๐
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติ กรรมใน การ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ร้ อ ย ล ะ ๘ ๐ ร้อ ยละ ๑๐๐ ร้ อ ย ล ะ ๘ ๐ ร้อยละ ๑๐๐
ห น่ วย งาน ที่ ผ่ า น (๘๕ คะแนน (๘๕ คะแนน (๙๐ คะแนน (๙๐ คะแนน
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ขึน้ ไป)
ขึน้ ไป)
ขึน้ ไป)
ขึน้ ไป)
ITA
๒. คดีทุจริตและประพฤติ จ าน วน ค ดี ทุ จ ริ ต ลดลงร้ อ ยละ ลดลงร้ อ ยละ ลดลงร้ อ ยละ ลดลงร้ อยละ
มิชอบลดลง
ในภาพรวม
๑๐
๕๐
๗๐
๘๐
จานวนคดีทุจริตราย ลดลงร้ อ ยละ ลดลงร้ อ ยละ ลดลงร้ อ ยละ ลดลงร้ อยละ
หน่วยงาน
๑๐
๕๐
๗๐
๘๐
จ านวนข้ อร้ องเรี ยน ลดลงร้ อ ยละ ลดลงร้ อ ยละ ลดลงร้ อ ยละ ลดลงร้ อยละ
เจ้ าหน้ าที่ ภ าครั ฐ ที่ ๑๐
๕๐
๗๐
๘๐
ถู ก ชี้ มู ล ว่ า กระท า
การทุจริต
จ านวนคดี ทุ จ ริ ต ที่ ลดลงร้ อ ยละ ลดลงร้ อ ยละ ลดลงร้ อ ยละ ลดลงร้ อยละ
เกี่ ยวข้ องกั บผู้ ด ารง 25
๕๐
80
9๐
ตาแหน่งทางการเมือง

๒๒

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๖๑ - ๖๕

ปี ๖6 - 70

ปี 7๑ - 7๕

ปี 76 - 80

๑. การดาเนินคดีทุ จริตมี ก ร ะ บ ว น ก า ร ไม่ เกินร้อยละ ไม่ เกินร้อยละ ไม่ เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
ความรวดเร็ว เป็ น ธรรม ด าเนิ น คดี ทุ จ ริ ต ที่ ๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ จาเป็นต้อ งขอขยาย
ระยะเวลาเกิ น กว่ า
กรอบเวลาปกติ ที่
กฎหมายกาหนด
จ านวนคดี อ าญาที่ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
หน่วยงานไต่สวนคดี ๔ ของจานวน ๓ ของจานวน ๒ ของจานวน ๑ ของจานวน
ทุจริตถูกฟ้องกลับ คดีที่ส่งฟ้อง คดีที่ส่งฟ้อง คดีที่ส่งฟ้อง คดีที่ส่งฟ้อง
โดยสรุปแล้ว แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) มีค่าเป้าหมายดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 - 2565
จานวน 50 คะแนน ปี พ.ศ. 2566 - 2570 จ านวน 57 คะแนน ปี พ.ศ. 2571 - 2575 จ านวน 62
คะแนน และปี พ.ศ. 2576 - 2580 จานวน 73 คะแนน ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐควรดาเนินงานด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปี ๒๕๘๐ ต่อไป

๒๓

การอภิปราย
เรื่อง “แนวทางรูปธรรมเชิงรุกในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
เข้าสู่ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม”

ผู้เข้าร่วมอภิปราย : 1. ผศ.ดร. เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์
เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
2. ดร. ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธารง
รองผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พ.ต.อ. ดามพ์ ทองใบ
รองผู้บญ
ั ชาการสานักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
4. นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สานักงาน ก.พ.
5. นางแก้วตา ชัยมะโน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สานักงาน ป.ป.ช.
ดาเนินรายการโดย รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.
การอภิปราย เรื่อง “แนวทางรูปธรรมเชิงรุกในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษา
และการฝึกอบรม” ซึ่งมี รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ดาเนินการอภิปรายฯ
โดยได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ ทนต่อการทุจ ริต ” ที่มุ่ งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคม
ให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” รวมถึงการประเมินสถานการณ์การทุจริต พบว่า ดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) ตั้ง แต่ปี 2538 – 2๕๖๑ ประเทศไทย ได้ค่าคะแนนอยู่ร ะหว่าง
27 – 38 คะแนน ในปี 256๑ ประเทศไทยได้ 3๖ คะแนน อยู่ ล าดั บ ที่ 9๙ จาก 180 ประเทศ
จากสถานการณ์ การทุ จริตดังกล่าว จึงเป็นที่ มาของการจัดท าหลัก สูต รต้านทุ จริตศึก ษา (Anti-Corruption
Education) ซึ่งประกอบด้วย ๕ หลักสูตร คือ ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกัน
๒๔

การทุจริต) ๒. หลักสูตรอุ ดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทาง
รับราชการกลุ่มทหารและตารวจ ๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 4 วิชา ได้แก่
1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษาและการฝึกอบรมนั้น ทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมกั นดาเนินการและให้ความสาคัญ ในการขับ เคลื่อนเพื่อให้เกิดผลสาเร็จ เพราะเป็นวิธีก ารปลูกฝังวิธีคิด
อย่างยั่งยืนที่สุด ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษาและ
การฝึกอบรมแล้ว และจะมาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
เข้าไปสู่ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม โดยวิทยากรที่จะมาร่วมอภิปรายในวันนี้ มาจากหน่วยงานที่ปลูกฝัง
วิธีคิ ดและให้ ความรู้แก่ คนรุ่นใหม่ ซึ่ งเป็ น ผู้แทนจากหลักสู ตรอุ ดมศึกษา ได้ แก่ ผศ.ดร. เผชิ ญชั ยภั ต ไชยสิ ทธิ์
เลขาธิการที่ประชุมอธิก ารบดีแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ดร. ภูธร
จันทะหงส์ ปุณยจรัสธารง รองผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรที่ม าจากหน่วยงานที่ ได้ขับ เคลื่อนหลัก สูตรฯ โดยนาเนื้อหา
ในหลั ก สู ตรไปปรับ ใช้ในการสอนและการฝึก อบรม ซึ่ง เป็ น ผู้แทนจากหลัก สูต รตามแนวทางรับ ราชการ
กลุ่ ม ทหารและต ารวจ ได้แ ก่ พ.ต.อ. ดามพ์ ทองใบ รองผู้ บั ญ ชาการส านั ก การศึ ก ษาและประกั นคุ ณภาพ
กองบัญชาการศึกษา สานัก งานตารวจแห่งชาติ และผู้แทนจากหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ได้แก่ นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สานักงาน ก.พ.
รวมถึงผู้แทนหลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต ได้แก่ นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและ
บูร ณาการการมีส่วนร่วมต้านทุ จริต สานัก งาน ป.ป.ช. ซึ่งจะได้ม าถ่ายทอดให้ ทุ ก ท่ านในห้องนี้ได้ท ราบถึง
แนวทางในการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม ต่อไป
การผลักดันหลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) : โดย ผศ.ดร.
เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ที่ ป ระชุม อธิก ารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มี ส มาชิกในสังกั ด ประกอบด้วย ที่ ป ระชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล อาทิ
มหาวิท ยาลัย จ านวน 34 แห่ง มหาวิท ยาลัยราชภัฎ จ านวน 38 แห่ง ราชมงคล จ านวน 9 แห่ง เป็ นต้น
ซึ่งทั้ งหมดนี้ เรียกว่า “เครือ ข่าย” โดยเครือข่ายนี้จ ะนานโยบายต่างๆ หรือคาชี้แนะ ของกระทรวงเข้าไปสู่
มหาวิทยาลัย ซึ่งก่อนหน้านั้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน
แยกเป็นกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมหาวิทยาลัยต่างๆ
ได้ มี ก ารตอบรับ การขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริต ศึ ก ษาแล้ ว ตามมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506/ว1520 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 แจ้งมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. จัดทาเป็น 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต
2. จัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้ส อนสามารถนาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ
ไปปรับใช้
3. จัดทาเป็นวิชาเลือก
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ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรายวิ ชาใดนั้น จะมีเกณฑ์ปรับหลักสูตรทุกๆ 5 ปี อย่างไรก็ตามมีช่องทาง
ในการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ ด้วยการนาเนื้อหาปรับเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป (GE) เช่น
มหาวิท ยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้บ รรจุเป็นรายวิชาป้องกั นและปราบปรามการทุ จริต จ านวน 3 หน่วยกิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้บรรจุเป็นรายวิชาพลเมืองที่ดี ในบทที่ 2 การต่อต้านการทุจริต และเมื่อปี
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับสานักงาน
ป.ป.ช. จัดทาหลักสูตรขึ้นมา ซึ่งได้ดาเนินการขับเคลื่อนไปก่อนหน้านี้แล้ว ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ได้
บรรจุหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไว้ในรายวิชาการศึกษาทั่วไป เช่น วิชาพลเมืองที่ดี พลเมืองโลก วิชาลดความ
เหลื่ อ มล้ า และศาสตร์ ข องแผ่ น ดิ น รวมถึ ง ด าเนิ น โครงการรณรงค์ ปั ญ หา ต่ า งๆ ของประเทศ เช่ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาหรับ
ช่องทางการขับเคลื่อ นหลักสูตรอีก ประการหนึ่ง คือ การสอดแทรกไว้ในกิ จ กรรมต่างๆ เช่น มหาวิท ยาลัย
ร่วมทากิจกรรมกับสานักงาน ป.ป.ช. โดยผู้แทนนักศึกษาจานวน 22 สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมด้วย และการทา
กิจกรรมร่วมกับมูลนิธิรากแก้วสานฝันบัณฑิต การปลูกจิตสานึก ร่วมกับสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นต้น
นอกจากนี้ ในแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย มี อั ต ลั ก ษณ์ ข องตนเองอยู่ แ ล้ ว สามารถท าอั ต ลั ก ษณ์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว นั้ น
ให้เป็นจริง และให้นักศึกษาเกิดความตระหนักซึ่งเป็นการเปลี่ยน Mindset สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรเข้าไป
ในทุกกิจกรรม หรือวิธีการสอน รวมถึงการบริหารงานต่างๆ ก็สามารถขับเคลื่อนหลักสูตรไปได้
สาหรับข้อเสนอแนะในการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษานั้น เห็นว่าการแก้ไข
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในเบื้ อ งต้ น เป็ น การแยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ ส่ วนตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
การปราบปรามการทุจริต การป้องกันการทุจริต และสุดท้ายคือการให้การศึกษา ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานเริ่มต้นที่จะปลูกฝังเด็ก ถ้าหากเริ่มปลูกฝังจากมหาวิทยาลัยอาจช้าไป
และเมื่อปลูก ฝังตั้งแต่เด็กควรต่อยอดใส่เข้าไปในกิจกรรมเพิ่ม เติม โดยอยากเสนอแนะสิ่งที่จ ะต้องทาต่อไป
ว่าเรามีเนื้อหาหลักสูตรดีแล้ว จึงควรมีตัวอย่างที่ดี เช่น ตัวอย่างบุคคลที่ดี หรือบุคคลในอุดมคติ เพื่อยกตัวอย่าง
ให้เด็กได้เห็นภาพชัดเจน รวมถึงมีระเบียบที่รดั กุม การปลูกฝังจิตสานึก ให้เกิดความละอายต่อบาป เพื่อป้องกัน
การทุ จ ริต เช่น การคัดลอกผลงานวิจัย มหาวิท ยาลัยจะมี โปรแกรมตรวจเช็คเป็ นฐานข้อมู ล ดัง นั้น ถ้ามี
กฎเกณฑ์ที่ดีแล้วคนก็ไม่กล้าโกง
การผลักดันหลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตารวจ : โดย พ.ต.อ. ดามพ์ ทองใบ
รองผู้บัญชาการสานักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัย ได้มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน
และได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 20 ปี ทั้ งนี้ ตารวจมี บุคลากร 200,000 กว่าคน มีจ านวนมาก
รองจากข้าราชครู/อาจารย์ ประกอบด้วย ตารวจชั้ นสัญ ญาบัตร จานวน 20,000 กว่าคน จ านวนที่เหลือ
เป็นตารวจชั้นประทวน ซึ่งตารวจชั้นประทวนมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมักจะพบการกระทาผิด
อยู่เสมอ กองบัญชาการศึกษาจึงได้ทาการฝึกอบรมนายตารวจชั้นประทวน ซึ่งรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เข้ามาเรียนในหลักสูตรดังกล่าว รวมถึงตารวจที่เรียนจบแล้วมาเรียนเพิ่มเติม โดยเป็นหลักสูตร 1 ปี ภายหลัง
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรโดยรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่การดาเนินการดังกล่าว ไม่ประสบความสาเร็จ
เพราะผู้เรียนระดับปริญญาตรีมีความรู้ ความสามารถมากกว่าหลักสูตรที่เปิด สอน จึงได้มีการทบทวนหลักสูตร
โดยมุ่ง เน้นการเรียนและการฝึกอบรมมากขึ้น ทาให้บุคลากรมี คุณ ภาพมากขึ้น โดยการปรับ หลัก สูตรใหม่
เริ่ม เปิดสอนในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้เรียนจะจบการศึก ษาในปี พ.ศ. 2562 นี้ เป็นรุ่นแรก ทั้งนี้ หลัก สูตรที่
ปรับ ปรุงใหม่นั้น ประกอบด้วย เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประมาณ 16 ชั่วโมง, จริยธรรม
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จรรยาบรรณของตารวจ จานวน 32 ชั่วโมง และได้เพิ่มเติมเรื่องความผิดวินัย การกระทาผิด สร้างจิตสานึก
การป้องกันการทุจริต และจิตพอเพียง สอดแทรกเข้าไปด้วย
นอกจากนี้ การเรียนการสอนนั้น ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะทฤษฎีอย่างเดียว โดยจะมีการทากิจกรรมเสริม
เช่น กิจกรรมจิตอาสาช่วยน้าท่วม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีใจรักบริการ ในส่วนของ
ตารวจที่ เรียนจบหลัก สูตรแล้ว และมาเรีย นเพิ่ ม ประมาณ 3 ปี /ครั้ง หรือ 5 ปี/ครั้ง เพื่ อเลื่อนตาแหน่ ง
โดยเฉพาะตาแหน่ งระดับ ผู้บ ริห ารระดับ ต้น (ฝ่ายอานวยการตารวจ) ผู้ บ ริห ารระดับ กลาง และหลัก สูต ร
การบริหารรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นหลักสูตรระดับสูง ซึ่ง มีระดับผู้บังคับการยศ พล.ต.ต. ขึ้นไป
มาเรียนร่วมกั บ ผู้ บ ริห ารภาคเอกชน โดยกองบัญ ชาการศึก ษา ส านั ก งานตารวจแห่ง ชาติ ได้น าหลัก สูต ร
ต้านทุจริตศึกษาเข้าไปปรับใช้ด้วย ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่ดาเนินการสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ของสานักงาน ป.ป.ช. ได้
การผลักดันหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสูส่ ังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต : โดย นางสาว
ปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ. ได้พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรโดยวิเคราะห์จากนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนชาติ
ยุท ธศาสตร์ ป ระเทศ หรื อ แผนแม่ บ ททุ ก แผนที่ ก าหนดไว้ เมื่ อ ได้ ศึ ก ษาแล้ ว พบว่ า มี เป้ าหมายเดี ย วกั น
โดยมุ่ ง หมายให้ ร ะบบราชการหรื อ ข้ า ราชการนั้ น สร้ า งความศรัท ธา ความน่ าเชื่ อ ถื อ ให้ แ ก่ ป ระชาชน
ทุกหน่วยงานก็ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตัวอย่างเชิงบวกเกี่ยวกับข้าราชการที่เป็นทั้งคนดีหรือไม่ดี
ซึ่ง ในส่วนของคนดีห รือ ที่ เป็นต้นแบบของสังคมจะมี ก ารพูดถึงน้อยมาก ส่วนใหญ่ พูดถึง แต่ด้านลบ ดัง นั้น
สานัก งาน ก.พ. เห็นว่าถ้าไม่ใช่คนดีคงไม่ม ารับ ราชการ เพราะรายได้น้อย ไม่ ได้มีความร่ารวย ซึ่งในระบบ
ราชการมีเพียงเงินเดือนและสวัสดิการเท่านั้น เมื่อจุดเริ่มต้น คือ ตั้งใจเข้ามาเป็นคนดี จึงต้องเสริมสร้างให้ ผู้ที่
ได้รับการบรรจุใหม่เป็นต้นกล้าที่ดีของระบบราชการ โดยกาหนดเข้าไปในหลักสูตรข้าราชการใหม่ ซึ่งได้น้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสอนเรื่องบทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี ประมวล
จริยธรรมที่ข้าราชการต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นความคาดหวังของประชาชนในการให้บริการ อีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ คือ
ความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยยั่วยุให้กระทาการทุจริตได้ ใช้อานาจในการกระทาความผิด สานักงาน ก.พ.
จึง พยายามสกั ดกั้ นสิ่ง เหล่านี้ โดยเพิ่ ม เนื้อหาเข้าไปในหลัก สูตร โดยให้เห็นแก่ ป ระโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน การจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต้องเกิดจากจิตสานึก ดังนั้น เมื่อเราเชื่ อแบบนี้ทุกหลักสูตรก็
ประสบความสาเร็จ จึงต้องสร้างจิตใต้สานึกที่ดีของคนออกมาและลบสิ่งที่ไม่ดีให้หายไปให้ได้ ไม่ว่าจะนาเนื้อหา
อะไรเข้าไปใส่เพิ่มเติมก็สามารถทาได้ เช่น เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การ
ต่อต้านการทุจริต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ควรคิดว่าจะทาอย่างไรถึงจะ
ห้ามใจมิให้ทาทุจริตได้ นั่นคือแก่นในการทาหลักสูตรของสานักงาน ก.พ.
ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ. ได้ดาเนินการในเรื่องการปลูก จิตสานึกในการป้องกันการทุ จริต มานานแล้ว
เพื่อให้ข้าราชการเป็นข้าราชการที่ดี และจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ลักษณะคอร์รัปชันก็เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่
เรื่อยๆ ชัก จูงใจให้เกิ ดการทุจริต ที่มองไม่เห็น ตามไม่ ทัน ดังนั้น ทุ กภาคส่วนควรร่วมกั นสกัดกั้ นไว้ล่วงหน้า
ซึ่งสิ่งที่สานักงาน ก.พ. ได้ดาเนินการนั้น เป็นไปตามบทบาท ภารกิจ คือ ดูแลและพัฒ นาข้าราชการพลเรือน
เมื่อมีพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 ขึ้นมา สานักงาน ก.พ. ก็จะต้องดูแลเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มขึ้น
ประมาณ 4 ล้านคน ร่วมกั บ องค์กรกลางบริห ารงานบุคคลซึ่ง ดูแลเรื่องความดี ความชอบและบทลงโทษ
หากข้าราชการประพฤติไม่เหมาะสม สิ่งที่จะช่วยให้เกิดการประพฤติดี ไม่ใช่จะวัดเมื่อเข้ามารับราชการเท่านั้น
ควรต้องเริ่มจากครอบครัว และสถานศึกษาต้องสร้างหรือปรุงแต่งให้เด็กเป็นคนดีเพิ่มเติม เมื่อเข้ามาสู่สังคม
การทางาน ทุกหน่วยงานก็ต้องการคนดีและคนเก่ง ซึ่งคนเก่งสามารถสร้างได้แต่คนดีนั้นต้องใช้เวลา ในส่วนนี้
สานักงาน ก.พ. ก็จะพยายามเพิ่มเติมบทบาท หน้าที่ หรือพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการก้า วนาประเทศไปสู่
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ทิศทางที่ กาหนดไว้ตามบทบาทของข้าราชการ นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. มีการวางแผนพัฒ นาข้าราชการ
อย่างเป็นระบบ เมื่อข้าราชการจะขึ้นสู่ตาแหน่งผู้บังคับบั ญชาก็จะมีการเตรียม “Role Model” ไว้ เพื่อเป็น
แบบอย่างให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะเลื่อนตาแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาต่อไป
การผลักดันหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต) : โดย ดร. ภูธร
จันทะหงส์ ปุณยจรัสธารง รองผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อกล่าวถึงหลักสูตรทุกคนหรือทุกหน่วยงานก็จะนามาสู่โรงเรียน เพราะทุกหลักสูตรต้องผ่านครู และ
ครูทั่วประเทศมีประมาณ 400,000 กว่าคน ซึ่งในการทาหลักสูตรนั้น ต้องใช้ระยะเวลานาน ทั้งนี้ ได้เชิญครู
ศึกษานิเทศ สานักงาน ป.ป.ช. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ร่วมทาหลักสูตรขึ้นมาภายใต้กรอบรายวิชาดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งหลักสูตรจะสาเร็จได้นั้นทุกคนต้องนาไปขับเคลื่อนและเด็กนักเรียนเมื่อเรียนแล้วต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจทุกคน ท้ายที่สุดต้องทาให้สิ่งที่อยู่ในหลักสูตรนั้นให้กลายเป็นวิถีชีวิตแล้วจะไม่เกิดทุจริตขึ้น
ทั้งนี้ “โรงเรียนสุจริต” เป็นโครงการที่สานักงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ร่วมกั บส านัก งาน ป.ป.ช. ดาเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยเลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความส าคัญ กั บ เรื่องนี้เ ป็นล าดับ แรก ซึ่งได้มี ก ารดาเนินกิจ กรรมในโรงเรียนมาโดยตลอด
จนกระทั่ งสานักงาน ป.ป.ช. เห็นว่าควรจะมีหลัก สูตรเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดขึ้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นชอบด้วยกับการกาหนดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขึ้นมา
เช่น เมื่อลงไปตรวจประเมินโรงเรียนสิ่งที่ได้เห็น โดยเด็กหยิบปากกาที่ไม่ใช่ของตนเองไปคืน ก็ถือว่าประสบ
ความสาเร็จแล้ว แม้แต่การนากระดาษของหลวงไป 1 แผ่น ก็ผิด หากว่าทาบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นวิถีชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้
กลายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน นั่นคือสิ่งที่ต้องปรับ จึงเป็นที่มาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขึ้น
ในส่ วนการขับ เคลื่อ นหลัก สู ตรต้านทุ จ ริตศึก ษา เข้าสู่ร ะบบการศึก ษาขั้นพื้ น ฐานนั้น เลขาธิก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้มี นโยบายลงไปสู่โรงเรียนโดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
(ระดับ ประถมศึกษา,ระดับ มัธยมศึก ษา) เตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรต้านทุ จริตศึก ษาทุก โรงเรียน
ทั่ วประเทศ พร้อ มทั้ งสนับ สนุน งบประมาณลงไปขับ เคลื่อ น ประกอบกั บ ท าคู่ มื อไปเผยแพร่แก่ โรงเรีย น
ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และได้เน้นย้าให้การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด เมื่อลง
ไปตรวจประเมินในพื้นที่ก็จะสอบถามเรื่องนี้เป็นลาดับแรก ดังนั้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสามารถขับเคลื่อนได้
อย่างเข้มแข็งแน่นอน แต่บางโรงเรียนอาจจะมีความเข้าใจแตกต่างกัน จึงมีนโยบายให้ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่
ช่วยดาเนินการขยายผลการดาเนินการให้ครอบคลุม ทุ กเขตพื้นที่ ทุ ก โรงเรียน โดยจะมี ศึกษานิเทศก์ หรือ
ส่วนกลาง รวมถึงผู้ทาหลักสูตรและสานักงาน ป.ป.ช. ก็จะร่วมกันขยายผลเรื่องหลักสูตรลงไปสู่โรงเรียน ต่อไป
หากว่าในบางพื้ นที่ ยัง เข้าใจไม่ ตรงกั นวันนี้ก็ จะได้มากล่าวถึง เรื่องการประเมินผลกั นอีก ครั้ง เพราะการท า
หลักสูตรต้อ งควบคู่ไปกับ การวัดและประเมิ นผล ดังนั้น จากหลักสูตรทั้ง หมดที่ มีอยู่ ห ลายรูป แบบได้มี การ
ทดลองใช้แล้ว ซึ่งหลักสูตรที่ใช้กับ โรงเรียนในระดับ ประถมศึก ษาและมั ธยมศึก ษา ท าให้ เด็ก มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปในทางที่ดีตามรูปแบบการใช้ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาเพิ่มเติม การบูรณาการ และการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยที่ประสบผลสาเร็จในการใช้ ที่สุด คือ การนาไปปรับใช้เป็นรายวิชา
เพิ่มเติม เพราะต้องใช้ในการเรียนรู้และเพื่อฝึกปฏิบัติ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต้องเน้นการฝึกปฏิบัติ เพราะ
เมื่ อมีก ารทดสอบตามทฤษฎีเด็ก สามารถตอบได้หมด จึงควรจะวัดพฤติก รรมที่ แสดงออกควบคู่กั นไปด้วย
ประกอบกั บ มี เ นื้อ หาให้เด็ ก ได้เรียนรู้ก่ อนว่า ควรท าอะไร อย่างไร หลัง จากนั้น จึงเริ่ม สัง เกตหรือประเมิ น
พฤติกรรมของเด็ก
ในเรื่องของการสอนหรือปลูกจิตสานึกให้แก่เด็กนั้น เห็นว่าเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะครอบครัว ซึ่งโรงเรียนจะเป็นฝ่ายที่คอยแนะนาเหมือนโค้ช รวมถึง การศึกษา
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ในระดับ อุดมศึก ษาก็มี ความส าคัญ ในเรื่องการผลิตบุคลากรที่ มี คุณภาพออกมาสู่สังคมเช่นเดียวกั น เพราะ
นักศึกษาส่วนหนึ่งก็ออกมาเป็นครู อาจารย์ ที่จะมาอบรมสั่งสอนเด็กอีกทอดหนึ่ง จึงควรจะนาหลักสูตรต้าน
ทุ จ ริ ตศึ ก ษาไปถ่ ายทอดให้ นั ก ศึ ก ษาได้มี ค วามรู้ ความเข้ าใจให้ ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษาจึง มี
ความสาคัญไม่แตกต่างจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นกัน
ฉะนั้น ครู อาจารย์ มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเด็กอยู่แล้ว การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุ จริตศึกษา
เข้าสู่ร ะบบการศึกษานั้น ย่อมสามารถดาเนินการได้ทุ กพื้นที่ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ให้ความส าคัญ เรื่องนี้เป็นอันดับแรก และอยากจะขอความอนุเคราะห์จากสานักงาน
ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ช่วยสนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้ หรือเนื้ อหาต่างๆ รวมถึงลงพื้นที่ ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้วย นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ไม่ได้ขับเคลื่อ นหลักสูตรเฉพาะกั บเด็กอย่างเดียว แต่ได้ขับ เคลื่อนทั้ งระบบ โดยบรรจุไว้ในหลักสูตร
ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับผู้อานวยการ รองผู้อานวยการเขต เป็นต้น และได้นาหลักสูตรของสานักงาน ก.พ.
หลักสูตรของกลุ่มทหาร ตารวจ หรือหลักสูตรโค้ช มาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ต่อไป
การผลักดันหลักสูตรโค้ช เพื่อการรู้คิดต้า นทุจริต : โดย นางแก้ วตา ชัยมะโน ผู้อานวยการสานั ก
ส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สานักงาน ป.ป.ช.
หลัก สู ต รโค้ช เพื่ อ การรู้คิ ด ต้ านทุ จ ริต มี ก ารขั บ เคลื่ อนไปแล้ ว ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2561 จนถึ ง ปั จ จุบั น
โดยดาเนินการฝึกอบรมให้โค้ชได้ทราบถึงแนวทางการเป็นโค้ชที่ดี และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ฝึกการเรียนรู้
ที่จะท าให้รู้จักผู้เรียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาหรือ เทคนิคต่างๆ ไปสู่ผู้เรียนได้ เป็นการดาเนินการสร้างโค้ช
ผ่ า นโครงการ “Strong จิ ต พอเพี ย งต้ านทุ จ ริ ต ” ซึ่ งจะเริ่ ม จากการอบรมเจ้ าหน้ าที่ ของส านั ก งาน ป.ป.ช.
จานวน 72 คน ก่อ น ทั้ งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด มี เจ้าพนัก งานป้องกั นการทุ จริต อยู่ทุ กจัง หวัด
ทั่วประเทศ เมื่อเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมแล้วจะเรียกว่า Super Coach ซึ่งมีหน้าที่ในการถ่ายทอดเนื้อหาหรือ
เทคนิคต่างๆ ไปยัง Coach อีกทอดหนึ่งตามโครงการ “Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต”
การขับ เคลื่อ นหลัก สูตรโค้ช เพื่ อการรู้คิดต้านทุ จ ริต ในปี พ.ศ. 2561 ที่ ผ่านมานั้น ได้ ดาเนินการ
คัดเลือกส านัก งาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด จ านวน 9 ภาคๆ ละ 3 จัง หวัด รวมเป็น 27 จังหวัด เพื่อสร้าง
Super Coach จากนั้น Super Coach จะดาเนินการเลือก Coach ในจังหวัด จานวน 10 คน โดยคัดเลือกมา
จากผู้นาชุมชน หรือบุคคลต้นแบบในชุมชน เพื่อช่วยผลักดันให้ Coach ดาเนินการต่อยอดจัดตั้งชมรม Strong
จิตพอเพียงต้านทุจริต และดาเนินการคัดเลือกสมาชิก รวมถึงกรรมการบริหารชมรมด้วย
สาหรับปี พ.ศ. 2562 ได้ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวแล้วทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้มี Super
Coach และ Coach รวมทั้งสิ้น 770 คน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะอบรมผ่านกระบวนการของหลักสูตรโค้ช
เพื่อการรู้คิดต้านทุจริต อาทิเช่น การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ความอาย
ความไม่ท นต่อการทุ จริต รวมถึงการเฝ้าระวังการทุ จริตในพื้นที่ การแจ้งเบาะแสการกระท าทุจ ริต เป็นต้น
โดยเป็นการผลักดันให้เกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกผ่านกระบวนการของภาคประชาชนหรือชุมชน ซึ่งจะเข้ามา
เป็น ส่วนหนึ่ งของชมรม Strong ด้ วย ซึ่ง ปั จ จุบั นมี ส มาชิก ทั้ ง สิ้น 40,000 คน และอยากประชาสัม พั น ธ์
ถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะจัดตั้งชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ท่านสามารถประสานมายังสานัก
ส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สานักงาน ป.ป.ช. ได้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ได้จัดตั้ง
ชมรมไปแล้ว เช่น ปตท. กระทรวงสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา เป็นต้น
รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ดาเนินการอภิปราย กล่าวสรุปว่า
ปัจจุบันได้มีการดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปแล้วในหลายจังหวัด โดยเป็นการฝึกอบรม
ซึ่ง มีบุคลากรครูเข้ามาร่วมอบรมด้วย และควรจะปลูก ฝัง เรื่องการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมในทุกลาดับชั้น เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ต่อเนื่อง 15 ปี โดยวาง
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แผนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เมื่อมีการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องแล้ว เด็กก็สามารถรับรู้และเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมได้ในที่สุดตามรูปแบบที่วางไว้ สาหรับ การผลักดันหลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารนั้น
ได้มีการดาเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เช่น กองทัพบก ให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
รวมถึงหน่วยจัดการศึกษาสอดแทรกเนื้อหาตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาทางการทหาร ตามแผนการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามชั่วโมงที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด, กองทัพอากาศ ดาเนินการปรับใช้
ในหลักสูตรของกองทัพอากาศ หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หลักสูตร
นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน และผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ได้อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไว้ในหลักสูตรหลักขั้นต้นและหลักสูตรหลักขั้นปลาย
ของกองทัพอากาศ ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒, กองทัพเรือ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและ
จัด การเรียนการสอน/การฝึก อบรมหลัก สูต รต้านทุ จ ริตศึก ษา, กองบัญ ชาการกองทั พ ไทย ได้ ดาเนิ นการ
ขออนุ มั ติ ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ด าเนิ น การเฉพาะหลั ก สู ต รที่ เ ป็ น แนวทางรั บ ราชการของทหาร
โดยคณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมของกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้พิจารณา เป็นต้น
ท้ ายนี้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าทุ ก หน่ วยงานที่ เข้าร่วมประชุม ฯ ในวันนี้ จะนาแนวทางการขับ เคลื่อ น
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในระบบการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่
เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต ต่อไป
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สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางรูปธรรมเชิงรุก ในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
เข้าสู่ระบบการศึกษาและฝึกอบรม”
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติก ารระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจ ริตศึกษา
ได้กาหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางรูปธรรมเชิงรุก ในการนาหลักสูตรต้านทุ จริตศึกษา เข้าสู่
ระบบการศึกษาและฝึกอบรม” โดยมี ผู้แทนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลัก สูตร
ตามแนวทางรับราชการกลุ่ม ทหารและตารวจ หลัก สูตรสร้างวิท ยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ ไม่ท น
ต่อการทุจริต และผู้แทนหลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้
ได้แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม จานวน 5 หลักสูตร โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษา
และการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มย่อยที่ 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร, สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.), สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
ประเด็น
1. อภิปราย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบ
การศึกษาและการฝึกอบรม
- หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว918 ลงวันที่
5 เมษายน 2562 เรื่อ ง การนาหลัก สู ตรต้ านทุ จ ริต ศึก ษา (หลัก สู ตรการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน)
ไปปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยมีแนวทางให้สถานศึกษานาไปปรับใช้
ดังนี้
๑) เปิดรายวิชาเพิม่ เติม
2) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
3) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ ื่น ๆ
4) จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๖) บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน
- สานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทาคู่มือหลักสูตรต้านสุจริตศึกษา (AntiCorruption Education) ให้แก่ โรงเรียนในสังกั ดทั่ วประเทศ เพื่อเป็นคู่มือในการนาหลัก สูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้

๓๑

- ระดับประถมศึกษา
• ปรับเวลาเรียนพื้นฐานแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
จุดเน้นของสถานศึกษา โดย ประวัติศาสตร์ ๔๐ ชม./ปี เวลาเรียนพื้นฐานรวม ๘๔๐ ชม./ปี
• เวลาเรียนเพิ่มเติม สอดคล้องกับจุดเน้นและความพร้อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบ
• เวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ๑๒๐ ชม./ปี
• เวลาเรียนรวมทั้งหมด ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
• ปรับเวลาเรียนพื้นฐานแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
จุดเน้นของสถานศึกษา โดย ประวัติศาสตร์ ๔๐ ชม./ปี (๑ หน่วยกิต) เวลาเรียนพื้นฐาน รวม
๘๘๐ ชม./ปี (๒๒ หน่วยกิต) และเกณฑ์การจบ
• เวลาเรียนเพิ่มเติม สอดคล้องกับจุดเน้นและความพร้อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบ
• เวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ๑๒๐ ชม./ปี
• เวลาเรียนรวมทั้งหมด ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• ปรับเวลาเรียนพื้นฐานแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
จุดเน้นของสถานศึกษา โดย ประวัติศาสตร์ รวม ๓ ปี ๘๐ ชม. (๒ หน่วยกิต) เวลาเรียน
พื้นฐานรวม ๓ ปี ๑,๖๔๐ ชม. (๔๑ หน่วยกิต) และเกณฑ์การจบ
• เวลาเรียนเพิ่มเติม สอดคล้องกับจุดเน้นและความพร้อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบ
• เวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน รวม ๓ ปี ๓๖๐ ชม.
• เวลาเรียนรวมทั้งหมด ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบ
- ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยดาเนินการดังนี้
• กาหนดผู้รบั ผิดชอบ
• ศึกษาความหมายกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
• กาหนดแนวทางการประเมิน โดยพิจารณาจากเวลาเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกจิ กรรม
และผลงาน
• กาหนดเกณฑ์การตัดสิน คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน
• กาหนดการรายงานผล
• กาหนดผู้รบั ผิดชอบ
- วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• การสังเกตพฤติกรรม
• การประเมินตนเอง
• การประเมินโดยเพื่อน
• การประเมินการปฏิบัติ
• การประเมินสภาพจริง
• การใช้คาถาม
• การสนทนา
ฯลฯ
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2. วิเ คราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการนาหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริต ศึ ก ษา เข้ า สู่ ร ะบบการศึ ก ษาและ
การฝึกอบรม (ตัวอย่า งประเด็นพิจารณา เช่ น ปัญ หาการขับเคลื่อนในภาพรวม, ปัญหาการขั บเคลื่อน
ระดับหน่วยงาน ฯลฯ)
- เนื้อหาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไม่มีการจัดลาดับความยากง่าย ครูผู้สอนต้องจัดทาลาดับ
ความยากง่ายของหลักสูตรเอง ส่งผลให้เกิดเนื้อหาซ้าซ้อน
- หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผลิตและเผยแพร่ล่าช้า ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบางโรงเรียนมีการ
วางแผนหลักสูตรไว้แล้ว ทาให้ไม่สามารถบรรจุหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมได้
จึงจะต้องนาไปบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ
- ครูผู้สอนไม่มีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปบูรณาการกับสาระวิชาอื่น
เนื่องจากมีห ลักสูตรต่างๆ บรรจุล งในโรงเรียนมาก หากนาไปเป็นรายวิชาเพิ่ม เติมอาจจะเกิ ด
ปัญหากับการเรียนการสอนได้ ซึ่งส่งผลต่อการประเมินผลวิชาต้านทุจริตศึกษา
3. จัดทาข้อเสนอแนวทางรูปธรรมเชิงรุกในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษา
และการฝึกอบรม
- คณะทางานจัดทาหลักสูตรฯ ได้วางแผนการสอน โดยไล่ระดับความเข้มข้นและความยากง่ายของ
เนื้อหาไว้แล้ว และได้จัดท าแผนการเรียนดังกล่าวไว้แล้ว ครูผู้ส อนสามารถปรับแผนการสอน
ดังกล่าว ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้
- ครู ผู้ สอนสามารถ Download หลั กสู ตรต้ านทุ จริ ตศึ กษาได้ ท างเว็ บ ไซต์ ของส านั ก งาน ป.ป.ช.
www.nacc.go.th เพื่อนาไปวางแผนการสอนล่วงหน้าได้
- คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ที่สานักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่ครูผู้สอนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
เนื่องจากเป็นองค์ความรูเ้ กี่ยวกับหลักสูตรฯ ดังกล่าว และสามารถนาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้
ทั้ง นี้ สามารถขอความอนุเคราะห์ ได้จ ากสานัก งาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด เพื่อร่วมให้ความรู้
โดยในส่วนท้ายของหนังสือมี Link สื่อประกอบการสอน ครูสามารถนาไปใช้เป็นสื่อการสอนได้
- หลัก สูตรต้านทุ จ ริต ศึก ษา สามารถน าไปบูร ณาการกั บ สาระวิชาอื่น ได้ ถ้าตัวชี้วัดเหมื อนกั น
ส่วนรูปแบบการประเมินผลหากสามารถตอบคาถามตามแบบประเมินผลได้ก็สามารถกระทาได้
โดยไม่จากัดรูปแบบการประเมินผล แต่ขอให้มีการประเมินผล 2 ส่วน คือการประเมินผลระหว่าง
เรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียน
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กลุ่มย่อยที่ 2 : หลักสูตรอุดมศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้แทนที่ เกี่ยวข้องกั บหลักสูตรอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน, สถาบันศึกษา, วิทยาลัย
ชุมชนทั่วประเทศ)
ประเด็น
1. อภิปราย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบ
การศึกษาและการฝึกอบรม
ตัวอย่าง การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปประยุกต์ใช้กับระดับอุดมศึกษา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรซึง่ ใช้มาแล้ว 2 เทอม และจะดาเนินการต่อไป
- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยการสอดแทรกเนื้อหา
หลักสูตรเข้าไปในการจัดสัมมนาประจาปี และดาเนินกิจกรรมตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
ทุกกิจกรรม เช่น สอดแทรกในกิ จกรรมการรับน้อง และกาหนดเป็นรายวิชา anti corruption
“วัฒนธรรมธรรมาภิบาล” หมวดสังคมมนุษย์ และมีวิทยากรตัวคูณมาร่วมทากิจกรรมด้วย โดยใช้
สื่อประกอบจากสานักงาน ป.ป.ช. นอกจากนี้ ดาเนินการสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยสร้างวิทยากร
ตัวคูณถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของมหาวิ ทยาลัย ซึ่งดาเนินการขับเคลื่อนครอบคลุมทุกมิ ติ
ทั้งบุคลากรและนักศึกษา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขับเคลื่อนหลักสูตรโดยการบูรณาการ
3 ศาสตร์ ได้ แ ก่ 1. จิ ต วิท ยา (พิ จ ารณาจากกลุ่ ม เป้ าหมายโดยปรับ ใช้ กั บ เด็ ก แต่ ล ะกลุ่ ม )
2. ศาสตร์การศึกษา (เน้นเรียนรู้) 3. ศาสตร์พัฒนา (เรียนรู้เรื่องใกล้ตัวเศรษฐกิจและสังคม) และ
กาหนดเป็นรายวิชา VGE 109 บัณฑิตจิตอาสาพัฒ นาท้องถิ่น โดยสร้างเครื่องมือ การส ารวจ
ข้อมูล เพื่อให้รู้จักตนเองและผู้อื่น เมื่อเกิดอัตลักษณ์ของบัณฑิตแล้ว บัณฑิตก็จะถ่ายทอดคืนไปสู่
สังคม ซึ่งการเรียน 1 บท ใช้เวลาเรียน 2 ครั้ง จานวน 12 ชั่วโมง มุ่งเน้นการลงพื้นที่ในชุมชน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ตัวนักศึกษาว่าสนใจประเด็นไหน แล้วนักศึกษาก็ จะนามาคิดเป็นโครงการคืนสู่
สังคม โดยจะคัดเลือกเฉพาะโครงการที่มีความยั่งยืน
- วิท ยาลัยชุม ชน ดาเนินการปรับ ใช้ห ลักสูตรเป็นหลักสูตรระยะสั้น และจัดกิจกรรมสอดแทรก
เนื้อหาของหลักสูตรเข้าไปใช้ในการดาเนินกิจกรรม รวมถึงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอดแทรกเนื้อหาหลักสูตรเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดาเนินการพัฒนาเป็นรายวิชาพื้นฐาน ในส่วนของบุคลากร
ได้มี ก ารตั้งคณะกรรมการด้านต้านทุ จริตขึ้นมา และบริการวิชาการผ่าน “โครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน” (ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา)
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดิมได้บรรจุเนื้อหาไว้ในวิชานิติศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2560 ได้ปรับ
เป็นวิชาเลือกเสรี โดยเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการบรรยายให้ความรู้ของท่านกล้าณรงค์
จันทิก อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และดาเนินการสอนมาแล้วจานวน 4 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษา
ให้ความสนใจเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีนักศึกษาเลือกเรียนเกิน 100 คนแล้ว ทั้งนี้ ได้ทาการอบรมให้
๓๔

พนักงานในมหาวิทยาลัย ชื่อหัวข้อ “นิติกรรมพนักงาน” เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้
ระเบียบ/จรรยาบรรณการเรียนการสอน ตามเนื้อหาของสานักงาน ป.ป.ช.
- มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ดาเนินการโดยปรับใช้ในกิจกรรม รายการเสียงตามสาย เพลง
สปอตโมษณาต่างๆ ที่ เข้าถึงง่า ย ซึ่งเป็นการปลูก ฝังที่ ท าได้ง่ายและท าได้ทุก วัน โดยไม่ ต้องมี
คะแนนหรือกฎเกณฑ์เด็กจะรู้สึกว่าไม่ถูกบังคับ “เป็นการปลูกฝังแบบได้เปล่า”
- มหาวิท ยาลัยอั ส สัม ชัญ เปิด เป็ นรายวิช า แต่ ไม่ ได้ใช้ชื่อ หลั ก สูต รวัยใส ใจสะอาด เนื่องจาก
บริบทของมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษามีความหลากหลาย รวมถึงมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดย
นาเอากรณีศึกษาจากนักศึกษาที่มาจากประเทศต่างๆ มาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
2. วิเคราะห์ปัญ หาอุปสรรคในการนาหลักสูตรต้า นทุจริตศึกษา เข้ า สู่ระบบการศึกษาและ
การฝึกอบรม (ตัวอย่างประเด็นพิจารณา เช่น ปัญหาการขับเคลื่อนในภาพรวม, ปัญหาการขับเคลื่อนระดับ
หน่วยงาน ฯลฯ)
- เนื้อหาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มีรายละเอียดค่อนข้างน้อย ในมหาวิทยาลัยที่เป็นตลาดวิชา
มีความหลากหลายของผู้เรียน ซึ่งยากแก่การนามาดัดแปลงทาเป็นโครงงานหรือกิจกรรม
- หลักสูตรต้านทุจริตศึกษามีความซ้าซ้อนกั บหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
อยู่แล้ว เพราะบางมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริตหรือมีวิชาป้องกันการทุจริตอยู่แล้ว
- สื่อการสอนและกรณีศึกษามีน้อยและไม่ตรงกับวัยของผู้เรียน
3. จัด ทาข้ อเสนอแนวทางรูปธรรมเชิ งรุกในการนาหลั กสูต รต้า นทุ จริ ตศึ กษา เข้ า สู่ ระบบ
การศึกษาและการฝึกอบรม
- ใช้การบรรยายเนื้อหาของหลักสูตรแทนการจัดทาเป็นโครงงาน และปรับเนื้อหาเพิ่มเติมรวมถึง
ค้นคว้าสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติมด้วย
- ชื่อหลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด Youngster with good heart) ควรกาหนดเป็นชื่อของ
หลั กสู ตรในระดั บประถมศึ กษา และการก าหนดชื่ อหลั กสู ตรนั้ นควรใช้ ค าเชิ งบวก เพราะค าว่ า
“ต้านทุจริต” เป็นการใช้คาเชิงลบ และควรศึกษาเรื่อง “คนดีของแผ่นดิน”
- จัดทาสื่อออนไลน์ (การ์ตูน) โดยรวบรวมคาคมของบุคคลสาคัญสอดแทรกเข้าไปในสื่ อการสอน
เป็นกรณี ศึก ษาที่ เข้าใจง่าย ทั้ ง นี้ สื่อการสอนที่ ส ามารถนามาปรับ ใช้ได้ เช่น สื่อของ UNDP,
สื่อจากสานักงาน ป.ป.ช., สื่อจากบริษัท Hand จะมีกรณีศึกษาและเกมส์ต้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็น
งานวิจัยของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้นาองค์กรต้องกล้าทาและก าหนดแนวทางการดาเนินงานของหลักสูตรต้านทุ จริตศึกษาให้ชัดเจน
จึงจะเกิดผล
- ควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาสื่อประกอบการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ
- ควรนาสานวนคดีที่สานักงาน ป.ป.ช. ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้ว มาใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความน่าสนใจ/จูงใจในการเรียน
โดยเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
- ควรจั ดท าประกาศนี ยบั ตรให้ แก่ นั ก ศึ ก ษาที่ จ บหลั ก สู ตร เพื่ อน าไปประกอบการสมั ครงาน
เมื่อจบการศึกษา
- ควรจัดทาเป็นรายวิชาเพิ่ม เติม หรือก าหนดเป็นหลักสูตรระยะสั้ น จะสามารถนาไปปรับ ใช้กั บ
การเรียนการสอนได้ง่ายกว่าการกาหนดเป็นชื่อหลักสูตร
๓๕

กลุ่มย่อยที่ 3 : หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ (สานักงานตารวจแห่งชาติ,
กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)
ประเด็น
1. อภิ ป ราย/แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ นแนวทางการนาหลัก สู ตรต้ า นทุ จ ริต ศึก ษา เข้ า สู่ ระบบ
การศึกษาและการฝึกอบรม
ตั ว อย่ า ง การน าหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การฝึ ก อบรมภายในหน่ ว ยงาน
- สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มี 2 โรงเรียน คือ หลักสูตรนายทหารการเงิน และหลักสูตรของ
โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ ซึ่งบรรจุหลักสูตรเข้าไปในโรงเรียนแล้ว
- กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทยด าเนิ น การในปี ง บประมาณ 2561 แทรกอยู่ ใ นทุ ก หลั ก สู ต ร
- ทหารบกได้ บ รรจุ ไ ว้ ทั้ ง ในหลั ก สู ต รระยะสั้ น – ระยะยาว แทรกเข้ า ไปในโรงเรี ย นแล้ ว
- ทหารเรือดาเนินการในปีงบประมาณ 2561 โดยแทรกอยู่ในทุกหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
ที่สาคัญแล้ว ในส่วนของโรงเรียนนายเรืออยู่ในระหว่างการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมทั้งสถานศึกษา
อื่นๆ ในสังกัด ทหารเรืออยู่ในระหว่างดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ เช่นเดียวกัน
- ทหารอากาศดาเนิ นการในปี ง บประมาณ 2561 โดยแทรกอยู่ในทุ ก หลั ก สูต รตามแนวทาง
รับราชการที่สาคัญ แล้ว ในส่วนของโรงเรียนนายเรือ อากาศ ปัจจุบัน สอดแทรกอยู่ในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป และอยู่ในระหว่างปรับปรุง หลัก สูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
- ตารวจได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรหลักสาหรับข้าราชการตารวจบรรจุใหม่
- โรงเรียนนายร้อยตารวจ บรรจุอยู่ในหลักสูตร รปศ. สาขาวิชาตารวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
บรรจุเข้าไปในส่วนศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ ๑ วิชาการเป็นพลเมือง และ วิชาเศรษฐกิจกับวิถีชีวิต ชั้นปีที่ ๔
วิชาการต่อ ต้านการทุ จริตคอร์รัป ชัน และได้ดาเนินการบรรจุวิชาต่อต้านการทุ จริตคอร์รัปชัน
เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานข้าราชการตารวจสัญญาบัตรทุกหลักสูตร
2. วิเ คราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการนาหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริต ศึ ก ษา เข้ า สู่ ร ะบบการศึ ก ษาและ
การฝึกอบรม (ตัวอย่างประเด็นพิจารณา เช่น ปัญหาการขับเคลื่อนในภาพรวม, ปัญหาการขับเคลื่อนระดับ
หน่วยงาน ฯลฯ)
- ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศขาดแคลนวิท ยากรในการบรรยาย และสื่อในการเรียน
การสอน
- โรงเรียนนายร้อยตารวจ อาจารย์ผู้สอนเข้าใจในหลักสูตรยังไม่ชัดเจน กระบวนการเรียนการสอน
ให้เน้นการคิดวิเคราะห์โดยผู้เรียน
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงกลาโหม ขาดแคลนวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

๓๖

3. จัดทาข้อเสนอแนวทางรูปธรรมเชิงรุกในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษา
และการฝึกอบรม
- สร้างวิทยากรตัวคูณในการสอนเรื่องหลักสูตรต้านทุจริตเพื่อมาขยายผลในหน่วยงาน
- คัดเลือกวิทยากรที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับในหัวข้อที่บรรยาย
- มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยบรรจุไว้ในการติดตามประเมินผลในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- เก็บคะแนนคุณธรรมเพื่อประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล
- การแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าหน่วยงานได้ดาเนินการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่มย่อยที่ 4 : หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และหลักสูตรโค้ช
เพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ (ศปท.กระทรวง) และผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ประเด็น
1. อภิปราย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบ
การศึกษาและการฝึกอบรม
ตัวอย่าง การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน
- ศปท. กระทรวงการคลัง (โครงการวิทยากรตัวคูณส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโปร่งใสไร้ทุจริต)
- สานักงาน ก.พ. (หลักสูตรข้าราชการที่ดี เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการฯ)
- สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (หลักสูตรโครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูณ)
- การบินไทย (หลักสูตรวิชาป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
- การนิคมแห่งประเทศไทย (ใช้ในอบรมพนักงาน เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ให้กับพนักงานทุกระดับ, จัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ ได้
เรียนรู้เรื่องความอายและไม่ทนต่อการทุจริต)
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รวมกับหลักสูตรของ สานักงาน ก.พ.)
- กระทรวงยุติ ธรรม (แทรกหัว ข้อวิช าวิท ยากรผู้ นาในหลั ก สู ตรข้ าราชการที่ ดี หลัก สูตรผู้
บริหารงานยุติธรรมระดับต้นและระดับกลาง, สร้างวิทยากรตัวคูณในชมรมต่อต้านการทุจริต
HIPPS) เป็นต้น
โดยบูร ณาการชุด วิชา 1. การคิด แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนกั บ ผลประโยชน์ ส่วนรวม
2. ความละอายและความไม่ ท นต่อการทุ จ ริต 3. STRONG : จิตพอเพียงต้านทุ จริต และ
4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการสังคม เข้าไปในการดาเนินการ

๓๗

2. วิเ คราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการนาหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริต ศึ ก ษา เข้ า สู่ ร ะบบการศึ ก ษาและ
การฝึกอบรม (ตัวอย่างประเด็นพิจารณา เช่น ปัญหาการขับเคลื่อนในภาพรวม, ปัญหาการขับเคลื่อนระดับ
หน่วยงาน ฯลฯ)
- ปัญหาการสร้างวิทยากร (ที่ยังไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาตามหลักสูตรได้อย่างชัดเจน)
- หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดการต้านทุจริต สานักงาน ป.ป.ช. ควรเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากมี
องค์ความรู้ดีที่สุด
- ส่วนราชการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ เป็นงานเชิง
สนับสนุน
- ขาดการยอมรับในตัวโค้ช
- การสร้างวิทยากรอาจจะเป็นภาระผูกพันทาให้มีผู้สนใจเข้าอบรมน้อย
3. จัดทาข้อเสนอแนวทางรูปธรรมเชิงรุกในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษา
และการฝึกอบรม
- การจัดทาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E- Learning (กาหนดเป็น Soft KPI)
- การให้ใบรับรองการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นโค้ช
- การจัดทาทะเบียนหรือทาเนียบโค้ช/ผู้ที่ผ่านการอบรม
- การใช้กรณีตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นจริง /เรื่องใกล้ตัวมาประกอบการฝึกอบรม (ใช้ในการสื่อสาร
เพื่อสร้างความตระหนักรู้)
- การประมวลผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อเป็น Role Model ให้กับหน่วยงานอื่นได้
ศึกษา
- ควรมีวิธีการประเมินผลหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรม
- ควรมีการกาหนดค่าเป้าหมายในการประเมินผลความสาเร็จในการนาหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้
- ควรออกแบบเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อใช้เป็น
ข้อสอบในการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

๓๘

ภาคผนวก

๓๙

ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
1. หลักการเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 948-19/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ทั้ง 5 หลักสูตร
ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ หลักสูตรสร้าง
วิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ ชและแนวทางการนาไปใช้ รวมทั้งเห็ นชอบให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องนาหลักสูตรไปใช้ รวมทั้งเห็นชอบให้นาเสนอ
คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การให้ ห น่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าหลัก สู ต รไปปรั บ ใช้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย ตาม
พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. 254 2 แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 19 (11) และมาตรา 19 (13)
คณะรัฐมนตรี ได้มี ม ติ เมื่ อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็ นชอบหลัก สูตรต้านทุ จ ริตศึก ษา
(Anti-Corruption Education) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้นาเสนอ โดยให้ประสานงานกับสานักงาน ป.ป.ช.
อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณานาหลักสูตรนี้ไปปรับใช้
ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิ จที่บรรจุใหม่
สานัก งาน ป.ป.ช. จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติก ารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อผลัก ดัน หลัก สูตรต้านทุ จ ริตศึก ษา โดยก าหนดดาเนิน การ 1 ครั้ง ในวันพฤหัส บดีที่ 6 มิ ถุนายน 2562
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.0๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒ นะ เขตหลัก สี่
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการผลั ก ดั น หลั ก สู ต ร
ต้านทุจริตศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย อันเป็นการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่
ไม่ ท นต่อการทุ จ ริต โดยมุ่ งเน้นให้เกิ ดกระบวนการปรับ สภาพสังคมให้เกิ ดภาวะที่ ไม่ท นต่อการทุ จ ริต ซึ่งการ
ดาเนิ น งานดั ง กล่า วจะต้ อ งเริ่ ม ตั้ ง แต่ ป ฐมวัย โดยการปรั บ ฐานความคิ ด ทุ ก ช่ วงวั ย ให้ ส ามารถแยกระหว่า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อ
ต้านการทุจริต ตลอดจนการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการนาหลัก สูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
2.2 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
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3. ประโยชน์ที่จะได้รับ
3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแต่ละ
หลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
3.2 เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ
4. กลุม่ เป้าหมาย
กรรมการ ป.ป.ช. ,ผู้บริหาร, เจ้าหน้าทีส่ านักงาน ป.ป.ช., ผูแ้ ทนหน่วยงานที่ต้องนาหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาแต่ละหลักสูตรไปใช้ และผูส้ ังเกตการณ์
5. สถานที่ดาเนินการ
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
6. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ขออนุ มั ติ ด าเนิ น โครงการ
และงบประมาณ
2.ประสานหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. จัดเตรียมการประชุมฯ
4. ดาเนินการจัดประชุมฯ
5. สรุปผลการประชุมฯ

7. ตัวชี้วัดของผลลัพธ์/ผลผลิตการดาเนินโครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต :
- การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระหว่ าง - การจัดประชุม 1 ครั้ง
-กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการมาจาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ผลั ก ดั น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 หลักสูตร
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- จานวนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้า - ไม่น้อยกว่า 400 คน
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ
ร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ :
การผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ภายในหน่วยงานของตนเอง

จานวนหน่วยงานที่
ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง
เข้าร่วมผลักดันหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
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8. งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ
8.1 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8.2 ทรัพยากรอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ให้คาแนะนาเกีย่ วกับการขับเคลือ่ นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการจูงใจกลุม่ เป้าหมาย
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สานักต้านทุจริตศึกษา (สตศ.)
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจจะได้รับผลกระทบ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ตามมติคณะรัฐมนตรี

ประเด็นที่อาจจะได้รับผลกระทบ
การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย

11. การติดตามประเมินผล
การเข้าร่วมโครงการ การกากับติดตาม และรายงานผล
********************************
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กำหนดกำร
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑6.0๐ น.
ณ โรงแรมเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร

เวลำ

กำหนดกำร

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ
๐๙.๐๐ – ๐๙.30 น. พิธีเปิด
- นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงาน
- นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวรายงาน
๐๙.30 – ๑0.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปลูกฝังวิธีคิดไม่โกง ไม่ทน อย่างยั่งยืน ด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
เข้าสู่ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม”
โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

10.00 – 12.00 น. การอภิปราย เรื่อง “แนวทางรูปธรรมเชิงรุกในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าสู่ระบบ
การศึกษาและการฝึกอบรม”
1. ผู้แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธารง
รองผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
2. ผู้แทนหลักสูตรอุดมศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์
เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
3. ผู้แทนหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ
โดย พ.ต.อ. ดามพ์ ทองใบ รองผู้บัญชาการสานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
4. ผู้แทนหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โดย นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์
(ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สานักงาน ก.พ.)
5. ผู้แทนหลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
โดย นางแก้วตา ชัยมะโน
(ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต)
6. รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นผู้ดาเนินรายการ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง “แนวทางรูปธรรมเชิงรุก ในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
เข้าสูร่ ะบบการศึกษาและฝึกอบรม”

กลุ่มย่อยที่ 1 : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยากร ประจากลุ่ม ประกอบด้วย 1. นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธารง
(รองผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา)

2. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
(รองผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)

3. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
(นักวิชาการศึกษา สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา)

4. นายธนบดีพิพัฒน์ ดานิล
(ศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท)

5. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์
(ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ)

กลุ่มย่อยที่ 2 : หลักสูตรอุดมศึกษา
วิทยากร ประจากลุ่ม ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาทิมา แป้นธัญญานนท์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์
กลุ่มย่อยที่ 3 : หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ
วิทยากร ประจากลุ่ม ประกอบด้วย 1. พันเอก ณัฐวุฒิ ดวงจรัส
(สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

2. พ.ต.อ. ดามพ์ ทองใบ
(รอง ผบก.สศป. สานักงานตารวจแห่งชาติ)

กลุ่มย่อยที่ 4 : หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
และหลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิทยากร ประจากลุ่ม ประกอบด้วย 1. น.ส.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ
(ผู้อานวยการสานักต้านทุจริตศึกษา)

2. นางแก้วตา ชัยมะโน
(ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต)

-การนาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
15.30 – 16.00 น. ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
หมำยเหตุ 1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. รับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้าเวลา 10.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.30 น.

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------------------

