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โครงการฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมเพ่ือสร้างภูมิ คุ้มกันจากการทุจริต  
เร่ิมจากบรรยายอบรม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาศึกษาปัญหาผ่านกรณีจริง แสดงความคิดเห็น 
ในก ลุ่มระดมความคิด  และต่อยอดไปสู่ การส ร้าง เค รือ ข่าย เฝ้ าร ะ วั งการ ทุจ ริต 
ที่ทุกคนมีส่วนช่วยในการขจัดปัญหาการทุจริตอย่างแท้จริง

สวัสดีชาวยุติธรรม เล่มนี้เป็นฉบับที่ 1 ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงยุติธรรม ขอน�าเสนอโครงการ 
หลักสูตร การเสริมสร้างความรู ้มาตรการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติ กระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. 2559  
หรือที่เรียกว่า “โครงการ 4 ภาค” เป็นโครงการที่จัด 
ฝึกอบรมเรือ่งมาตรการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ  
แก ่ผู ้บริหาร ข ้าราชการ และเจ ้าหน ้าที่ ในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรมประจ�าภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
โดยจัดใน 4 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่ภาคกลาง พื้นที่ภาคเหนือ  
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ภาคใต้ 

โครงการ 4 ภาค มท่ีีมาจากแนวความคดิของผู้บริหาร 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม  
ที่ต้องการให้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องมาตรการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ แก่ผูบ้รหิาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีในสงักดักระทรวงยติุธรรม ทัง้ในส่วนกลาง 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2559

และในส่วนภูมิภาค โดยนายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงยตุธิรรม ประจ�าพืน้ทีต่รวจราชการในภมูภิาคนัน้
เป็นผู ้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด 
โครงการและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู ้ผ ่านการ 
ฝึกอบรม โดยในพื้นที่ภาคกลางมีนางฉลอง อติกนิษฐ  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยตุธิรรม  ในขณะนัน้  เป็นประธาน  
ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม  
พื้นที่ภาคเหนือมีนายวีระยุทธ สุขเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจ 
ราชการกระทรวงยุติธรรม ในขณะน้ัน เป็นประธาน  
ณ โรงแรมโลตสั ปางสวนแก้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ พืน้ทีภ่าคใต้ 
มนีางสาวปิตกิาญจน์ สิทธเิดช ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ยุติธรรม ในขณะนั้น เป็นประธาน ณ แก้วสมุยรีสอร์ท  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีนายศักยา ชูใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธาน ณ โรงแรมเจรญิธานขีอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

โครงการ 4 ภาค



กจิกรรมการเสวนาทางวชิาการจากผูเ้ชีย่วชาญในการปราบปรามปญัหา
การทุจริตภายในองค์กร และโครงการ 4 ภาค ส่งเสริมภูมิคุ้มกันที่ดี 
จากการกระทำาทุจริตและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในหน่วยงาน
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ในโครงการมีกิจกรรมสำาคัญ ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมการบรรยายความรู้ เร่ืองมาตรการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวิทยากรจาก 
ส�านกังาน ป.ป.ช. จงัหวดั เนือ้หามุง่เน้นให้ความรู้ด้านมาตรการเสรมิ 
ในการป้องกันการทุจริต ตามมาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 
อันเป็นเรื่องความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม  
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และการเปิดเผย 
ราคากลาง เพื่อให้ผู ้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุริตดงักล่าว และน�าความรูไ้ปปรบัใช้ในการบรหิารงาน  
และปฏิบัติงานอย่างถูกต้องต่อไป

2. กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง กรณีศึกษาปัญหาและ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทจุรติและประพฤติมชิอบของหน่วยงาน 
ในสงักดักระทรวงยตุธิรรมในส่วนภมูภิาค โดยมนีางสาวสวาสดิ ์อนิทวงัโส 
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงยุติธรรม  
นายอุทัย ชาญ หัวหน้ากลุ่มงานวินัย และพิทักษ์ระบบคุณธรรม  
กองการเจ้าหน้าที่ ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดร.ปรียานุช  
วริยิราชวลัลภ นกัวชิาการยตุธิรรมช�านาญการ ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรเสวนา กิจกรรมนี้มุ่งเน้น 
การน�ากรณีศึกษา ซึ่งเป็นคดีหรือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ของส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ถูกด�าเนินการทางวินัย ความผิดฐาน 
ทจุรติ และการกระท�าทีผ่ดิระเบยีบต่าง ๆ  เพือ่น�ามาเป็นกรณตีวัอย่าง 
วิเคราะห์สาเหตุของการกระท�าความผิด วิธีการกระท�าความผิด  
บทลงโทษของผู้กระท�าความผิด และแนวทางการแก้ไขป้องกัน 
ไม่ให้เกิดการกระท�าความผิดเกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู ้ 

ความเข้าใจและรู ้เท่าทันวิธีการกระท�าความผิดของผู ้กระท�าผิด  
สร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู ้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม ไม่ให้มีการกระท�าความผิดเกิดขึ้นในหน่วยงาน

3. กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิด เรื่อง ปัญหาการทุจริต 
ในหน่วยงานรัฐ และแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมน�าเสนอผลการ 
ระดมความคดิ เป็นกิจกรรมทีร่วมผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกลุ่มระดมความคิด โดยแบ่งกลุ่ม 
ออกตามกรม และให้ระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตของ 
หน่วยงานในระดับภูมิภาคที่เกิดขึ้นจริง หรือมีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง  
และร่วมกันระดมความคิดว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพียงใด 
นโยบายจากส่วนกลางช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เพียงพอหรือไม่ 



นางฉลอง อติกนิษฐ นายวีระยุทธ สุขเจริญ  นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช นายศักยา ชูใหม่ 
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และในฐานะเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค มีแนวความคิด 
ต้องการให้ส่วนกลางมีนโยบาย หรอืแนวทางการแก้ไขปัญหาดงักล่าวนี้ 
อย่างไร เพื่อร่วมกันหาข้อสรุปในการก�าหนดแนวทางการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาการทจุรติของส่วนราชการในสงักดักระทรวงยตุธิรรม

ผลของการระดมความคดิโดยสรุป การทจุรติเกดิจากการทีม่รีายได้ 
ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพท�าให้ต้องแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ตนมีรายได้เพิ่ม การปฏิบัติหน้าที ่
เกีย่วข้องกบัทรัพย์สนิหรือประโยชน์เชงิทรพัย์สนิ รูถ้งึความหละหลวม 
ของมาตรการป้องกัน และมีทรัพย์สินอันมีมูลค่าสูงล่อตาล่อใจ  
อันเป็นสาเหตุสุ ่มเสี่ยงง่ายต่อการกระท�าความผิด ความเคยชิน 
ในการปฏิบัติหรือท�าเนียมปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือให้ทรัพย์สิน 
แก่ผู ้ใหญ่ การถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะ  
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในกิจธุระส่วนตัวของตนเอง เป็นต้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสรุป เสนอให้ส่วนกลางพิจารณา 
อตัราค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสงักัดกระทรวงยตุธิรรม 
ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการด�ารงชีพตามสภาพเศรษฐกิจ  
เสนอให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเน้นเรื่องการบังคับบัญชา  
ควบคุม ดูแล และรวมถึงให ้ค�าแนะน�าแก ่ผู ้ ใต ้บังคับบัญชา  
ในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ในการท�างานอย่างเคร่งครัด 
เสนอให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
และข้อบังคับต่าง ๆ อันเก่ียวข้องกับการท�างาน แก่ผู ้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประจ�า 
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัตงิาน เสนอให้ส่วนกลางจดัสรรอตัราก�าลงัของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
เสนอให้ส่วนกลางจัดท�ามาตรการในการป้องกันการกระท�าผิด  
ในการปฏิบัติงานท่ีมีความสุ่มเสียงในการกระท�าความผิดต่าง ๆ  
เช่น การปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น

4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต 
และพฤติมิชอบ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง 
และการแจ้งเบาะแสการทุจริต ให ้แก ่ผู ้บริหาร ข ้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ร่วมเป็นเครือข่าย 

ในการเฝ้าระวงัการทจุรติ ป้องกนัไม่ให้มกีารกระท�าการทจุรติเกดิขึน้ 
รวมถงึให้ความรู ้ขัน้ตอนการแจ้งเบาะแส และกระบวนการด�าเนนิการ 
ความผิดเรื่องทุจริต เพื่อเป็นองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการ 
ร่วมสร้างภูมิคุ ้มกันป้องกันการทุจริต ของส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม

โครงการ 4 ภาค ได้ด�าเนนิการเสรจ็สิน้ทัง้ 4 ภาค แล้ว เมือ่วนัท่ี 
15 กนัยายน 2559 โดยการด�าเนินโครงการได้รบัการตอบรบัจากผูเ้ข้าร่วม 
โครงการเป็นอย่างดี และด�าเนินการจนเสร็จส้ินเรียบร้อยสมบูรณ์  
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 

การต่อต้านการทุจริต เป็นหน้าที่ของเราทุกคนท่ีจะต้อง 
ร่วมแรงร่วมใจกนั และคอยเป็นหเูป็นตาสอดส่องดแูล เพือ่ป้องกนั 
ไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงยุติธรรม ขอย�้าปณิธานเดิมว่า เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
ของรัฐและประชาราษฎร์ จักด�าเนินการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตอย่างจริงจัง และจะร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนการแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมขจัดปัญหาการทุจริต 
ให้หมดสิ้นจากผืนแผ่นดินไทย  


