


ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเบญจพร จิรธนานันท์

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



โครงการ
ปลูกจติส านึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร    

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเบญจพร จิรธนานันท์



ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่อยู่ ในสังคมไทยมาเป็น
เวลานาน และนับวันยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ สถาบันอนุญาโตตุลาการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ดังกล่าวจึงได้จัดให้มีโครงการ “ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร” ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีจิตส านึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และน าความรู้
ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยจัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” นั้น 

หลักการและเหตุผล



กลุ่มเป้าหมาย
- พนักงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ จ านวน 25 คน

สถานท่ีด าเนินการ 
- สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
- วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง 
- จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขอบเขตของการด าเนินงาน



- รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม และแจกเอกสารประกอบการอบรม 
- กล่าวต้อนรับวิทยากร 
นายอุทิศ บัวศรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
- จัดเก็บภาพกิจกรรมตลอดงาน/ประมวลภาพเพ่ือการน าเสนอ 
- วิทยากรเร่ิมบรรยายในหัวข้อเร่ือง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ดูแลความเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หน้าเว็บไซต์ของสถาบัน http://thac.or.th
- แจกแบบประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและฝึกอบรม

ขั้นตอนระหว่างการด าเนินงาน 





จากการสอบถามกลุ่มพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ภาพรวม
ของการจัดโครงการอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในรายด้านดังต่อไปนี้ 

- ด้านเนื้อหา 
- ด้านวิทยากร 
- ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 
- ด้านการดูแลความเรียบร้อยและอ านวยความสะดวก
- ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
- ด้านการฝึกอบรม
- ด้านคุณภาพการฝึกอบรม

สรุปผลการด าเนินงาน 



โครงการ
ท ีเอช เอ ซี ปลูกใจไว้ด้วยกัน    

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเบญจพร จิรธนานันท์
นางสาวพิชชาพร นุ่มนาม



ในการท างานร่วมกันภายในองค์กร จะเจริญก้าวหน้าได้ต้องอาศัย 
ศักยภาพการท างานร่วมกันแบบเป็นทีม ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้การท างานนั้น 
มีประสิทธิภาพ สถาบันอนุญาโตตุลาการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มี
โครงการ “ที เอช เอ ซี ปลูกใจไว้ด้วยกัน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรท างาน
ร่วมกันเป็นทีม สานสัมพันธ์อันเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพให้ดีระหว่างบุคลากร
ด้วยกันตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหาร ลดความขัดแย้งในการท างาน และให้ทุกคน
สามารถอยู่ร่วมกันในองค์กรได้อย่างมีความสุข อีกทั้งได้ท ากิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์
ธรรมชาติ โดยการปลูกป่าชายเลนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ระบบนิเวศน์ทางทะเล เศรษฐกิจของชาติ 

หลักการและเหตุผล



กลุ่มเป้าหมาย
- พนักงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ จ านวน 18 คน

สถานท่ีด าเนินการ 
- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
- วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

ขอบเขตของการด าเนินงาน



- รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
- จัดเก็บภาพกิจกรรมตลอดงาน/ประมวลภาพเพื่อการน าเสนอ 
- วิทยากรเร่ิมบรรยายในหัวข้อเร่ือง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ดูแลความเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หน้าเว็บไซต์ของสถาบัน http://thac.or.th
- แจกแบบประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและฝึกอบรม

ขั้นตอนระหว่างการด าเนินงาน 





จากการสอบถามกลุ่มพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ภาพรวม
ของการจัดโครงการอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในรายด้านดังต่อไปนี้ 

- ด้านเนื้อหา 
- ด้านวิทยากร 
- ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 
- ด้านการดูแลความเรียบร้อยและอ านวยความสะดวก
- ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
- ด้านการฝึกอบรม
- ด้านคุณภาพการฝึกอบรม

สรุปผลการด าเนินงาน 



ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเบญจพร จิรธนานันท์

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



โครงการ
ปลูกจติส านึกสร้างความโปร่งใสให้แก่บุคลกร (จริยธรรม)



ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่อยู่ ในสังคมไทยมาเป็น
เวลานาน และนับวันยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ สถาบันอนุญาโตตุลาการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ดังกล่าวจึงได้จัดให้มีโครงการ “ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร” ขึ้น 
เพื่อให้บุคลากรมีจิตส านึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และน าความรู้ความเข้าใจ
หลักคุณธรรม จริยธรรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยจัด
บรรยายในหัวข้อเร่ือง “มโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” นั้น 

หลักการและเหตุผล



1. เพื่อปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมและความโปร่งใสแก่บุคลากร
2. เพื่อให้บุคลากรน าความรู้ความเข้าใจ และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนและองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์



ช่วงเดือนสิงหาคม 2562

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

บุคลากรของสถาบันอนุญาโตตุลาการ จ านวน 25 คน

กลุ่มเป้าหมาย



1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตะหนักและต่อต้านการทุจริต ในการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตในองค์กร

2. บุคลากรสามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



ขอบคุณ


