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บทสรุปผูบริหาร
การจัดทําแผนปฏิบัติสงเสริมคุณธรรม สํานักงาน ป.ป.ท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปนการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559 – 2564) ซึ่งไดขยายระยะเวลาตออีก 1 ป ถึง 30 กันยายน 2565 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด สั ม ฤทธิ ผ ล คณะกรรมการส ง เสริม คุณ ธรรมแห ง ชาติจึ งกํ าหนดใหห นว ยงานระดั บ
กระทรวงและระดั บ จั ง หวั ด ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนแม บ ทส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 พรอมนําแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
ไปบรรจุไวเปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปของหนวยงานดวย สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใชเปน
กรอบในการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนกลไกในการขับเคลื่อนการ
สงเสริมคุณธรรมตามกรอบแนวทางตามแผนแม บทส งเสริมคุณธรรมสํานักงานคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งไดประกาศใชแลว โดยแผนและกิจกรรมในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 นี้ ไดมุงเนนการปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย เพื่อเสริมสรางใหสํานักงาน ป.ป.ท.
มีความเขมแข็งจากภายใน ใหคุณธรรมนําการพัฒนาอยางมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยยึดหลักของศาสนา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชา โดยมีผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
1. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สํานักงาน ป.ป.ท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกอบกอบด ว ย 3 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ไดแ ก ยุ ทธศาสตร ที่ 1.พัฒ นาประสิท ธิภ าพ เสริมสรางระบบ
คุณธรรมและธรรมาภิบาลของสํานักงาน ป.ป.ท. ยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนาใหสํานักงาน ป.ป.ท. เปน
องค กรคุ ณธรรม และ ยุ ทธศาสาตร ที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรสูองคกรคุณธรรมตน แบบ
ซึ่งประกอบไปด ว ยกิ จ กรรมทั้งสิ้ น 14 กิจกรรม โดยสํานัก กอง ศูนย และหนว ยงานที่รับ ผิดชอบสามารถ
ดําเนินการไดสําเร็จ ผลการประเมินพบวา ผานเกณฑการประเมินตามตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด คิดเปน รอยละ 100
(อยูในระดับสูง)
2. ป จ จั ย ความสํ า เร็ จ ของการดําเนิ น การตามแผนปฏิบั ติการส งเสริ มคุ ณธรรมสํ า นักงาน
ป.ป.ท. ไดแก แผนมีความชัดเจน มีประเด็นและเปาหมายที่ตอบโจทยยุทธศาสตรในภาพรวมโดยในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรมีการนําผังความเชื่อมโยง นโยบาย ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการจัดทําแผน
และผูบริหารใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมคุณธรรม รวมถึงการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน โดยมี
การประชุมรวมกันในการจัดทําแผนฯ และมีการติดตามแผนงานทุกไตรมาส โดยใหสํานัก/กอง/ศูนย/หนวยงาน
ขึ้นตรง ไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบในแตละกิจกรรม ตลอดจนสํานัก/กอง/ศูนย/หนวยงานขึ้นตรง ใหความ
รวมมือเปนอยางดี เห็นไดจากการทําองคกรคุณธรรม แมจะมีระยะเวลาอันสั้นและรายละเอียดในการจัดทํา
คอนขางมาก แตทุกสํานัก/กอง/ศูนย/หนวยงานขึ้นตรง ก็ใหความรวมมือเปนอยางดีทําใหผลงานออกมาเปนที่
ประจักษ ทั้งนี้จะตองพัฒนา บุคลากรในสํานักงาน ป.ป.ท. เพื่อใหมีทักษะความรูความเขาใจ ในการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติสงเสริมคุณธรรม ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และ
แผนที่เกี่ยวของ ใหบรรลุเปาหมายของแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ

คํานํา

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีเปาหมายในการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ภายใตแผนดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดมีการประกาศ

(2)
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อใหทุก
หนวยงานใชเปนแผนแมบทหรือกรอบทิศทางในการปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของทุกหนวยงาน นํากลไกความ
รวมมือตามแนวคิด “คุณธรรมนําการพัฒนา” นําพาประเทศกาวสูสังคมคุณธรรมตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
20 ป โดยเนนการสรางความเขมแข็งจากภายใน ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และดํารงตนภายใตกรอบ
คุณธรรมที่พึงประสงค 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบัติ
บรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ สํานักงาน ป.ป.ท. จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สํานักงาน
ป.ป.ท. ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปน แนวทางใหกับหนวยงานในสังกัด
สํานักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมตามกรอบแนวทางตามแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ท. หวังวาเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมสํานักงาน ป.ป.ท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเปนประโยชนและ
สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสํานักงาน ป.ป.ท.
ตอไป
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ตุลาคม 2564
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยกาหนดเป็นแผนแม่ บทระดับชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้แผนดังกล่าวเป็น
กรอบทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน โดยนากลไกประชารัฐ มาใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแผนดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนที่มีคุณธรรม โดยมีคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติรับผิดชอบการดาเนินการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผล คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจึงกาหนดให้หน่วยงานระดับ
กระทรวงและระดับจังหวัดดาเนินการจัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมและแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2564 พร้อมนาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ไปบรรจุไว้เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปีของหน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านกๆรทุจริต ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม จึงได้ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของการนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ ในแต่
ละกอง/สานัก และหน่วยงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพื่อจะได้นาผลที่ได้ไป
ปรับปรุง/แก้ไข หาแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดาเนินงานในปีต่อไป
โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินแผนผลปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอบเขตกำรประเมิน
การประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขอบเขตเนื้อหาเป็นการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดผลสาเร็จเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เป็นข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจหรือให้การสนับสนุนที่ดี
2. ช่วยในการทา benchmarking และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
3. กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงและเป็ น แนวทางส าหรั บ การสร้ า งแผนปฏิ บั ติ ก าร
(operational plan) ต่อไป
4. แสดงถึงประสิ ทธิ ผ ลและประสิ ท ธิภ าพของการวางแผน การจัดการ การปฏิบัติต ามแผน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท.
นิยำมศัพท์
กำรประเมินผล หมายถึง การนาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับการใช้วิจารณญาณของผู้
ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ในที่นี้หมายถึง การประเมินผลแผนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร หมายถึ ง แผนการด าเนิ น งานของส านั ก งาน ป.ป.ท. ภายใน 1 ปี
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จและค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการในปี
นั้นๆ และตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณในการ
ดาเนินการที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร หมายถึง การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมของส่วน
ราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร หมายถึง ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
โครงการหรื อ กิจ กรรมภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ข องแผนปฏิ บัติ ก ารส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรม ส านัก งาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
ออกเป็นผลการประเมิน ซึ่งเกณฑ์ผลการประเมิน ได้แก่ การบรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด /ไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัด
ปัญหำและอุปสรรค หมายถึง ข้อจากัดหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงานโครงการ
หรือกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
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ระเบียบวิธี
รูปแบบการประเมินเป็นการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)
แหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Second source) ได้แก่ รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยผู้ ป ระเมิ น เก็ บ รวบรวมจากรายงานที่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ส่ ง ไปยั ง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงาน ป.ป.ท.
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็น/ตัวชี้วัดผลสาเร็จกับผลการดาเนินงาน
ออกเป็นผลการประเมินผล ซึ่งเกณฑ์ผลการประเมิน ได้แก่ บรรลุผลตามตัวชี้วัดหรือเป้าหมาย และไม่บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดหรือเป้าหมาย
เกณฑ์กำรประเมิน
การประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ใช้เกณฑ์ร้อยละ แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ดังนี้
ร้ อ ยละ 0 – 49 ผลของแผนแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม ส านั ก งาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับต่า
ร้อยละ 50 – 79 ผลของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับปานกลาง
ร้ อ ยละ 80 – 100 ผลของแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ส านั ก งาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับสูง
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ส านักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ประเมินได้ค้นคว้ากรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผล
ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ( Monitoring) ( http://web1.mfu.ac.th/division/planblog/?p=725, 2 5 6 0 )
การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงาน
เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
กำรประเมินผล
ประชุม รอดประเสริฐ Z2539:72) กล่าวว่า “การประเมิน” หรือ “การประเมินผล” มีความหมายตรงกับ
คาในภาษาอังกฤษว่า “Evaluation” ซึ่งหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ดาเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สุร พล กาญจนะจิ ตรา (ม.ป.ป.,1) กล่ าวถึงการประเมินผลว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ช่ว ยให้ ผู้กาหนด
นโยบาย หรือผู้บริหารงานทราบว่า การดาเนินงานตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ในปัจจุบัน
นี้มีการประเมินผลได้รับการปรับปรุงวิธีการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยประเมินผลเป็นรูปแบบของ
การประเมินผลแบบหนึ่งซึ่งได้ระเบียบวิธีวิจัยเข้ามาช่วยนั้นทาให้ได้ข้อมูลที่แน่นอน และทาให้การวิเคราะห์มีความ
เชื่อมั่นสูง การประเมินผลโดยวิธีนี้จึงเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากบุคคลทุกฝ่าย และใช้กันอย่างแพร่หลาย
พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ (2539:17) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นจาการดาเนินงานของโครงการ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการใช้ระบบวิธีที่
น่าเชื่อถือ เช่น ระเบี ยบวิธีวิจัย (Research Methogs) เป็นเครื่องมือเพื่อตรวจสอบท้อเท็จจริงที่ได้จากการ
ดาเนิ น งานของโครงการส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ นไปที่ การค้ นหาผลลั พธ์ สุ ด ท้ายของโครงการ (Outcome) เรี ยกการ
ดาเนินงานดังกล่าวเป็นการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research)
กล่าวโดยสรุป การติดตามและประเมินผลคือ กระบวนการในการรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ว่าสาเร็จตามวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อที่จะนาผลที่ได้มาใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้กาหนดนโยบายหรือผู้บริหารโครงการ ว่าโครงการควรดาเนินการต่อไป ควรขยาย หรือ
ยกเลิก ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้าง หรือควรออกแบบโครงการใหม่ในการแก้ไขจุดบกพร่องสาหรับ
ประกอบการตัดสินใจของผู้กาหนดนโยบาย ในการดาเนินนโยบายในคราวต่อไป
จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล
เสน่ห์ จุ้ยโต (2545:602) ได้อธิบายจุดมุ่งหมายของการประเมินผลความสาเร็จของแผนและโครงการว่า
จะเป็นการเอาข้อมูลของการประเมินไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และกลวิ ธีในการบริหารแผนและโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สุรพล กาญจนจิตรา (2544: 513-514) มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัยและประเมินผลก็คือ การ
วัดประสิทธิภาพของแผนงานโครงการว่าบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
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ในการตัดสินใจของผู้บริหารและเมื่อได้ทาการประเมินผลเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ทาการประเมินผลจะต้องเป็น
ผู้สรุปผลและเสนอแนะให้กับผู้บริหารตัดสินใจเพื่อทราบว่า
1. แผนงานโครงการที่ประเมินผลได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใดหรือไม่
2. แผนงานโครงการที่ประเมินผลมีปัญหาและอุปสรรคขัดข้องอะไรบ้าง
รูปแบบกำรประเมิน (evaluation model)
รูปแบบการประเมิน (evaluation model) เป็นกรอบความคิดในการประเมิน ซึ่งแต่ละรูปแบบจะบอกให้
ทราบว่าในการประเมิน นั้ น ควรพิจ ารณาประเมินในเรื่องใด จะประเมินได้อย่างไรบ้าง การป ระเมินนโยบาย
แผนงานและโครงการสามารถนารูปแบบการประเมินมาประยุกต์ใช้ ได้มีนักวิชาการทางด้านประเมินได้เสนอกรอบ
ความคิดให้นั กประเมินได้เลือกใช้มีอยู่ห ลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินโดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ ม
(สมคิด พรมจุ้ย,2549:117อ้างถึงใน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, 2555:71) คือ
1. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (objective based model) เป็นรูปแบบที่เน้นการตรวจสอบ
ผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเป็นหลัก โดยดูว่าผลที่เกิดจาก
การปฏิ บั ติ งานบรรลุ จุ ด มุ่ง หมายที่ก าหนดไว้ห รื อ ไม่ ได้ แก่ รู ปแบบการประเมิน ของ ไทเลอร์ (Ralph w.
Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbachซ1973) และเคิร์ก-แพททริก (Kirkpatrick)
2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (judemental evaluation model) เป็นรูปแบบการประเมินที่
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศสาหรับกาหนดและวินิฉัยคุณค่าของโครงการนั้น ได้แก่ รูปแบบการ
ประเมินของ สเตค (Stake:1967) (Scriven:1967) โพรวัส (Provusซ1971)
3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (decision-oriented evaluation model) เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้ อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือก
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมินของเวลซ์ (Welch:1967) สตัฟเฟิลบีม(Stufflbeam:CIPP:1968)
อัลคิน (Alkin:1967)
รูปแบบการประเมินที่ใช้อยู่ เป็นรูปแบบการประเมินที่มีแนวคิดมาจากการประเมินทางการศึกษา ต่อมา
ได้ มี ผู้ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป เช่ น การประเมิ น โครงการ
การประเมินแผน ตลอดจนการประเมินนโยบายรูปแบบการประเมินแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่ม (สุภมาส
อังศุโชติ,2550:6-7 อ้างถึงใน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์,2555:72) ดังนี้
1. รูป แบบการประเมิน ที่เน้ น วัตถุประสงค์ (objective-based mode) เป็นรูปแบบการประเมินที่
ตรวจสอบว่าที่ผลที่เกิดจากนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ แผนงานและ
นโยบายนั้นหรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbach:1973)
และเคริ์ ก แพททริ ก (Kirkpatrick:1985) บทบาทของนั ก ประเมิ น คื อ ผู้ ตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ที่ ป ระเมิ น โดยใช้
วัตถุประสงค์ของโครงการแผนงานหรือนโยบายเป็นเกณฑ์
2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (judgmental evalution mode) เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมสารสนเทศ เพื่อกาหนดและวินิฉัยคุณค่าของโครงการ แผนงานและนโยบาย
ได้แก่ รูป แบบการประเมิน ของสเตค (Stake,1971) บทบาทที่สาคัญที่สุดของนักประเมินคือการตัดสิ นคุณค่า
ถ้านักประเมินไม่ได้มีส่วนในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมินถือว่ายังปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์
3. รูปแบบการประเมินเพื่อตัดสินใจ (decision-oriented evaluation model) เป็นรูปแบบการประเมิน
ที่มุ่งผลิตสารสนเทศเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ รูปแบบการ
ประเมิน ของสตัฟ เฟิล บี ม (Stufflbeam:CIPP:1968 และอัล คิน (Alkin,1967) บทบาทของนักประเมินคือการ
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ตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้บริหาร โดยผู้บริหารเป็นผู้กาหนดบริบทของการตัดสินใจ และเกณฑ์การ
ตัดสินความสาเร็จของนโยบาย นักประเมินไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการบริ หาร เพราะ
จะทาให้เสียความเป็นกลางในการประเมิน ฉะนั้นนักประเมินควรมีบทบาทเพียงเสนอสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจของผู้บริหาร
ยุทธศำสตร์ส่งเสริมคุณธรรมสำนักงำน ป.ป.ท. พ.ศ. 2564
ค่ำเป้ำหมำย
1. สร้างค่านิยมร่วมกัน “ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ”
2. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ให้เข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศำสตร์ส่งเสริมคุณธรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาลของสานักงาน ป.ป.ท.
เป้ำประสงค์ ส่งเสริมให้สานักงาน ป.ป.ท. บริหารงานด้วยหลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ส่งผลให้โอกาสในการทุจริตในหน่วยงานลดลง
กลยุทธ์
1. สร้างการรับรู้ ความตระหนักให้บุคลากรของสานักงาน ป.ป.ท. ให้ความสาคัญกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
2. ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงาน ป.ป.ท.
ประเด็นยุทธศำสตร์ส่งเสริมคุณธรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาให้สานักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กร
คุณธรรม
เป้ำประสงค์ ขับเคลื่อนให้สานักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรคุณธรรม
กลยุทธ์
1. สร้ า งการรั บ รู้ ปลุ ก และปลู ก จิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย มแห่ ง คุ ณ ธรรม ยึ ด มั่ น ในหลั ก ธรรมศาสนา
โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถึไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดารงชีวิต
2. ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนงานให้ดาเนินไปสู่เป้าหมายองค์กรคุณธรรม
ประเด็ น ยุท ธศำสตร์ ส่ งเสริ มคุณ ธรรมที่ 3 เพิ่ มขีดสมรรถนะองค์กรและบุ คลากรสู่ อ งค์ก ร
คุณธรรมต้นแบบ
เป้ำประสงค์ พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้เกิดคุณธรรมและ
จริยธรรมสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
กลยุทธ์
1. สร้างองค์กรแห่งความผาสุกด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
2. สร้ า งองค์ ค วามรู้ จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
กรอบแนวคิดกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม สำนักงำน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ใช้รูปแบบการประเมินของราล์ฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler) รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Goal Attainment
Model ของ Tyler)
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รูปแบบการประเมินของของราล์ฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler)
ไทเลอร์ ( Tyler : 1943) เป็นผู้นาที่สาคัญในการประเมินโครงการที่ให้ความหมายของการประเมินว่า
การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ โดยมีความเชื่อว่า
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจาเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีใน
ภายหลัง เขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน โดยเสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้น
การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติก รรม แล้วประเมินความสาเร็จของ
วัตถุประสงค์เหล่านั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกว่า แบบจาลองที่ยึดความสาเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก
ไทเลอร์ มีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อตัดสินว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของ
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบผลสาเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้างที่ต้องปรับปรุง แก้ไข และถือว่าการประเมิน
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ลาดับขั้นของการประเมินการเรียนการสอนมีดังนี้ กาหนดจุดมุ่งหมาย
เชิงพฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงกาหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่ต้องการ ให้
บรรลุ ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เลื อกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม เมื่อจบเรียนจึงประเมินโครงการ โดย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์
การประยุกต์ใช้แนวความคิดของไทเลอร์ มาใช้ในการประเมินโครงการ
ในปี 1986 ไทเลอร์ ได้นากรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler 1968) โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 6 ส่วนคือ
1. การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives)
2. การประเมินแผนการเรียน (Evaluating the learning Plan)
3. การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation Guild Program Development)
4. การประเมินเพื่อนาโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program Implement)
5. การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome an Educational
Program )
6. การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
รูปแบบการประเมินที่เน้นวัตถุประสงค์ (objective-based mode) เป็นรูปแบบการประเมินที่ตรวจสอบ
ว่าผลที่เกิดจากนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ แผนงานและนโยบายนั้น
หรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbach:1973) และเคริ์ก
แพททริก (Kirkpatrick:1985) บทบาทของนักประเมินคือผู้ตัดสินคุณค่ าของสิ่งที่ประเมินโดยใช้วัตถุประสงค์ของ
โครงการแผนงานหรือนโยบายเป็นเกณฑ์
กรอบแนวคิดการประเมินแผนปฏิบัติการสานักงาน ป.ป.ท.
กรอบแนวคิดการประเมินแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ใช้รูปแบบการประเมินของราล์ฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler) มากาหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินผลได้ดังนี้
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมสานักงาน
ป.ป.ท. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สานักงาน ป.ป.ท.บทที
ประจ่ 3าปีงบประมาณ
พ.ศ.
2564
บทที
่3
กับเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ในโครงการ

ผลการประเมินแผนปฏิบตั ิการ
ส่งเสริมคุณธรรมสานักงาน
ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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บทที่ 3
ผลกำรประเมิน
การประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ผู้ประเมินนาเสนอผลการประเมินดังนี้
ผลกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม สำนักงำน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ประเด็นยุทธศำสตร์ส่งเสริมคุณธรรมที่ 1 พัฒ นาประสิ ทธิภาพ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลของ
สานักงาน ป.ป.ท.
ตัวชี้วัด/
งำน/กิจกรรม/โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการรับรู้ ความตระหนักให้บุคลากรของสานักงาน ป.ป.ท. ให้ความสาคัญกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
1. การเผยแพร่
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ดาเนินการเสร็จสิ้ นแล้ วมีการประชาสัมพั นธ์โ ดย
ประชาสัมพันธ์ สร้างการ
สร้างการรับรู้ ความตระหนักรู้
การแจ้ ง เวี ย นและการประชุ ม ผ่ า นระบบ VDO
รับรู้ ความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ Conference
เกี่ยวกับการประเมิน
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 1.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่าน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) แก่บุคลากรของสานักงาน
หนังสือเวียน ปป 0025/ว 62 ลงวันที่ 8 ตุลาคม
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ป.ป.ท. ผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
2563 เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
แก่บุคลากรของสานักงาน น้อย 1 ช่องทาง
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ป.ป.ท.
ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงาน ป.ป.ท.และหนังสือเวียน ปป 025/ว
311 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มีคาสั่งสานักงาน ป.ป.ท. ที่ 279/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทางานตามคาสั่งคณะทางานขับเคลื่อน
การดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสานักงาน ป.ป.ท.
3. มีการประชุมคณะทางานตามคาสั่งคณะทางาน
ขับเคลื่อนการดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสานักงาน ป.ป.ท. 3 ครั้ง
4. มีการประชุมขับเคลื่อนการดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสานักงาน ป.ป.ท.

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9

ประเด็นยุทธศำสตร์ส่งเสริมคุณธรรมที่ 1 พัฒ นาประสิ ทธิภาพ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลของ
สานักงาน ป.ป.ท.
ตัวชี้วัด/
งำน/กิจกรรม/โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ค่ำเป้ำหมำย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้อง
ประชุมชั้น 28 สานักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์
ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี และใช้ระบบ Video Conference ไปยัง
สานักงาน ปปท. เขตพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จานวน 1 ครั้ง
5. มีการจัดทา IIT , EIT และข้อมูล OIT
6. ผลการประเมินข้อมูล OIT ได้ร้อยละ 100
7. สานักงาน ป.ป.ท. ได้ผลการประเมินอยู่ที่ 95
คะแนน อยู่ ใ นระดั บ AA
(รายละเอี ย ดตาม
ภาพประกอบ 1)
ผลกำรประเมิ น ผลการด าเนิ น งานบรรลุ ต าม
เป้าหมายโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ท.
2. การประชุมคณะทางาน มีการจัดประชุมฯ อย่างน้อย 3 ครั้ง มีการประชุมคณะทางานตามคาสั่งคณะทางาน
การประเมินคุณธรรมและ
ขับเคลื่อนการดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ความโปร่งใสของสานักงาน ป.ป.ท. 3 ครั้ง
ภาครัฐ (ITA) สานักงาน
(รายละเอียดตามภาพประกอบ 2)
ป.ป.ท.
ผลกำรประเมิน ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายโครงการ 
ภำพประกอบ 1

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภำพประกอบ 2
1. การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงาน
ปปท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สานักงาน ปปท อาคารซอฟต์ แวร์
ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2. การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงาน
ปปท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สานักงาน ปปท อาคารซอฟต์แวร์
ปาร์ค ครั้งที่ 2/2564

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3. การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงาน
ปปท ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 30 มี นาคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 31 ส านั ก งาน ปปท อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ประเด็นยุทธศำสตร์ส่งเสริมคุณธรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาให้สานักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรคุณธรรม
ตัวชี้วัด/
งำน/กิจกรรม/โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการรับรู้ ปลุกและปลูกจิตสานึกค่านิยมแห่งคุณธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมศาสนาโดยน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดารงชีวิต
3. โครงการส่งเสริมและ
มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ สร้างการรับรู้ หรือการอบรมให้
โดยอบรมให้ความรู้ข้าราชการ สานักงาน ป.ป.ท.
มาตรฐานทางจริยธรรมและ ความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง
จานวน 1 ครั้ง และมีหนังสือแจ้งเวียนสานัก/กอง/
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรงทราบ (รายละเอียดตาม
ข้าราชการพลเรือน
ภาพประกอบ 1)
ผลกำรประเมิน ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายโครงการ 
มี ก ารประกาศเจตจ านงสุ จ ริ ต และมี บุ ค ลากร
ส านั ก งาน ป.ป.ท. เข้ า ร่ ว มมากกว่ า ร้ อ ยละ 50
(รายละเอียดตามภาพประกอบ 2)

4. การประกาศเจตจานง
สุจริตและการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ

มีการประกาศเจตจานงสุจริต
จานวน 1 ครั้ง

5. การชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทางการรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดอันควร
ได้ตามกฎหมายหรือ
โดยธรรมจรรยา
6. โครงการจริยธรรม
เพื่อคุณภาพชีวิต

มีการเผยแพร่มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการรับของขวัญฯ อย่างน้อย
1 ครัง้ และร้อยละของบุคลากร
สานักงาน ป.ป.ท.ที่ถูกร้องเรียน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลกำรประเมิน ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของบุคลากร
เป้าหมายโครงการ 
ทั้งหมด
มีการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 3 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมโครงการจริยธรรมเพื่อคุณภาพ
ชีวิต อย่างน้อย 3 ครั้ง ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น
32,418.70 บาท (รายละเอียดตามภาพประกอบ 3)

7. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานองค์กรคุณธรรม
ของสานักงาน ป.ป.ท.

ผลกำรประเมิ น ผลการด าเนิ น งานบรรลุ ต าม
เป้าหมายโครงการ 
ศปท. ได้มีการแจ้งเวียน ทาความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทางการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอัน
ควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา ตาม
หนังสือที่ 0025/ว 285 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ผลกำรประเมิน ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายโครงการ 
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศปท. ได้ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การดาเนินการองค์กรคุณธรรมของ การดาเนินการองค์กรคุณธรรมของสานักงาน
สานักงาน ป.ป.ท. ผ่านช่องทาง
ป.ป.ท. ผ่านช่องทางเว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ท.
เว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ท. อย่าง
(รายละเอียดตามภาพประกอบ 4)
น้อย 1 ครั้ง
ผลกำรประเมิน ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายโครงการ 

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13

ตัวชี้วัด/
ผลกำรดำเนินงำน
ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนงานให้ดาเนินไปสู่เป้าหมายองค์กรคุณธรรม
8. โครงการคุณธรรม สร้าง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศปท. ได้จัดโครงการคุณธรรม สร้างสังคมที่ดี
สังคมที่ดี ป.ป.ท.
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของจานวนที่ ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2564 ณ
กาหนดในโครงการ
โรงแรมราชาบุระ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มี
และ ระดับความสาเร็จในการจัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 ของจานวนที่
กิจกรรมตามโครงการคุณธรรม
กาหนดในโครงการ และได้จัดทาสรุปผลการ
สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท.
ดาเนินการเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ระดับที่ 1 มีการประชุมหารือเพื่อ ป.ป.ท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม
กาหนดกิจกรรมและสถานที่ที่จะ ภาพประกอบ 5)
ดาเนินโครงการ/จัดกิจกรรม
ผลกำรประเมิ น ผลการด าเนิ น งานบรรลุ ต าม
ระดับที่ 3 มีการจัดกิจกรรมและ
เป้าหมายโครงการ 
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ท.เข้า
ร่วมกิจกรรม
ระ ดั บ ที่ 5 จั ด ท า ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนิ น การเสนอต่ อ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการ ป.ป.ท.
9. การประชุม
มีการจัดประชุมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง ศปท. ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรมสานักงาน ป.ป.ท. (รายละเอียด
คุณธรรมสานักงาน ป.ป.ท.
ตามภาพประกอบ 6)
งำน/กิจกรรม/โครงกำร

ผลกำรประเมิ น ผลการด าเนิ น งานบรรลุ ต าม
เป้าหมายโครงการ 
ภำพประกอบ 1
ศปท. ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้แก่ ข้าราชการ สานักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ
โรงแรมราชาบุระ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภำพประกอบ 2
สานักงาน ปปท ได้มีการประกาศเจตจานงสุจริตและมีบุคลากรสานักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2563 มีผู้เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 50
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ภำพประกอบ 3
1. กิ จ กรรมปลู ก ฝั ง คุณ ธรรม จริ ยธรรม พั ฒ นา คุ ณ ชี วิต (ครั้ง ที่ 1) เมื่ อ วัน ที่ 30 มิ ถุ นายน 2564 ณ
ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สานักงาน ป.ป.ท. โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระอาจารย์ ดร. สมพงษ์ รตนวังโส
บรรยายธรรมเรื่อง “ธรรมะกับการทางาน”

2. กิจกรรมฟังธรรม บารุงศาสนา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting โดย
พระสุธีว ชิรปฏิภ าณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) และพระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี (สิทธิพล) เรื่อง “ยิ่งทางาน
ยิ่งเห็นโลกธรรม”

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3. กิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่าน
ระบบ Cisco Webex Meeting โดยวิทยากร คือ นายณัฐชา คงณศิริ (ครูหม่อน) นักพูดพัฒนาศักยภาพมนุษย์
จากบริษัท ไชนิ่ง ไลค์ สตาร์ จากัด โดยครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุบรรยายเรื่อง THE POWER OF ONE

ภำพประกอบ 4
ศปท. ได้ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินการองค์กรคุณธรรมของสานักงาน ป.ป.ท. ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ท.

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภำพประกอบ 5
ศปท. ได้จัดโครงการคุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมราชา
บุระ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ภำพประกอบ 6
ศปท. ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมสานักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สานักงาน ป.ป.ท.

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด/
งำน/กิจกรรม/โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างองค์กรแห่งความผาสุกด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
10. การกาหนดสวัสดิการ มีข้อเสนอในการ
สลธ. ได้ดาเนินการประสานกับกรมควบคุมโรคเพื่อ
ภายในที่นอกเหนือจากที่รัฐ จัดสวัสดิการภายในสานักงาน
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงาน ป.ป.ท. เพื่อ
จัดให้
ป.ป.ท. เพื่อเสนอคณะกรรมการ
เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จานวน 240 ราย
สวัสดิการฯ พิจารณาได้ อย่างน้อย และเข้ารับการฉีดวัคซีนฯเข็มแรกเรียบร้อยแล้ว
ปีละ 1 เรื่อง
(รายละเอียดตามภาพประกอบ 1)
ผลกำรประเมิน ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายโครงการ 
11. การคัดเลือกข้าราชการ มีการเสนอข้าราชการ
ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ในสังกัด เพื่อเสนอชื่อเข้ารับ ในสังกัด เพื่อเข้ารับรางวัล
ประจาปี พ.ศ. 2564 มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัลข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จานวน 2 ข้าราชการ พรักงานราชการดีเด่น เมื่อวันที่ 25
ดีเด่น
รายชื่อ
มกราคม 2564 (รายละเอียดตามภาพประกอบ 2)
ผลกำรประเมิน ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายโครงการ 
12. การส่งเสริมสุขภาพและ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
มีผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพ ประจาปี 2564 จานวน
ป้องกันโรคให้แก่บุคลากรใน สุขภาพและป้องกันโรคให้แก่
182 ราย และกาหนดวันตรวจสุขภาพ ประจาปี
สังกัดสานักงาน ป.ป.ท.
บุคลากรในสังกัดสานักงาน ป.ป.ท. 2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
ไม่น้อยกว่า 150 คน
โดยโรงพยาบาลบ้านแพร้ว (รายละเอียดตาม
ภาพประกอบ 3)

13. การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

ผลกำรประเมิน ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายโครงการ 
มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิด ศปท. ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาสร้างสภาพแวดล้อมและ ให้เกิดการพัฒนาสร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตาม
อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม
ภาพประกอบ 4)

ผลกำรประเมิน ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรม จริยธรรม
14. โครงการแลกเปลี่ ย น มีการนาเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรม คู่ ป.ป.ท.
เรียนรู้คุณธรรม คู่ ป.ป.ท. อย่างน้อยร้อยละ 80 และร้อยละ แล้วเสร็จในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ
ของหน่วยงาน ป.ป.ท. ที่ส่งผล
Cisco Webex (รายละเอียดตามภาพประกอบ 5)
วิเคราะห์การดาเนินการองค์กร
ผลกำรประเมิน ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
คุณธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมายโครงการ 

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19

ภำพประกอบ 1
สลธ. ได้ดาเนินการประสานกับกรมควบคุมโรคเพื่อส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงาน ป.ป.ท. เพื่อเข้า
รับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จานวน 240 ราย

ภำพประกอบ 2
พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการ พรักงานราชการดีเด่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ สานักงาน ป.ป.ท.

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภำพประกอบ 3
สานักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจาปี 2564 จานวน 182 ราย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
โดยโรงพยาบาลบ้านแพร้ว ณ สานักงาน ป.ป.ท.

ภำพประกอบ 4
ศปท. ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม 5 ส.

ภำพประกอบ 5
ศปท. ได้ดาเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรม คู่ ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผ่าน
ระบบ Cisco Webex

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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บทที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินกำร
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น 14 กิจกรรม โดยสานัก กอง ศูนย์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 100 (อยู่
ในระดับสูง)
ร้อยละควำมสำเร็จของแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม สำนักงำน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงำน ป.ป.ท.
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนา
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบ
คุณธรรมและธรรมาภิบาลของ
สานักงาน ป.ป.ท.
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้างและพัฒนา
ให้สานักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กร
คุณธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เพิ่มขีดสมรรถนะ
องค์กรและบุคลากรสู่องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนกิจกรรม
ที่กำหนดไว้
2

จำนวนกิจกรรมที่ได้
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
2

คิดเป็นร้อยละ

7

7

100

5

5

100

14

14

100

100

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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บทที่ 5
ปัญหำและข้อเสนอแนะ
ปัญหำอุปสรรค
1. เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้การทางานไม่สามารถดาเนินการได้ตรงตามวัน
เวลา ที่วางไว้และกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อความเหมาะสม จึงไม่สามารถใช้งบประมาณได้ตามที่ตั้งไว้
2. ในการจัดทาองค์กรคุณธรรม ปัญหาอุปสรรคข้อจากัดด้านเวลา โดยในปีงบประงบประมาณ
พ.ศ. 2564 กรมการศาสนาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อาเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม ได้แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทาเอกสารการประเมินองค์กรคุณธรรม พร้อมส่งคู่มือการประเมิน
ชุมชน องค์กร อาเภอ และจังหวัดคุณธรรมฯ มายังสานักงาน ป.ป.ท. ในเดือนเมษายน 2564 และกาหนดให้ส่งผล
การประเมิ น ตนเองภายในวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2564 ซึ่งแต่ ล ะส านัก /กอง/ศู นย์ / กลุ่ มงานขึ้น ตรง จะต้อ งเป็ น
ผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมและประเมินตนเอง ซึ่งมีเวลาเพียง 4 เดือน จึงเป็นการดาเนินการที่มีข้อจากัดด้านเวลา
อย่างมาก ในขั้นแรก ศปท.ได้จัดทาหนังสือแจ้งเวียนสานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง เพื่อแจกจ่ายคู่มือฯ โดย
ขอให้ น าไปศึ ก ษาท าความเข้ า ใจในขั้ น ต้ น เกี่ ย วกั บ องค์ ก รคุ ณ ธรรมก่ อ น จากนั้ น ศปท. ได้ ศึ ก ษาคู่ มื อ และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การประเมินในปี 2562 และปี 2564 ซึ่งพบว่าในปี 2564 มีจานวนเกณฑ์
การประเมิ น ลดลงแต่มี ค วามท้ า ทายในการประเมิน ค่ อนข้า งสู ง ซึ่ง ในปี นี้ ทุก ส านั ก กอง ศูน ย์ ที่ อ ยู่ใ นระดั บ
อานวยการขึ้นไปต้องทาการประเมินองค์กรคุณธรรมทุกสานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง ดังนั้น จึงต้องรีบชี้แจง
และรีบดาเนินการเพื่อให้ทันส่งกรมการศาสนาตามกาหนดระยะเวลา
3. เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อองค์กรคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมอย่างถ่องแท้
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน ป.ป.ท. หลายหน่ ว ยงานยั ง ขาดความรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและ
กระบวนการประเมินองค์กรคุณธรรม ดังนั้น จึงต้องมีการชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องมีการ
ดาเนินการในเรื่องนี้ และมีความจาเป็นอย่างไร นอกจากนี้ เนื่องจากระยะเวลาในการประเมินองค์กรคุณธรรมในปี
2564 ค่อนข้างจากัดและกระชั้นชิด
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรดำเนินงำนในปี 2565
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศปท. กาหนดว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดสานักงาน ป.ป.ท
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ดังนั้น ต้องมีการหารือเพื่อจัดทาแผนร่วมกับสานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง เพื่อ
ขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม และจัดระดมความคิดเห็นแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. กาหนดเป้าหมายของค่าคะแนน ITA ให้ได้มากกว่า 95 คะแนน โดย
ศปท. จะจัดให้ความรู้ความเข้าใจ เสริมจุดอ่อน เช่น มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละหัวข้อการประเมิน
ITA ไปพิจารณา กาหนดแนวทางการปรับปรุงในประเด็นต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลการประเมินของสานักงาน
ป.ป.ท. ดีขึ้น ให้ หน่ วยงานที่เป็น ผู้รั บผิ ดชอบในแต่ล ะหั วข้อการประเมินชี้แจง ทาความเข้าใจ เผย แพร่ข้อมูล
ลดขั้นตอนและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในสานักงาน ป.ป.ท. ได้มี
ส่วนร่วมในการดาเนินการแต่ละเรื่องอย่างเป็นรูปธรรมตามความความเหมาะสม
3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2564
ก็ได้มีการก่อตั้งไลน์กลุ่ม “เกาะติด ศปท.” แจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่สาคัญ แจ้ง Infograghic ในเรื่อง “ศปท.ขอบอก”

การประเมินผลแผนปฏับตั ิการส่งเสริมคุณธรรม สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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