
โครงการสร้างจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต  
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช.  

 

********** 

๑. หลักการและเหตุผล 

การปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตถือเป็นเรื่องส าคัญในการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เนื่องจาก“จิตส านึกเป็นระดับเหตุผลภายในใจ ที่ส่งผลต่อการแสดงออกในพฤติกรรมต่าง ๆ โดยเลือก
แล้วว่าจะท าหรือไม่ท าอะไร เป็นการระลึกรู้ได้เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ของตัวเองในโครงสร้างสังคม” (ประสาน
เนตร, สืบค้นวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) การปลูกจิตส านึกจึงมีผลต่อการท างานไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่และ
ต าแหน่งใด ๆ ในองค์กร เพราะการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเริ่มต้นจากตัวบุคคลและส่งผลต่อคน
รอบข้างต่อไป  ดังนั้น การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีค่านิยมอันดีจึงอาจเริ่มต้น ได้ที่การปลูกจิตส านึก
ให้แก่บุคลากร 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต จึงมีค าสั่งส านักงาน
ราชบัณฑิตยสภา ที่ ๑๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และค าสั่งส านักงานราชบัณฑิตยสภา  
ที่ ๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา เพื่อตรวจสอบและส่งเสริมให้การท างานระบบราชการของส านักงานฯ เป็นไปด้วยความสุจริต
โปร่งใส่ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมอันดีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีพันธกิจ
หนึ่งที่ส าคัญคือ การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริต และตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ     

 ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา จึงเห็นควรให้จัดโครงการสร้างจิตส านึกในการป้องกัน
การทุจริต โดยศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะและความคิดเชิงสร้างสรรค์อันเกิดจากการตระหนักรู้ด้วยตัวบุคลากรเองในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภามีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง 
ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต 

๓. ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 ๓.๑ บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภาสามารถตระหนักถึงผลเสียต่อตนเองและหน่วยงาน 
อันเนื่องมาจากการทุจริตในหน้าที่ 
 ๓.๒ บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภาลด ละ หรือเลิกการทุจริตที่อาจเกิดจากความตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ 
 
 

http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/search_work_emp.php?id_emp=1023
http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/search_work_emp.php?id_emp=1023


๒ 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๗๐ คน 

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

๖. งบประมาณ 

 เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ภายใน เป็นเงิน ๗,๖๔๕ บาท (เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

๗. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่องส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

๘. สถานที่และระยะเวลา 

 สถานที ่
 พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 ระยะเวลา 
 วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓0-12.00 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสร้างจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต  

ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. 

********** 

๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร  ๑ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐  บาท 
 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มื้อละ ๓๕ บาท จ านวน ๘๗ คน เป็นเงิน ๓,๐๔๕  บาท 
 

๓. ค่ายานพาหนะ   เป็นเงิน ๔,๐๐๐  บาท 
- ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน ๒ คัน คันละ ๒,๐๐๐ บาท 
 

 รวมเป็นเงิน ๗,๖๔๕  บาท 

หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการและไม่เกินวงเงินที่ได้รับงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

ก าหนดการ 

โครงการสร้างจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช.  

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓0-12.00 น.   
ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

เวลา  ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน ณ โถงชั้น ๑ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

เวลา  ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  ออกเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช.   

เวลา  ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.  การบรรยาย เรื่อง การสร้างจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต โดย วิทยากร            
                                          ส านักงาน ป.ป.ช. 

เวลา  ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง 

 

 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.  
  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสร้างจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช.  

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓0-12.00 น.   
ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการสร้างจิตส านึกในการป้องกัน
การทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยเลขาธิการราชบัณฑิตยสภามอบหมายให้
นางสาวอารี พลดี นักวรรณศิลป์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ น าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานราชบัณฑิตยสภา
เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง และฟังการบรรยาย เรื่อง การสร้างจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 
เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีในการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภา
มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต 

การบรรยาย เรื่อง การสร้างจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต โดย นายกนต์ธร  บัวงาม  เจ้าพนักงาน
ป้องกันการทุจริตช านาญการ ส านักต้านทุจริตศึกษา  
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.  

 

 



๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. 
เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

โซน ๑ ลานสนุกคิด 

ตัวอย่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่พบในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่ทางเลือกท่ีจะกระท า  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

โซน ๒ เลือกทางเดิน 

ที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ต้านโกง, ภารกิจของส านักงาน ป.ป.ช.  

“ผลประโยชน์ส่วนรวมต้องเหนือผลประโยชน์ส่วนตน” 

 

 

 

 

 

 

 

โซน ๓ เมืองมนต์ด า 

คดีทุจริตในสังคมไทย, การคอร์รัปชันส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อประเทศชาติ 

 

 

 

 



๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซน ๔ ตีแผ่กลโกง 

ตีแผ่กลโกง, รูปแบบกลโกง, รูปแบบการทุจริตในสังคมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

โซน ๕ ก าจัดกลโกง 

คดีทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ๖ คดี, มูลค่าความเสียหาย 

 

โซน ๖ วันชี้ชะตา 

ชมวีดิทัศน์คดีทุจริตโครงการสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ, การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

โซน ๗  พลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม 

 บุคคล องค์กร หน่วยงานต้นแบบด้านป้องกันการทุจริต 

โซน ๘  เมืองแห่งแสงสว่าง 
เกมส์ร่วมสนุกตอบค าถาม หากตอบถูกเมืองก็จะสว่างขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

โซน ๙  พลเมืองข่าว ป.ป.ช. 

 แจ้งเบาะแสการทุจริต, บทบาทสมมติเป็นนักข่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โซน ๑๐  รวมพลังขับเคลื่อน 

เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน, สมัครเป็นเครือข่าย ป.ป.ช. เพ่ือรับข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 

๑. บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภามีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานราชบัณฑิตยสภาที่ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต 
๓. บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภาตระหนักถึงผลเสียต่อตนเองและหน่วยงานอันเนื่องมาจากการ

ทุจริตในหน้าที ่
๔. บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภา ลด ละ หรือเลิกการทุจริตที่อาจเกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ 



๙ 
 

๕. ปลุกจิตส านึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถน าไปใช้ในการท างาน และไม่นิ่งเฉยหากพบเห็นการ
ทุจริต  

๖. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทุจริต รูปแบบกลโกง และคดีทุจริต ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการท างาน ท าให้
ต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 

๗. มูลค่าความเสียหายของการทุจริตที่ส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อประเทศชาติ 
๘. รู้จักเกี่ยวกับส านักงาน ป.ป.ช.  
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สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการสร้างจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 

ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. 
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.   
ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการสร้างจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภามีทัศนคติและค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต 

การประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้วิธีตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๕๖ คน ผลการประเมินมีดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. สถานะ 
ข้าราชการ จ านวน  ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ   ๗๑.๔๓ 

  (ประเภทวิชาการ  จ านวน   ๑๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ 
  ทั่วไป  จ านวน   ๗  คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐  
  ไม่ระบุ  จ านวน  ๑๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๕ 
 ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน  ๒  คน  คิดเป็นร้อยละ ๕ 
  ช านาญการ  จ านวน   ๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ 
  ปฏิบัติการ  จ านวน   ๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
  ช านาญงาน  จ านวน   ๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐  
  ปฏิบัติงาน  จ านวน   ๑  คน  คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ 
  ไม่ระบุ  จ านวน   ๑๙  คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐)  

พนักงานราชการ จ านวน  ๓ คน คิดเป็นร้อยละ   ๕.๓๖ 
ลูกจ้างประจ า  จ านวน  ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ   ๑๗.๘๖ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน  ๓ คน คิดเป็นร้อยละ   ๕.๓๖ 

๒. อายุ 
๑๘-๒๕ ปี    จ านวน  ๑ คน คิดเป็นร้อยละ   ๑.๗๙ 
๒๖-๓๕ ปี       จ านวน  ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ   ๒๕.๐๐ 
๓๖-๔๕ ปี    จ านวน  ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ   ๓๕.๗๑ 
๔๖-๕๕ ปี       จ านวน  ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ   ๑๙.๖๔ 
มากกว่า ๕๕ ปี จ านวน  ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ   ๑๗.๘๖ 

๓. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
๑-๕ ปี    จ านวน  ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ   ๓๓.๙๓ 
๖-๑๐ ปี        จ านวน  ๖ คน คิดเป็นร้อยละ   ๑๐.๗๑ 
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๑๑-๑๕ ปี    จ านวน  ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ   ๑๗.๘๖ 
๑๖-๒๐ ปี      จ านวน  ๔ คน คิดเป็นร้อยละ   ๗.๑๔ 
๒๑-๒๕ ป ี  จ านวน  ๘ คน คิดเป็นร้อยละ   ๑๔.๒๙ 
มากกว่า ๒๕ ปี     จ านวน  ๘ คน คิดเป็นร้อยละ   ๑๔.๒๙ 
ไม่ระบุ จ านวน  ๑ คน คิดเป็นร้อยละ   ๑.๗๙ 

ตอนที่ ๒ ระดับความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

 การประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจใช้การก าหนดระดับคะแนนแบบลิเคิร์ต (Likert 
scale) แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับเป็นดังนี้ 
 มากที่สุด คิดเป็นระดับคะแนน    ๕ 
 มาก  คิดเป็นระดับคะแนน    ๔ 
 ปานกลาง  คิดเปน็ระดับคะแนน    ๓ 
 น้อย  คิดเป็นระดับคะแนน    ๒ 
 น้อยที่สุด  คิดเป็นระดับคะแนน    ๑ 

 ก าหนดค่าคะแนนการประเมิน ดังนี้ 
 ๔.๒๑-๕.๐๐ มากที่สุด 
 ๓.๔๑-๔.๒๐ มาก 
 ๒.๖๑-๓.๔๐ ปานกลาง 
 ๑.๘๑-๒.๖๐ น้อย 
 ๑.๐๑-๑.๘๐ น้อยที่สุด 

ผลการประเมินในหัวข้อต่าง ๆ เป็นดังนี้ 

ประเด็นค าถาม 
ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. ส่งเสริมให้มีทัศนคติและค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

๔.๕๒   ๐.๕๗ มากที่สุด ๙๐.๓๖ 

๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่นิ่งเฉยต่อ
การทุจริต 

๔.๔๕ ๐.๖๐ มากที่สุด ๘๘.๙๓ 

๓. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๔.๔๕ ๐.๕๗ มากที่สุด ๘๘.๙๓ 

ประเด็นค าถาม 
ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๔. วิทยากร และการตอบค าถาม ๔.๔๖ ๐.๖๐ มากที่สุด ๘๙.๒๙ 
๕. พิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจ ๔.๖๑ ๐.๕๓ มากที่สุด ๙๒.๑๔ 
๖. สถานที่ ๔.๕๔ ๐.๕๔ มากที่สุด ๙๐.๗๑ 
๗. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๒๕ ๐.๗๒ มากที่สุด ๘๕.๐๐ 
๘. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔.๑๔ ๐.๖๔ มาก ๘๒.๘๖ 
๙. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๔๘ ๐.๕๔ มากที่สุด ๘๙.๖๔ 
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จากตารางผลการประเมินฟังการบรรยายและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สรุปได้ว่า ระดับความ
คิดเห็น/ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในประเด็นค าถามเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด  
มีเพียงอาหารว่างและเครื่องดื่มอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ๔.๑๔) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
พิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย ๔.๖๑) รองลงมา ได้แก่ สถานที่ (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๔) ส่งเสริมให้มีทัศนคติ
และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๒) วิทยากรและการตอบค าถาม (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๖) 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
(ค่าเฉลี่ย ๔.๔๕ เท่ากัน) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕) ส่วนระดับความพึงพอใจในภาพรวม
ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๘)  ความเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของค่าเฉลี่ย) 
 
ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

๑. ประโยชน์ที่ได้รับ 
- ได้ความรู้เกี่ยวกับส านักงาน ป.ป.ช. 
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต 
- น าไปปฏิบัติทั้งในครอบครัวและที่ท างานโดยส่วนรวม 
- ได้รับความรู้ และได้เห็นตัวอย่างของคดีทุจริต 
- มีความเข้าใจเรื่องเส้นทางการทุจริตมากขึ้น 
- ปลุกจิตส านึกให้ซื่อสัตย์สุจริต สามารถน าไปใช้ในการท างาน และไม่นิ่งเฉยหากพบเห็นการ

ทุจริต 
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทุจริต กลโกง และคดีตัวอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ในการท างาน ท าให้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 
- ความรู้ที่วิทยากรบรรยาย และตัวอย่างที่วิทยากรน ามาอธิบาย ท าให้ผู้ฟังเห็นภาพการทุจริต

ได้ชัดเจนขึ้นว่ามีวิธีการที่แยบยล 
- ได้รับทราบข้อมูลการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีมูลค่าความเสียหายสูงมาก ซึ่งเป็น

ความรู้ที่น่าสนใจ 

๒. ความคิดเห็นอื่น ๆ ท่ีมีต่อโครงการครั้งนี้ 
- เป็นกิจกรรมทีด่ีมาก 
- วัน เวลา สถานที่มีความเหมาะสม 
- สถานที่ดูงานมีขนาดเล็ก 
- ได้รับความรู้เป็นอย่างมากและได้ประสบการณ์ท่ีดี มีมุมมองกว้างมากข้ึน 
- เป็นโครงการที่ดีมากโครงการหนึ่ง ได้รับรู้การทุจริตของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่อาจน ามาเป็น

ตัวอย่างในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
- ควรจัดอย่างต่อเนื่อง โดยชี้ให้เห็นช่องทางการทุจริตที่เกิดขึ้นจริงในกรณีต่าง ๆ เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจและหาแนวทางป้องกัน 
- อยากให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้น ามาปฏิบัติจริงด้วย 
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๓. ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
- อยากไปศึกษาดูงานอีก 
- ควรมีการอบรมทางด้านพระพุทธศาสนา เช่น การปฏิบัติธรรม 
- ควรให้ความรู้ด้านกฎหมายการป้องกันการทุจริตด้วย 
- ควรจัดโครงการแบบนี้อีกในทุกปี เพ่ือเป็นการเตือนใจผู้ปฏิบัติงานให้มีความใส่ใจในเรื่องนี้ 
- ควรจัดกิจกรรมอีก อาจมีการบรรยาย ยกคดีตัวอย่าง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวัง 

ไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
- ขอให้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ เป็นเวลาครึ่งวัน ใกล้สถานที่ท างาน เดินทางไม่ไกล 
- จัดใกล้ ๆ หน่วยงาน ในวันและเวลาแบบนี้ 

 
 



แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการสร้างจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. 

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.   
ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
แก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องข้อมูลที่ตรงกับท่าน 

๑. ท่านเป็น   ข้าราชการ ประเภท (บริหาร/อ านวยการ/วิชาการ/ทั่วไป) ระดับ............................................. 
   พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

๒. อายุ   ๑๘-๒๕ ปี   ๒๖-๓๕ ปี   ๓๖-๔๕ ปี 
   ๔๖-๕๕ ปี   มากกว่า ๕๕ ปี 

๓. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
   ๑-๕ ปี   ๖-๑๐ ปี   ๑๑-๑๕ ปี 
   ๑๖-๒๐ ปี   ๒๑-๒๕ ปี   มากกว่า ๒๕ ปี 

ส่วนที่ ๒  ระดับความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องข้อมูล 
ที่ตรงกับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑. ส่งเสริมให้มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 

     

๒. เสริมสรา้งวฒันธรรมองค์กรที่ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต      
๓. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน      

 ระดับความพึงพอใจ 
๔. วิทยากร และการตอบค าถาม      
๕. พิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจ      
๖. สถานที่      
๗. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม      
๘. อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
๙. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม      

ส่วนที่ ๓  ประโยชน์ที่ได้รับ ความคิดเห็นอ่ืน ๆ และข้อเสนอแนะส าหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

๓.๑ ประโยชน์ที่ได้รับ 
............................................................................................................................. ...................................................................... 
....................................................................................................................................................................... ............................. 

๓.๒ ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่มีต่อโครงการครั้งนี้ 
.................................................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ................................................................................. 

๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
............................................................................................................................. ...................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... ........... 

กรุณาส่งคืนกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  
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