
ก ำหนดกำรสัมมนำ 

 
กำรสัมมนำเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร 

และกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรตำมหลักสูตรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำรไทย :  
เพื่อควำมโปร่งใส เชื่อม่ัน และศรัทธำ 

วันอังคำรที่ ๒๕ – วันพุธที่ ๒๖ มิถุนำยน๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องไพลิน A โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กำญจนบุรี อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 

--------------------------------------------- 

วันอังคำรที่ ๒๕ มิถุนำยน๒๕๖๒ 

เวลำ กิจกรรม 
๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๑๐ น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา  

   โดย รองผู้ว่าราชการจังหวดักาญจนบุรี (นายบวรศักดิ์  วานิช)   
 

๐๙.๑๐ น. - ๐๙.๑๕ น. กล่าวเปิดการสัมมนาและมอบเกียรติบัตรความร่วมมือระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี 
และส านักงาน ก.พ. ในการพัฒนาข้าราชการตามหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย : 
เพ่ือความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา 
   โดย ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม  (นางสาวปรางค์มาศ  บุญสิทธิ์) 

๐๙.๑๕ น. - ๑๐.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ :  
จากกฎหมาย ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ”  
   โดย ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม  (นางสาวปรางค์มาศ  บุญสิทธิ์) 

๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. การอภิปรายเรื่อง “พลังเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
เพ่ือสร้างความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา” 
   โดย  

• รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายบวรศักดิ์  วานิช)   
• ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครปฐม (นายหิรัณย์เศรษฐ  เหยี่ยวประยูร) 
• ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี (นางสาวบุบผา  วิยะรัตน์) 
• ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี (นายบุญชู  วิวัฒนาทร) 

ด าเนินการอภิปราย โดย นางวรภา  ชัยเลิศวณิชกุล นักวิชาการอิสระ 
 ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

หมายเหตุ (หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยในการสัมมนา) 
 
 
 
 

กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำงกลุ่มที่ ๑ – ๒ และจังหวัดในเขตปริมณฑล รวม ๑๑ จังหวัด 
 



๒ 
 
 

กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๑  
องค์กรคุ้มครองจริยธรรมในกลุ่มจังหวัด จ ำนวนประมำณ ๖๖ คน 

กำรสัมมนำเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร 
เวลำ กิจกรรม 

๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
รูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในระดับจังหวัด 

๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการเรียนรู้และปิดการสัมมนา 
 
 

กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๒  
หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 

ในต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรขึ้นไป จ ำนวนประมำณ ๑๐๐ คน 

กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรตำมหลักสูตรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำรไทย : เพื่อควำมโปร่งใส เชื่อม่ัน และศรัทธำ 

วิทยำกร : นำงวรภำ  ชัยเลิศวณิชกุล นักวิชำกำรอิสระ และนำงฐิติมำ  ศิริวิโรจน์ นักวิชำกำรอิสระ 

เวลำ กิจกรรม 
๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๐๕ น. ภำพรวมของหลักสูตร 

การพัฒนาข้าราชการตามหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิ ข้าราชการไทย :  
เพ่ือความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา 

๑๓.๐๕ น. - ๑๔.๓๕ น. บรรยำยและท ำกิจกรรมกลุ่ม 
- หัวข้อวิชำที่ ๑ ความมุ่งมั่นให้ข้าราชการไทยโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา 
- หัวข้อวิชำที่ ๒ ปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา 

๑๔.๓๕ น. - ๑๖.๐๐ น. - หัวข้อวิชำที่ ๓ การรู้เท่าทันความเสี่ยงเชิงจริยธรรม 
- สรุปผลกำรเรียนรู้ 

 
 
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนำยน๒๕๖๒ 

 

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรตำมหลักสูตรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำรไทย : 

 เพื่อควำมโปร่งใส เชื่อม่ัน และศรัทธำ (ต่อ) 

เวลำ กิจกรรม 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๑๕ น. กำรบรรยำยสรุปเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และยุทธศำสตร์ 

กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดกำญจนบุรี  
   โดย ผู้แทนส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

๐๙.๑๕ น. - ๑๐.๑๕ น. กำรบรรยำยและท ำกิจกรรมกลุ่ม (ต่อ) 
- หัวข้อวิชำที่ ๕ รูปแบบ และการปรับตัวสู่การท างานแบบใหม่ที่สร้างคุณค่าให้แก่ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๑๐.๑๕ น. - ๑๑.๓๐ น. - กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพ่ือความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา (ช่วงที่ ๑) 
๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. - หัวข้อวิชำที่ ๔ การสร้างเครือข่าย ระบบประชาสังคม และจิตสาธารณะ 

เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา 
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. - กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพ่ือความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา (ช่วงที่ ๒) 

โดยมีแนวทางการสร้างพฤติกรรมตามขั้นตอน/กิจกรรมการท างาน 
๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. การรายงานเสนอแผนงาน/โครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และขอรับข้อเสนอแนะเพ่ือ

น าไปปรับใช้ 
๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. - ปิดกำรสัมมนำ  

   โดย รองผู้ว่าราชการจังหวดักาญจนบุรี (นายบวรศักดิ์  วานิช)   
 

 

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างประชุม 
 

 

 

 

 

 

 


