โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจาส่วนราชการ
กิจกรรม
การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจาส่วนราชการ
และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย :
เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นเรื่องที่รัฐบาล
ในทุกสมัยให้ความสาคัญ เนื่องจากปัญหาความบกพร่องทางจริยธรรมและปัญหาการทุจริ ต ประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
ความเชื่ อ มั่ น และศั ก ยภาพการแข่ งขั น ของประเทศ ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น แก้ ไข และลดผลกระทบ
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว รั ฐ บาลจึ ง ได้ อ อกกฎหมายและมาตรการที่ ส าคั ญ หลายประการ โดยมี เป้ า หมายให้
ส่วนราชการต้องดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา ๗๖ วรรคสาม โดยสรุปว่า ให้รัฐพึงจึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐ ใช้เป็ น หลั กในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ เป็ น กรอบความประพฤติข องเจ้าหน้ าที่ ของ รัฐ
ในหน่วยงานนั้น ๆ รวมทั้งในมาตรา ๒๕๘ ข.(๔) ได้บัญญัติให้มีการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานบุคคล
เพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้า
ได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อ สัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ และกระทา
ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งโดยคิ ด ถึ งประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตั ว มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละคิ ด ค้ น
นวัต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการและการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติของข้าราชการยุคใหม่ตามกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมที่กาหนด
๑.๓ ปั จ จุ บั น ได้มี การกาหนดกฎหมาย และมาตรการเชิ งยุท ธศาสตร์เพื่ อน าไปสู่ ก ารส่ งเสริม
คุณ ธรรมจริยธรรม โดยมีภ าคราชการเป็ นองค์กรนา อาทิ ยุท ธศาสตร์ช าติ ระยะ ๒๐ ปี ที่ต้องดาเนิน การ
ไปพร้ อ มกั บ การปฏิ รู ป ประเทศในด้ า นต่ าง ๆ โดยความร่ว มมื อ กั น ของพลั งแห่ งประชารัฐ ได้ แ ก่ ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และของประชาชน แผนปฏิรูปประเทศที่สาคัญ ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบที่ ต้ อ งการให้ เกิ ด มาตรการ ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม การบริห าร
การจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติห น้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยความซื่อตรง (Integrity) ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ส่วนแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องการให้ ได้บุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตสาธารณะเข้ามา
ทางานในหน่วยงานของรัฐ ให้มีการเสริมสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรดังกล่าวด้วยระบบคุณธรรม รวมทั้ง
การเสริมสร้างผู้นาทีเ่ ป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น

๒
๑.๔ การขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในราชการพลเรือน ได้กาหนดกลไก
ที่เป็ นองค์กรคุ้มครองจริ ยธรรมประจ าส่ วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่ วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
และหมายรวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้โครงสร้างการทางานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านด้านการทุจริต (ศปท.) ในระดับกระทรวง และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมในระดับกรมและจังหวัด ซึ่งต่างมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุม กากับ ดูแลและส่งเสริมให้
ข้าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สานักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนของ ก.พ. ในการส่งเสริม
เผยแพร่และปลูกฝั งคุ ณ ธรรม จริย ธรรมให้ แก่ข้าราชการในทุกระดับ จึงเห็ นความจาเป็ นในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจาส่ วนราชการโดยเฉพาะในส่ วนภูมิภ าค เพื่อให้ สามารถ
เป็ น กลไกที่ เข้มแข็งในการส่ งเสริ มคุณ ธรรม จริยธรรมภายใต้กรอบมาตรฐานทางจริยธรรมที่ กาหนด และ
ให้ เข้าถึงข้าราชการได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อการเสริมสร้างเกียรติภูมิของข้าราชการที่จะร่วมกันวางแนวทาง
การป้ องกันและต่อ ต้ านการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบตามแนวทางการพั ฒ นาในหลั กสู ตรเสริมสร้างเกี ยรติภู มิ
ข้าราชการไทย : เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา เพื่อให้องค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจาส่วนราชการ
และผู้บังคับบัญชาได้รับรู้ทิศทางการทางาน และมีองค์ความรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ข้าราชการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ย วกับ นโยบายและทิ ศ ทางของประเทศที่ เกี่ ยวข้ อ ง
กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการพลเรือน
๒.๒ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เกิด การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ร่ว มกั น เกี่ ยวกับ แนวทางการส่ งเสริม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมใหม่
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและเกียรติภูมิของข้าราชการ ในการวางแนวทางหรือกระบวนการ
ทางานที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างเหมาะสม
๓. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
๓.๑ กลุ่ มเป้ าหมายในการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กับ องค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจา
ส่วนราชการ (โดยจัดในรูปแบบกลุ่มจังหวัด) จานวนครั้งละประมาณ ๖๐ คน ประกอบด้วย
๑) คณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัด
๒) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจาจังหวัด
๓) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

๓
๓.๒ กลุ่ มเป้ าหมายในการพั ฒ นาข้ าราชการตามหลั กสู ตรเสริ มสร้ างเกี ยรติ ภู มิ ข้ าราชการไทย :
เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา จานวนครั้งละประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
๑) หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
๒) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการในจังหวัด
ทั้งนี้ การเลือกจังหวัดจะใช้เกณฑ์ค่าคะแนน ITA (Integrity Transparency Assessment)
ของจังหวัดที่มีค่าคะแนนในระดับปานกลาง - ต่า และมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา
๓.๓ ผู้บริหารสานักงาน ก.พ. วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวนประมาณ ๑๐ คน
๔. วิธีการดาเนินการ และระยะเวลา ในภาพรวม ๒ วัน
๔.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจา
ส่วนราชการ ระยะเวลา ๑ วัน
๔.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย : เพื่อความโปร่งใส
เชื่อมั่น และศรัทธา ระยะเวลา ๒ วัน
(หมายเหตุ เป็นการสัมมนาร่วมกันของ ๒ กลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๔.๑ - ๔.๒ ระยะเวลา ๑/๒ วัน)
๕. แผนการดาเนินการมี ๕ ครั้ง
ครั้งที่ ๕ กาหนดจั ดให้ แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ ๑ - ๒ และจังหวัดปริมณฑล
จานวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
เพชรบุ รี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และ
จังหวัดสมุทรปราการ
๖. วันที่จัดสัมมนา
วันอังคารที่ ๒๕ – วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๗. สถานที่ดาเนินการ
ห้องไพลิน A โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
๘. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
๑) องค์กรคุ้มครองจริยธรรม ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัด กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและที่เกี่ยวข้อง รับรู้ เข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศในการขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ
๒) องค์กรคุ้มครองจริยธรรมมีแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับการนาไปปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมใหม่และบริบทของหน่วยงาน

๔
๓) หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดและผู้บังคับบัญชาในจังหวัด ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร
เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย : เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่นและศรัทธา เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับการพัฒนา
ระบบและวิธีการทางาน รวมทั้งการพัฒนาจริยธรรมข้าราชการให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สานักงาน ก.พ.
๑๐. การติดตามประเมินผล
ติดตามผลการดาเนินการโดยการสังเกตการณ์และใช้แบบประเมินผล
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