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เรื�อง “การสร้างวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร”
(Ethical DNA)



ประเดน็การสมัมนา

�  วตัถุประสงคใ์นการจดัทาํวฒันธรรมเชงิจรยิธรรมในองคก์ร

� กระบวนการ ขั  นตอน และกรอบแนวความคดิของการจดัทาํ                      

     วฒันธรรมเชงิจรยิธรรมในองคก์ร

� แนวทางการสง่เสรมิวฒันธรรมเชงิจรยิธรรมในองคก์ร

� การเชื%อมโยงวฒันธรรมเชงิจรยิธรรมกบัระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
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� การเชื%อมโยงวฒันธรรมเชงิจรยิธรรมกบัระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

� ปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ของการสรา้งวฒันธรรมเชงิจรยิธรรมในองคก์ร



วตัถปุระสงคใ์นการจดัทาํ
วฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์รวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร
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วตัถปุระสงคใ์นการจดัทาํวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร

� เพื%อสาํรวจ และทบทวนความเชื%อ ค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนเครื%องมอืต่างๆที%
ใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั ตลอดจนพจิารณาปจัจยั หรอื สภาวะแวดลอ้มต่างๆ ที%เขา้มามี
ผลกระทบต่อวฒันธรรมองคก์รในภาคราชการ

� เพื%อสรา้งความเชื%อ หรอื คา่นิยมใหข้า้ราชการยดึถอืไวเ้ป็นเป้าหมายรว่มกนั รวมถงึมี
การแสดงออกทางพฤตกิรรมอยา่งต่อเนื%องจนเกดิเป็นวฒันธรรมองคก์รที%มุง่ไปสู่
ความสาํเรจ็ตามวสิยัทศัน์ และพนัธกจิขององคก์ร
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ความสาํเรจ็ตามวสิยัทศัน์ และพนัธกจิขององคก์ร
� เพื%อสง่เสรมิความเชื%อ คา่นิยมองคก์ร หรอื วฒันธรรมองคก์รใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรมอยา่ง

ต่อเนื%อง และถ่ายทอดไปสูข่า้ราชการยุคใหมท่ี%จะกา้วไปสูก่ารเป็นผูน้ํา หรอื ผูบ้รหิาร
ของภาคราชการในอนาคต

� เพื%อสรา้งพฤตกิรรมที%พงึประสงคใ์หข้า้ราชการยดึเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิเพื%อสรา้ง
ความน่าเชื%อถอืใหก้บัภาคราชการ ตลอดจนสรา้งผลกระทบที%ดตี่อสงัคม และ
ประเทศชาติ



กระบวนการ ขั 4นตอน และ
กรอบแนวความคิดของการจดัทาํ                      

     วฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร
กรอบแนวความคิดของการจดัทาํ                      

     วฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร

HRM
Consulting Co., Ltd.



แหล่งข้อมลูที�ใช้ในการศีกษา

นโยบายและนโยบายและ
กฎหมายที%เกี%ยวขอ้ง 

กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ที%เกี%ยวขอ้ง

กบัจรยิธรรมของ
สว่นราชการ

ทฤษฎ ี
Competency Model

ของ David 

การประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร รบัฟงั
ความคดิเหน็จาก
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E-DNA

ของ David 
McClelland

ความคดิเหน็จาก
ผูท้รงคุณวุฒิ

การสาํรวจคา่นิยม
หลกัของสว่น

ราชการ

การสมัภาษณ์
ผูบ้รหิารของสว่น

ราชการ



วฒันธรรมองคก์ร
(Culture)

วฒันธรรมองคก์ร
(Culture)

วิสยัทศัน์ / พนัธกิจ 
(Vision / Mission)
วิสยัทศัน์ / พนัธกิจ 
(Vision / Mission)

พรบ.ระเบียบข้าราชการ    ประมวลจริยธรรม กฎระเบียบ และข้อบังคับของ

แนวทางการส่งเสริมวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร

สาํนักงาน ก.พ.

กระบวนการ ขั 4นตอน และกรอบแนวความคิดของการจดัทาํ

E-DNA

พรบ.ระเบียบข้าราชการ    
พลเรือน (จรรยา และวนิัย)

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
สาํนักงานก.พ. และกรมที#ดนิ

ข้อคิดเหน็จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของส่วนราชการ

การสาํรวจค่านิยมหลัก
ของส่วนราชการ

Core ValueCore Value

HRM

คณะทาํงานฯ
ภายในองค์กร



“วฒันธรรมองคก์ร” เป็นวถิชีวีติที%คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ%งยดึถอืปฏบิตัสิบืต่อกนัมา ซึ%งจะ
กลายเป็นนิสยั ความเคยชนิ และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณ ีวถิปีระพฤตปิฏบิตั ิความเชื%อ 
คา่นิยม รวมทั  งภาษา วตัถุสิ%งของต่างๆ วฒันธรรมทาํใหค้นรวมตวักนัเป็นสงัคม มกีารอยูร่ว่มกนั
อยา่งมรีะเบยีบ ผลของวฒันธรรมจะออกมาในรปูจรยิธรรม ตลอดจนคา่นิยมที%ใชใ้นการตดัสนิใจ 
หรอื วนิิจฉยัสั %งการ จรยิธรรมองคก์ร ถอืเป็นสว่นสาํคญัที%จะทาํใหก้ารดาํเนินงานขององคก์าร
กา้วหน้า และสง่ผลใหอ้งคก์รไดร้บัความเชื%อถอืจากสงัคม ดงันั  น องคก์รทุกประเภท ไมว่า่จะเป็น
งานราชการ หรอื เอกชน จงึจาํเป็นอยา่งยิ%งที%จะตอ้งนําจรยิธรรมมาใชใ้นการบรหิาร และแกไ้ข

กรอบแนวความคิด

งานราชการ หรอื เอกชน จงึจาํเป็นอยา่งยิ%งที%จะตอ้งนําจรยิธรรมมาใชใ้นการบรหิาร และแกไ้ข
ปญัหาองคก์รอยา่งถกูวธิ ีเพื%อใหไ้ดร้บัความเชื%อถอื ภาพพจน์ที%ด ีอนันํามาซึ%งชื%อเสยีง เกยีรตยิศ 
และความกา้วหน้าในระยะยาวขององคก์ร ซึ%งในโครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมเชงิจรยิธรรมใน
องคก์รนี  ทางคณะที%ปรกึษาไดว้างแผนการสง่เสรมิวฒันธรรมเชงิจรยิธรรมของสว่นราชการ โดย  
การสรา้ง “คา่นิยมหลกั” เพื%อผลกัดนั และเปลี%ยนแปลงความเชื%อ พฤตกิรรมของคนในองคก์รให้
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
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“คา่นิยมหลกั” หรอื Core Value เป็นหลกัการพฤตกิรรมชี นํา ที%สื%อถงึความคาดหวงั
ใหอ้งคก์ร และบุคลากรปฏบิตัติาม ค่านิยมหลกัขององคก์รจะสะทอ้น และเสรมิสรา้งวฒันธรรม  
ที%พงึประสงค ์ตลอดจนเป็นแนวทางชี นํา และสนบัสนุนการตดัสนิใจของบุคลากรทุกคน เพื%อชว่ย
ใหอ้งคก์รบรรลุวสิยัทศัน์ และพนัธกจิดว้ยวธิกีารที%เหมาะสม ทางคณะที%ปรกึษาไดม้กีารวางแผน 
การสรา้ง “คา่นิยมหลกั” (Core Value) โดยใชท้ฤษฎ ีCompetency Model มาเป็นหนึ%งแนวทาง
ในการสรา้ง และขบัเคลื%อนโครงการ เพื%อก่อใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรมในทศิทางเดยีวกนั จนกลาย 
เป็นวฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนนําขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒุ ิทั  งในภาค

ค่านิยมหลกั

เป็นวฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนนําขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒุ ิทั  งในภาค
ราชการ และเอกชน, ผูบ้รหิารของแต่ละสว่นราชการ และการสาํรวจคา่นิยมหลกัของสว่น
ราชการ มาเป็นแนวทางในการพฒันาคา่นิยมหลกั (Core Values) ใหเ้ชื%อมโยง และอยูภ่ายใต้
กรอบของกฎหมาย และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัที%เกี%ยวขอ้งกบัจรยิธรรมของสว่นราชการ ซึ%งคา่นิยม
หลกั (Core Values) ที%ไดน้ั  น จะสอดคลอ้ง และบรรลุต่อวสิยัทศัน์ พนัธกจิ (Vision/Mission) 
ขององคก์ร
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วิสยัทศัน์ พนัธกิจ (ตวัอย่าง) 

สาํนกังาน ก.พ.

วิสยัทศัน์
เป็นผูน้ําเชงิยุทธศาสตรใ์นการยกระดบัคุณภาพการบรหิาร
จดัการทรพัยากรบุคคลภาครฐั บนหลกัของระบบคุณธรรม 

เพื%อประสทิธผิลของราชการ

พนัธกิจ
1. พฒันาและวางระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื%อเป็นพลงั
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1. พฒันาและวางระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื%อเป็นพลงั
ขบัเคลื%อนการบรหิารกาํลงัคนภาครฐัใหม้ปีระสทิธภิาพ

2. สรา้งและพฒันาทรพัยากรบุคคลในราชการพลเรอืนใหม้ี
สมรรถนะขดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการและ

ใหบ้รกิารประชาชน
3. พทิกัษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรอืน เสรมิสรา้งมโน

สจุรติและความโปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการที%มุง่เน้น
ประโยชน์สว่นรวม



องคป์ระกอบของผลงานที�ดีในองคก์รต่างๆ

ผลงานระดบับคุคล
(Individual 

Performance)

    คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรม
ของบุคคลในงาน

Individual 
Competencies

คณุสมบตัิเฉพาะตาํแหน่ง
Job Competency

Requirements
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ผลงานขององคก์ร
(Organizational 
Performance))

Performance)

บรรยากาศการทาํงาน
ในองคก์ร

Organizational Climate

รปูแบบวิธีการบริหารงาน
ของผู้นํา

Managerial Style



ทกัษะทกัษะ

ความรู้ความรู้

ความเชี%ยวชาญ ชาํนาญพเิศษ
ในดา้นต่างๆ

บทบาทที%บุคคล ความรูส้กึนึกคดิเกี%ยวกบั

ขอ้มลูความรูท้ี%บุคคลมใีน
สาขาต่างๆ

แนวคิดเกี�ยวกบั Competency
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จนิตนาการ แนวโน้มวธิคีดิ
วธิปีฏบิตัติน อนัเป็นไปโดย

ธรรมชาตขิองบุคคล

บทบาทที%บุคคล
แสดงออกต่อผูอ้ื%น

ความเคยชนิ พฤตกิรรม
ซํ าๆ ในรปูแบบใด

รปูแบบหนึ%ง

ความรูส้กึนึกคดิเกี%ยวกบั
เอกลกัษณ์ และคณุคา่

ของตน

บทบาทที%แสดงออกต่อสงัคม (Social Role)

ภาพลกัษณ์ภายใน (Self-Image)

อุปนิสยั (Traits)

แรงผลกัดนัเบื องลกึ (Motives)



ความหมาย

คุณลกัษณะของบุคคลที%มคีวามจาํเป็นในการปฏบิตังิาน เพื%อใหไ้ดผ้ลที%เป็นเลศิ ซึ%งคุณลกัษณะนี จะ
ถอืวา่เป็นที%บง่ชี ถงึแนวความคดิของบุคคลนั  นๆ ที%มตี่อสถานะการณ์ต่างๆ ที%เกดิขึ นในการทาํงาน
และวธิกีารแสดงออกถงึพฤตกิรรมในการทาํงาน ซึ%งโดยปกตสิามารถอธบิายใหเ้ขา้ใจอยา่งงา่ยได้
โดยเปรยีบเทยีบกบัภเูขานํ าแขง็

คุณลกัษณะสว่นที%อยูเ่หนือนํ า สามารถสงัเกตเหน็ได้
โดยงา่ย หากมกีารวดักส็ามารถวดัไดว้า่ ใครมคีวามรู/้
ทกัษะมากกวา่ สามารถพฒันาปรบัปรงุได้ มคีวามจาํเป็นทกัษะทกัษะ
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ทกัษะมากกวา่ สามารถพฒันาปรบัปรงุได้ มคีวามจาํเป็น
ในการปฏบิตังิาน แต่หากจะเลง็ผลเลศิในงานมเีพยีงแค่
ความรู/้ทกัษะนั  น ไมเ่พยีงพอ

พฤตกิรรม หรอื แนวคดิที%เป็นสว่นใตน้ํ า สงัเกตเหน็
ไดย้ากกวา่ วดัไดย้ากกวา่ และพฒันาปรบัปรงุได้
แต่จะตอ้งมคีวามตั  งใจจรงิ และจะตอ้งใชเ้วลาเป็น
สว่นที%จะนําไปสูผ่ลสาํเรจ็ที%เป็นเลศิในระยะยาว

ทกัษะทกัษะ

ความรู้ความรู้

บทบาทที%แสดงออกต่อสงัคม

ภาพลกัษณ์ภายใน

อุปนิสยั

แรงผลกัดนัเบื องลกึ



แรงบนัดาลใจ นิสยัใจคอ คา่นิยม และทศันคติ มกัจะเป็นตวัที%กาํหนดความคดิของคน เมื%อ
คนคดิอยา่งไรปรารถนาสิ%งใดแลว้ คนๆ นั  นจะมคีวามตั  งใจที%จะปฏบิตัตินตามความเชื%อนั  นๆ ซึ%งทาํให้
สง่ผลกระทบต่อลกัษณะการกระทาํ พฤตกิรรมของคนนั  นๆ การทาํงานใหไ้ดต้ามที%องคก์รคาดหวงัให้
ไดม้ากที%สุด กจ็ะสง่ผลต่อผลการปฏบิตังิานที%ไดด้ั %งใจมากที%สดุเชน่กนั

การเชื�อมโยงสู่ผลการปฏิบตัิงาน

HRM
Consulting Co., Ltd.

หลกัความสมัพนัธ ์และการเชื�อมโยงสู่ผลการปฏิบตัิงาน

คา่นิยมองคก์ร
(DNA)

ลกัษณะการกระทาํ  
พฤตกิรรมการทาํงาน

ผลการปฏบิตังิาน



Example

• การศกึษาปริญญาตรี 
ด้านรัฐศาสตร์บริหารองค์กร

• ประสบการณ์ทํางาน 10 ปี

• เป็นผู้ เชี#ยวชาญ
(An “Expert”)

Social Role

Skill

Knowledge

ข้าราชการ A

• การศกึษาปริญญาตรี 
ด้านรัฐศาสตร์บริหารองค์กร

• ประสบการณ์ทํางาน 10 ปี

ข้าราชการ B

• เป็นนกัพฒันา
(An “Developer”)

HRM
Consulting Co., Ltd.

เป็นผู้ เชี#ยวชาญ
(An “Expert”)

• ยดึความสมบรูณ์แบบ
(Perfectionist)

• มุง่เน้นตวัเอง 
(Self Oriented)

• มุง่มั#นสูค่วามสําเร็จ
(Achievement Drive)

Social Role

Self Image

Traits

Motives

(An “Developer”)

• มีอดุมการณ์
(Ideology)

• จิตสาธารณะมองภาพสว่นรวม
(Public Mind)

• มุง่เน้นสร้างสมัพนัธภาพ
(Affiliation Drive)



แนวทางการส่งเสริม

วฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์รวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร

HRM
Consulting Co., Ltd.



แนวทางการส่งเสริมวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร

สาํนักงาน ก.พ.

1. Analyze Data

2. Identify & Develop 
E-DNA

สร้างสรรค์สร้างสรรค์ ส่งเสริมส่งเสริม สืบสานสืบสาน

• วสิยัทศัน์/พนัธกจิ
• ผูท้รงคุณวุฒิ

แนวทางการส่งเสริมวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร

E-DNA

3. Communication

4. Training / 
Education

5. Linkage to 
Performance 
Management

6. Leadership
Behavior

• ผูท้รงคุณวุฒิ
• ผูบ้รหิาร
• ขา้ราชการ
• คณะทาํงาน

AC3TING

• Accountability
• Customer Service
• Communication
• Change Leader
• Teamwork
• Integrity
• Networking
• Guru (Professional)



แนวทางการส่งเสริมวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร

สาํนักงาน ก.พ.

Able

Willing

Believing

Leadership Behaviors

Performance Management
(e.g. Goals, Measurement, Reward 

and Recognition)

Training / Education

แนวทางการส่งเสริมวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร

Knowing

AbleTraining / Education

Communication

Communication Phase 1: Build Awareness Process (สง่เสรมิ)

Training / Education Phase 2: Understanding Process (สง่เสรมิ)

Performance Management

Phase 3: Implementation Process (สบืสาน)

Leadership Behavior



การเชื�อมโยงวฒันธรรมเชิงจริยธรรม
กบัระบบการบริหารทรพัยากรบคุคลกบัระบบการบริหารทรพัยากรบคุคล

HRM
Consulting Co., Ltd.



สาํนักงาน ก.พ.

Reward

Performance

Management

Selection

การเชื�อมโยง E-DNA สู่ระบบบริหารทรพัยากรบคุคล

Recruitment & SelectionRecruitment & Selection

• ใชเ้ป็นเกณฑพ์ื นฐานในการสรรหา และคดัเลอืก
ขา้ราชการเขา้ทาํงาน เพื%อใหข้า้ราชการยคุใหมม่ี
พฤตกิรรม และแนวทางปฏบิตัทิี%เหมาะสมตามที%
ขา้ราชการของสว่นราชการควรมี

แนวทางการส่งเสริมวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์รการเชื�อมโยงวฒันธรรมเชิงจริยธรรมกบัระบบการบริหารทรพัยากรบคุคล

Career and

Succession

Plan

Recruitment Training & 

Development

EEEE----DNADNADNADNA

ขา้ราชการของสว่นราชการควรมี

Training & DevelopmentTraining & Development

• นําไปใชเ้ป็นเครื%องมอืในการวเิคราะหค์วาม
จาํเป็นในการพฒันา และฝึกอบรมขา้ราชการ 
เพื%อใหม้พีฤตกิรรมไดต้รงตามเป้าหมายดา้น
วสิยัทศัน์ และพนัธกจิขององคก์ร



สาํนักงาน ก.พ.

Reward

Performance

Management

Selection

การเชื�อมโยง E-DNA สู่ระบบบริหารทรพัยากรบคุคล

Career & Succession PlanCareer & Succession Plan

• ใชเ้ป็นเกณฑ ์และเป็นขอ้มลูพื นฐานในการวาง
แผนการพฒันาขา้ราชการในเสน้ทางอาชพี

แนวทางการส่งเสริมวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์รการเชื�อมโยงวฒันธรรมเชิงจริยธรรมกบัระบบการบริหารทรพัยากรบคุคล

Career and

Succession

Plan

Recruitment Training & 

Development

EEEE----DNADNADNADNA Performance Management & Performance Management & 

RewardReward

• ใช้วดัการแสดงออกถึงพฤติกรรมที#เหมาะสมของ
ข้าราชการ และสามารถนําไปใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ให้รางวลัตอบแทนได้อย่างเหมาะสม 



Competency Application

Core value

Reward

Performance

Management

Selection

HRM
Consulting Co., Ltd.

Training

and

Development

Core value

Career and

Succession

Plan

Recruitment Training & 

Development



ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ของ
การสร้างวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์รการสร้างวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร

HRM
Consulting Co., Ltd.



� ผูบ้รหิารขององคก์ร จะตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ตลอดจนสนับสนุน และเป็นแรงผลกัดนั
       ในการสรา้งวฒันธรรมเชงิจรยิธรรม 
� ผูน้ําตอ้งมกีารแสดงออกในลกัษณะ Walk to talk แสดงออกในเชงิพฤตกิรรม เพื%อเป็น

แบบอยา่งที%ด ี(Role Model) ในการผลกัดนั และสง่เสรมิใหข้า้ราชการเกดิการปฏบิตัติาม 
� มกีารสื%อสาร (Communicate) โดยเลอืกเครื%องมอืการสื%อสารที%สามารถเขา้ถงึ และเหมาะสม
       กบับรบิท เช่น การจดักจิกรรม การอบรม หรอื สมัมนา เป็นตน้ ตลอดจนมกีารสื%อสาร

สาํนักงาน ก.พ.

การเชื�อมโยง E-DNA สู่ระบบบริหารทรพัยากรบคุคลแนวทางการส่งเสริมวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์รปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ของการสร้างวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์ร

       กบับรบิท เช่น การจดักจิกรรม การอบรม หรอื สมัมนา เป็นตน้ ตลอดจนมกีารสื%อสาร
       อยา่งต่อเนื%อง ใหข้า้ราชการทุกคนรบัทราบ และปฏบิตัไิด้
� สง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัจิรงิ และพฒันาอยา่งต่อเนื%อง 
� ควรกาํหนดใหค้า่นิยม หรอื วฒันธรรมองคก์ร ถกูนําไปเป็นสว่นหนึ%งของการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน เพื%อใหส้ามารถวดั และใหผ้ลตอบแทน ความด ีความชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(สามารถเป็นไดท้ั  งในรปูตวัเงนิ หรอื ประโยชน์อื%นๆ) เป็นการสง่สญัญาณใหข้า้ราชการรบัทราบ
ถงึลกัษณะพฤตกิรรมพงึประสงคท์ี%องคก์รตอ้งการ



กาํหนดการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ
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เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบยีน
เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มสมัมนา

โดยนางสาวรงัสมิา จารภุา  รองเลขาธกิาร ก.พ. 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   การบรรยายเรื%อง “ความทา้ทายในการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม   

สาํหรบัขา้ราชการยุคใหม”่ 
  โดย นายแพทยธ์รีะเกยีรต ิ เจรญิเศรษฐศลิป์ 

สาํนักงาน ก.พ.

การเชื�อมโยง E-DNA สู่ระบบบริหารทรพัยากรบคุคลแนวทางการส่งเสริมวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์รกาํหนดการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ - วนัที�หนึ�ง

  โดย นายแพทยธ์รีะเกยีรต ิ เจรญิเศรษฐศลิป์ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนาแลกเปลี%ยน เรยีนรูป้ระสบการณ์ ปญัหา อุปสรรค                            

และปจัจยัความสาํเรจ็ของการสรา้งวฒันธรรมเชงิจรยิธรรมในองคก์ร
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      รบัประทานอาหารกลางวนั
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การบรรยายเรื%อง “การสรา้งวฒันธรรมเชงิจรยิธรรมขององคก์ร”

โดย คุณธาดา บุญเกดิ และคณะ จากบรษิทั HRM Consulting
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การแบง่กลุ่มยอ่ย เพื%อฝึกปฏบิตัติามแนวทางการสรา้งวฒันธรรม

เชงิจรยิธรรมในองคก์ร 
โดย คุณธาดา บุญเกดิ และคณะ จากบรษิทั HRM Consulting



เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบยีน
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เดนิทางไปศกึษาดงูาน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ศกึษาดงูาน ณ หน่วยงานตน้แบบดา้นการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เดนิทางกลบัโรงแรมรชิมอนด ์ถนนรตันาธเิบศร ์จงัหวดันนทบุรี
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     รบัประทานอาหารกลางวนั
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. นําเสนอผลการศกึษาดงูาน

สาํนักงาน ก.พ.

การเชื�อมโยง E-DNA สู่ระบบบริหารทรพัยากรบคุคลแนวทางการส่งเสริมวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์รกาํหนดการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ - วนัที�สอง

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. นําเสนอผลการศกึษาดงูาน
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การแบง่กลุ่มยอ่ย เพื%อฝึกปฏบิตัติามแนวทางการสรา้งวฒันธรรม

เชงิจรยิธรรมในองคก์ร (ต่อ)
โดย คุณธาดา บุญเกดิ และคณะ จากบรษิทั HRM Consulting



กรณีศึกษา
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� วสิยัทศัน์
“ มุง่สูส่งัคมคุณภาพ บนพื นฐานความรบัผดิชอบรว่มกนั ”

� พนัธกจิ
1. สรา้งระบบสวสัดกิารใหป้ระชาชนมหีลกัประกนั และมคีวามมั %นคงในชวีติ

สาํนักงาน ก.พ.

การเชื�อมโยง E-DNA สู่ระบบบริหารทรพัยากรบคุคลแนวทางการส่งเสริมวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์รกรณีศึกษา – องคก์ร A

1. สรา้งระบบสวสัดกิารใหป้ระชาชนมหีลกัประกนั และมคีวามมั %นคงในชวีติ
2. พฒันาคน และสงัคมใหม้คีุณภาพ และมภีมูคิุม้กนัต่อการเปลี%ยนแปลง
3. เสรมิสรา้งทุกภาคสว่นใหม้สีว่นรว่มในการพฒันาคน
4. พฒันาองคค์วามรู ้ขดีความสามารถ และระบบการบรหิารจดัการดา้นการพฒันาสงัคม



� ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ
1. การมุง่ผลสมัฤทธิ |ของงาน
2. การยดึมั %น และยนืหยดัทาํในสิ%งที%ถกูตอ้ง 
3. ความซื%อสตัย ์และรบัผดิชอบ
4. ความโปรง่ใส ตรวจสอบได้

สาํนักงาน ก.พ.

การเชื�อมโยง E-DNA สู่ระบบบริหารทรพัยากรบคุคลแนวทางการส่งเสริมวฒันธรรมเชิงจริยธรรมในองคก์รกรณีศึกษา – องคก์ร A (ต่อ)

4. ความโปรง่ใส ตรวจสอบได้
5. การไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
6. มคีุณธรรม จรยิธรรม
7. มจีติมุง่บรกิาร

� คา่นิยมองคก์ร
“ รว่มมอื รว่มใจ รว่มพลงั สรา้งสรรคส์งัคมคุณภาพ ”


