-2กำหนดกำรอบรมเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
และส่งเสริมจริยธรรมของบุคลำกร สำนักงำน ก.พ.ร.
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๐๑ – ๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงำน ก.พ.ร.
__________________________________________________

๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๑๕ - ๑๑.๑๕ น.

- บรรยายพร้อมตอบประเด็นข้อซักถาม หัวข้อ “ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561”
โดย วิทยากร จาก สานักงาน ป.ป.ช.

๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

- บรรยายพร้อมตอบประเด็นข้อซักถาม หัวข้อ “ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจริยธรรมในการทางาน และบทลงโทษทางวินัยกรณีการกระทา
ทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ”
โดย วิทยากร จาก สานักงาน ก.พ.

หมายเหตุ : ๑. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มแจกในที่ประชุม
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ของบุคลำกร สำนักงำน ก.พ.ร.
๑. หลักกำรและเหตุผล
ปั ญหาการทุจริ ตนั้ นเกิ ดขึ้นในสั งคมไทยมี แนวโน้ มจะรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการรายงาน
ผลการจัดอันดับค่าดรรชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง โดยปี พ.ศ. 2561
อยู่ อั นดั บที่ 99 จากการจั ดอั นดั บทั้ งหมด 180 ประเทศทั่ วโลก ได้ คะแนน 36 คะแนน จากคะแนนเต็ ม
100 คะแนน ซึ่ งต่ ากว่ าคะแนนเฉลี่ ย ของทั่ วโลก ๑๘๐ ประเทศ (คะแนนเฉลี่ ยอยู่ ๔๓ คะแนน) ปั จจุ บั น
การแก้ปั ญหาการทุ จริ ตในประเทศไทยเป็ นนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล เพื่อสร้างความโปร่งใสอย่ างจริ งจั ง
อันจะนาไปสู่ ความเชื่อมั่นในการบริ หารประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มีเป้าประสงค์เพิ่ มค่าดัชนี การรั บรู้
การทุจริต CPI (Corruption Perception Index) สูงกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุผลสาเร็จ สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในหน่ วยงานร่ วมเป็ นภาคีในการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์
ฅในการดาเนิ นงานการป้ องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ในยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในระบบราชการ ปรับปรุงกระบวนการ
ทางานของภาครั ฐให้ โปร่ งใส ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ จึงดาเนินการในกิจกรรมการอบรมการสร้าง
การตระหนักรู้และจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสานักงาน ก.พ.ร.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และการปฏิ บั ติ ง านตามประมวลจริ ย ธรรม
ข้ าราชการพลเรื อน และสร้ างทั ศ นคติ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ ยึ ดหลั ก การและความถู ก ต้ อ งตามกฎ ระเบี ย บ
และข้อบั งคับ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติราชการให้ ส อดคล้ องตามหลั กคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ราชการ รับผิดชอบ เป็นธรรม ถูกกฎหมาย และยึดประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการ บุ ค ลากร ของส านั ก งาน ก.พ.ร. มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และการปฏิ บั ติ ง านตามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการพลเรือน
๒) สร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ยึดหลักการและความถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๓. กลุ่มเป้ำหมำย
ข้าราชการ บุคลากร ของสานักงาน ก.พ.ร.
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สานักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ (Home Office
Day) เรื่อง “การสร้างการตระหนักรู้และจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมจริยธรรม
ของบุคลากรสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต และประมวลจริยธรรมในการทางาน รวมถึงรองรับการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของบุคลากร
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม
501 - 502 ชั้น 5 สานักงาน ก.พ.ร. โดยมีกิจกรรมการบรรยาย ดังนี้

1. “ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ตามพระราชบั ญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2561” โดย นายมี ชั ย โอ้ น
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชานาญการพิเศษ สานักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน สานักงาน ป.ป.ช.
ได้บรรยายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่มีความเสี่ยง อาทิ การรับ
ผลประโยชน์/การเรียกร้องสิ่งตอบแทน จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ การรับงานนอก/การทา
ธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงานความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางป้องกั นและแก้ไขปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น
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2. “ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมในการท างาน และบทลงโทษทางวิ นั ย กรณี
การกระทาทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ” โดยนางรุ่งนภา ธรรมมา นิติกรชานาญการพิเศษ สานักมาตรฐานวินัย
สานักงาน ก.พ. ได้บรรยายถึง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการ การยึดมั่นยืนหยัดทาในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมถึงวินัยของข้าราชการ เป็นต้น
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