๑

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสรางวินัยขาราชการ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม กําหนดให&รัฐพึงจัดให&
มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให&หนวยงานของรัฐใช&เป/นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ&าหน&าที่
ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งต&องไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว และในมาตรา ๒๕๙ ข (๔) บัญญัติ
“ให&มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให&ผู&มีความรู&ความสามารถอยางแท&จริงเข&า
มาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญก&าวหน&าได&ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของ
แตละบุ คคล มี ความซื่อสัตยB สุจริต กล&า ตั ดสินใจและกระทําในสิ่งที่ ถูกต&อง โดยคํา นึงถึงประโยชนBส วนรวม
มากกวาประโยชนBสวนตัว” ประกอบกับพระราชบัญญัติร ะเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕
การรั กษาจรรยาข&า ราชการ มาตรา ๗๘ กํ าหนดให& ข& าราชการพลเรือนสามั ญต&องรั กษาจรรยาข&า ราชการ
ตามที่สวนราชการกําหนด เพื่อให&ข&าราชการตั้งมั่นเป/นแบบอยางที่ดีงาม ควรแกความไว&วางใจและเชื่อมั่นของ
ปวงชนมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป/นข&าราชการ สอดคล&องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธB
จัน ทรB โ อชา ข& อ ๑๐ (๕) ที่ ให& ค วามสํ า คั ญ กั บการสงเสริ มการบริ หารราชการแผนดิ นที่ มี ธรรมาภิ บาลและ
การปH องกั นปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ มิ ชอบในภาครั ฐ ในสวนของการใช& ม าตรการทางกฎหมาย
เน&นการปลูกฝKงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป/นข&าราชการและ
ความซื่อสัตยBสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปHองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และนโยบายของสํานักงาน ก.พ. ที่เน&นการเสริมสร&างให&ข&าราชการเป/นกําลังคนคุณภาพ
เป/นคนเกง คนดี มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะเป/นแบบอยางที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และปฏิบัติราชการ
เพื่อให&เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐและประโยชนBสุขประชาชน เป/นข&าราชการมืออาชีพ
ดังนั้นเพื่อเป/นการเสริมสร&างแรงจูงใจและตอกย้ําให&ข&าราชการ เจ&าหน&าที่ของรัฐ และประชาชน
ทั่วไปเกิดความตระหนักรู& พร&อมกับกระตุ&นให&ข&าราชการเกิดความสนใจ และเกิดความปรารถนาที่จะมีสวนรวม
ในการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเป/นข&าราชการที่ดี ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข&าราชการ
ควรแกความไว& ว างใจและเป/ นที่เ ชื่ อ มั่น ของประชาชน สํ า นั ก งาน ก.พ. ในฐานะองคB กรกลางการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จึงได&ดําเนินจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร&างวินัยข&าราชการ
เพื่ อ เผยแพรและปลู ก ฝK ง จริ ย ธรรม รวมทั้ ง การเสริ ม สร& า งวิ นั ย ให& เ ป/ น ที่ รั บ ทราบอยางกว& า งขวาง
ทั้งในหมูข&าราชการและประชาชน สงเสริม และยกยองสวนราชการหัวหน&าสวนราชการและข&าราชการที่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม ควรคาแกความไว&วางใจและเชื่อมั่นของประชาชน
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร&างวินัยข&าราชการ ประจําปM พ.ศ. ๒๕๖๑
เป/นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานด&านการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร&างวินัย
ข&าราชการ ในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป/นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู&ประสบการณBในการดําเนินงาน
ด&านการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร&างวินัยข&าราชการ รวมทั้งเป/นเวทีในการประกาศเกียรติคุณ

๒
สวนราชการที่ได&ดําเนินกิจกรรมการเสริมสร&างพัฒนาให&ข&าราชการมีวินัยและปHองกันมิให&ข&าราชการกระทําผิด
วินัย ประจําปM พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.วัตถุประสงค(
๒.๑ เพื่อรณรงคB ปลุกจิ ตสํา นึ กให& ข&าราชการพลเรื อน เจ&า หน&า ที่ข องรัฐ ประพฤติปฏิบัติต น
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งการเสริมสร&างวินัยและคํานึงถึงประโยชนBสวนรวมในการทําหน&าที่เพื่อชาติ
และประชาชน ดํารงตนอยางมีเกียรติยศศักดิ์ศรีของข&าราชการ และสร&างจิตสํา นึกของข&าราชการพลเรือน
ให&ตระหนักถึงภาระหน&าที่ที่มีความสําคัญตอประเทศชาติและประพฤติตนเป/นแบบอยางให&แกคนรุนใหม
๒.๒ เพื่ อเผยแพรสื่ อรณรงคB ให& ข& า ราชการพลเรื อนและเจ& า หน& า ที่ ของรั ฐ ได& นํา ไปใช& แ ละ
เป/นแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม การเสริมสร&างวินัย และคํานึงถึงประโยชนB
สวนรวม
๒.๓ เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณBและรับฟKงความคิดเห็นของหัวหน&าสวนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม ในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร&างพัฒนาให&ข&าราชการมีวินัย และ
ปHองกันมิให&ข&าราชการกระทําผิดวินัย
๓. กลุมเป*าหมาย
๓.๑ กรรมการ ก.พ.ค.
๓.๒ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด
๓.๓ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
๓.๔ หัวหน&าสวนราชการระดับกระทรวง/กรม
๓.๕ ผู&วาราชการจังหวัด
๓.๖ คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ/จังหวัด
๓.๗ กรรมการและเจ&าหน&าที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
๓.๘ ข&าราชการ/เจ&าหน&าที่ผู&ปฏิบัติงานด&านการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือเสริมสร&างวินัย
๓.๙ ข&าราชการพลเรือนดีเดน
๓.๑๐ ข&าราชการ/เจ&าหน&าที่สํานักงาน ก.พ.
๓.๑๑ สื่อมวลชน
๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
๔.๑ ผลผลิต
กิ จ กรรมสงเสริ ม คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และการเสริ ม สร& า งวิ นั ย ข& า ราชการ ประจํ า ปM
พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ครั้ง ในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓
๔.๒ ผลลัพธB
๔.๒.๑) ข& า ราชการและเจ& า หน& า ที่ ของรั ฐ มี ค วามรู& ความเข& า ใจ ประพฤติ ป ฏิบั ติต น
โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัย คํานึงถึงประโยชนBสวนรวมมากกวาประโยชนBสวนตน
๔.๒.๒) หัวหน&าสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ และบุคลากร
ผู&เกี่ยวข&องมีความรู& ความเข&าใจ สามารถขยายผลการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาให&ข&าราชการมีวินัย
มีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
๕. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
จํานวน ๑ วัน คือ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖. สถานที่จัดกิจกรรม
หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ.
*************************

