หลักสูตรดานการสงเสริมจริยธรรมสําหรับขาราชการระดับตาง ๆ
หลักสูตรสําหรับผูบริหารและขาราชการที่ปฏิบัติงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป&องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่

หลักสูตร

๑. เสริมสราง
เกียรติภูมิ
ขาราชการ :
สํานึก
ขาราชการ
ไทยไมโกง

วัตถุประสงค*

ประเด็นเนื้อหาวิชา

เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของ
๑. ความมุงมั่นใหราชการไทยไรทุจริต
ขาราชการที่จะเขาสูตําแหนงบริหาร
สถานการณ3การทุจริตในป9จจุบัน
ระดับกลางและขาราชการที่
ความเสียหายและผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมคุณธรรม
ทุจริต สาระสําคัญของยุทธศาสตร3ชาติ
จริยธรรม การป.องกันและ
วาดวยการป.องกันและปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ใหมีความมุงมั่นปฏิบัติหนาที่เพื่อ
๒๕๖๔) ทิศทางการป.องกันและ
สวนรวม
ปราบปราม การทุจริต (บูรณาการ
- ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานดวยความ
รวมกับ ป.ป.ช.)
ซื่อสัตย3สุจริต
๒. คุณธรรม คานิยม หลักธรรมาภิบาล
- เป4นตัวอยางที่ดีของผูรวมงาน
ตอบุคคลในหนวยงาน
- สามารถมีบทบาทสําคัญในการ
๓. คุณธรรม คานิยม หลักธรรมาภิบาล
ป.องกันการทุจริตและประพฤติ
ในการปฏิบัติงานตอผูรับบริการ
มิชอบอยางมีประสิทธิภาพ
๔. หลุมพรางของการทํางานไมมีประสิทธิผล
และประชาชนไมเชื่อถือไววางใจ
โดยบูรณาการหลักสูตรของ ป.ป.ช.
เรื่อง การขัดกันระหวางประโยชน3
สวนบุคคลและประโยชน3สวนรวม
๑

ผลลัพธ*

ระยะเวลา

ขาราชการที่จะเขาสูตําแหนง
นักบริหารระดับกลางและ
ขาราชการสามารถปฏิบัติ
หนาที่เพื่อสวนรวม ปฏิบัติตน
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย3
สุจริต สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน3สวนตนและ
สวนรวมได เป4นตัวอยางที่ดี
ของผูรวมงาน และมีบทบาท
สําคัญในการป.องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางมีประสิทธิภาพ

๒ วัน
(๑๒ ชั่วโมง)

ประเด็น
บูรณาการเพิ่มเติม

ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค*

ประเด็นเนื้อหาวิชา
ระบบการคิดเพื่อแยกประโยชน3สวน
บุคคลและประโยชน3สวนรวม (ระบบคิด
ยุคดิจิทัล) หลักเกณฑ3การรับทรัพย3
หรือประโยชน3อื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ
ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การป.องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
มาตรา ๑๐๓ การสรางความโปรงใส
ในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ
ดานการเปGดเผยวิธีการคํานวณราคากลาง
ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การป.องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
มาตรา ๑๐๓/๗ และมาตรา ๑๐๓/๘
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ และพฤติการณ3ในการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ (ฮั้ว) การทุจริตเชิง
นโยบาย
๕. ระบบงานและวิธีการทํางานที่ผูรับบริการ
พอใจและไววางใจ
๖. การปรับตัวสูระบบงานและวิธีปฏิบัติงาน
ใหม
๒

ผลลัพธ*

ระยะเวลา

ประเด็น
บูรณาการเพิ่มเติม

ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค*

ประเด็นเนื้อหาวิชา
๗. การสรางความเขมแข็งใหตนเองและ
เพื่อนรวมงาน โดยบูรณาการหลักสูตร
ของ ป.ป.ช.เรื่องการคุมครองชวยเหลือ
พยาน ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการป.องกันและปราบปรามการ
ทุจริตฯ มาตรา ๑๐๓/๒ และการกัน
บุคคลหรือผูถูกกลาวหาไว เป4นพยานโดย
ไมดําเนินคดี ตามมาตรา ๑๐๓/๖
ชองทางและวิธีการรองเรียนการทุจริต
ตอสํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานที่มี
อํานาจหนาที่ ความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ ขอสังเกตในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งพฤติการณ3ในการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ เทคนิคการ
สรางและสื่อสารใหบุคลากรในองค3กรรับรู
เกิดการยอมรับในเรื่องการตอตานการ
ทุจริตในองค3กร สรางเครือขายและสรุป
การเรียนรู

๓

ผลลัพธ*

ระยะเวลา

ประเด็น
บูรณาการเพิ่มเติม

หลักสูตรสําหรับขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส
ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค*

๒.

การเป4น
ขาราชการ
ที่ดี

๑. สรางทัศนคติในการเป4น
ขาราชการที่ดี ผานการเรียนรูจาก
พระบรมราโชวาท
๒. สรางความเขาใจเกี่ยวกับ
สถานภาพ บทบาท หนาที่ของ
ขาราชการประโยชน3ของการเป4น
ขาราชการ และการปฏิบัติตน
ของขาราชการที่ดี
๓. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายภาครัฐ ความมุงมั่นของ
รัฐบาลในการตอตานการทุจริต
๔. สรางความตระหนักรูเกี่ยวกับ
สถานการณ3โลกป9จจุบัน เชน คา
CPI ตัวชี้วัด ITA ป9ญหาและ
ผลกระทบจากการทุจริต
คอร3รัปชั่นในสังคมโลก

ประเด็นเนื้อหาวิชา

ผลลัพธ*

๑. พระบรมราโชวาทเนื่องในวันขาราชการ ๑. ขาราชการมีความเขาใจ
พลเรือน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับสถานภาพ
พอเพียง
บทบาท ประโยชน3ของ
๒. สถานภาพ บทบาท หนาที่ ประโยชน3
การเป4นขาราชการ
และการปฏิบัติตนของขาราชการ
และการปฏิบัติตนของ
๓. นโยบายภาครัฐ ความมุงมั่นของรัฐบาล
ขาราชการที่ดีโดยนอมนํา
ในการตอตานการทุจริต และกฎหมาย
พระบรมราโชวาท แนวคิด
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน พรบ.ระเบียบ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาประยุกต3ใชในการ
๔. สถานการณ3โลกป9จจุบัน คา CPI
ปฏิบตั ิงาน
ป9ญหาการทุจริตคอร3รัปชั่นในสังคมโลก ๒. ขาราชการมีความรูความ
เขาใจเบื้องตน เกี่ยวกับ
และตัวชี้วัด ITA
ประมวล/มาตรฐาน
จริยธรรม
๓. มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบาย และ
ความมุงมั่นของรัฐบาล
ในการตอตานทุจริต
๔

ระยะเวลา
๓ - ๖ ชัว่ โมง

ประเด็น
บูรณาการเพิ่มเติม

ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค*

ประเด็นเนื้อหาวิชา

ผลลัพธ*

ระยะเวลา

ประเด็น
บูรณาการเพิ่มเติม

๓.

๔. ตระหนักรูเทาทัน
สถานการณ3 ป9ญหา และ
ผลกระทบจากการทุจริต
คอร3รัปชั่นในระดับสากล
การพัฒนา ๑. อธิบายกฎหมายและระเบียบที่
๑. มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวล
๑. ขาราชการมีความรูความ
คุณธรรม
เกี่ยวของกับประมวลจริยธรรมได
จริยธรรม และการปฏิบัติตน
เขาใจกฎหมายและ
จริยธรรม
๒. อธิบายการปฏิบัติตนเป4น
ตามประมวลจริยธรรม
ระเบียบที่เกี่ยวของกับ
(มาตรฐาน
ขาราชการที่ดีตามประมวล
(สาระ กลไก สภาพบังคับ)
ประมวลจริยธรรม
จริยธรรม
จริยธรรมได
๒. กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับ
๒. มีความเขาใจเกี่ยวกับ
เจาหนาที่
๓. สามารถปฏิบัติตนตามประมวล
ประมวลจริยธรรม เชน กฏหมาย COI
ประมวลจริยธรรม และ
ของรัฐ และ
จริยธรรมไดอยางถูกตอง
๓. การวิเคราะห3ความเสี่ยงการปฏิบัติ
ปฏิบัติตนเป4นขาราชการที่
ประมวล
๔. สามารถวิเคราะห3ความเสี่ยง
ตามประมวลจริยธรรม และการทุจริต
ดีตามประมวลจริยธรรมได
จริยธรรม
ในการทุจริตจากกรณีศึกษาได
โดยใชกรณีศึกษา ใหผูเขาอบรมอภิปราย
อยางถูกตอง
ขาราชการ ๕. อธิบายขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมกัน
๓. ขาราชการรูเทาทันความ
พลเรือน
ชองทางการรองเรียน หรือการ
๔. แนวทางดําเนินการเมื่อพบเห็นเกี่ยวกับ
เสี่ยงในการทุจริตและ
แกไขป9ญหาเมื่อพบการทุจริตใน
การฝXาฝYนประมวลจริยธรรม และการ
สามารถประยุกต3ความรู
หนวยงานได
ทุจริต ชองทางรองเรียน ขอแนะนํา
ขอกฎหมาย แนวทางใน
บทความ เกี่ยวกับการแกไขป9ญหากรณี
การแกไขป9ญหากรณีเมื่อ
เมื่อตองเขาไปพัวพันกับสถานการณ3
พบเห็นการฝXาฝYนประมวล
จริยธรรม หรือตองเขาไป
ที่เสี่ยงตอการทุจริต/พบเห็นการทุจริต
พัวพันกับสถานการณ3
ในหนวยงาน
๕

๓ - ๖ ชั่วโมง

ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค*

ประเด็นเนื้อหาวิชา

ผลลัพธ*

ระยะเวลา

ประเด็น
บูรณาการเพิ่มเติม

๔.

การพัฒนา
กระบวน
ทัศน3และ
คุณลักษณะ
ขาราชการ
ยุคใหม

ที่เสี่ยงตอการทุจริต /
พบเห็นการทุจริตใน
หนวยงานได
- พัฒนากระบวนทัศน3ในการทํางาน ๑. ดานการพัฒนากระบวนทัศน3
๑. ขาราชการสามารถ
ของขาราชการ ใหสามารถนํา
และคุณลักษณะขาราชการยุคใหม
ปฏิบัติงานโดยตัดสินใจ
คุณลักษณะไปใชในการกระตุน
เชน ความฉลาดทางอารมณ3
แกป9ญหาดวยความถูกตอง
พฤติกรรมการทํางานภาครัฐ
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
และใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
เกี่ยวกับทักษะในการตัดสินใจ
การมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานภาครัฐ
ปฏิบัติงานโดยเห็นแก
แกป9ญหา ดวยความถูกตองและ
การแกไขป9ญหาโดยใชเหตุผลเชิง
ประโยชน3สวนรวม ซื่อสัตย3
ใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ปฏิบัตงิ าน
จริยธรรม
สุจริต ทํางานโดยมุง
โดยเห็นแกประโยชน3สวนรวม
๒. การตระหนักถึงป9ญหาเชิงจริยธรรม
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ซื่อสัตย3 สุจริต ทํางาน
การลดความเสี่ยงเชิงจริยธรรม
มีทัศนคติที่ดีตอการ
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมี
กลไกตาง ๆ ของภาครัฐในการสงเสริม
ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน
และป.องปรามใหขาราชการประพฤติตน บทบาท ภารกิจตามการ
ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจตาม
อยางมีคุณธรรม หลักการ แนวคิดเรื่อง
บริหารจัดการภาครัฐแนว
การบริหารจัดการภาครัฐ
คุณธรรม จริยธรรมเชิงพฤติกรรมศาสตร3 ใหม และมีจิตใหบริการ
แนวใหม และมีจิตใจใหบริการ
การพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม
ประชาชนอยางเป4นธรรม
๒. ตระหนักรูป9ญหาเชิง
ประชาชนอยาง เป4นธรรม
ในตัวบุคคล คุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรมในราชการ
เชิงปฏิบัติ
สามารถวิเคราะห3เพื่อ
ประเมินสถานการณ3เชิง
๖

๓-๖
ชั่วโมง

ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค*

ประเด็นเนื้อหาวิชา

ผลลัพธ*

ระยะเวลา

ประเด็น
บูรณาการเพิ่มเติม

จริยธรรมไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม เขาใจกลไก
ตางๆของภาครัฐในการ
สงเสริมและป.องปรามให
ขาราชการปฏิบัติตน
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม
และรวมมือ รวมใจกันนํา
คุณธรรม จริยธรรมที่มีอยู
ในแตละบุคคลไปประพฤติ
ปฏิบัติใหเป4นรูปธรรมยิ่งขึ้น

๗

หลักสูตรสําหรับขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ระดับสูง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ (นักบริหารระดับกลาง) และประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
ที่
๕.

หลักสูตร

วัตถุประสงค*

สรางเสริม ๑. ตระหนักรูป9ญหาเชิงจริยธรรม
จริยธรรมนํา
ในราชการ สามารถวิเคราะห3
ทีมงาน
เพื่อประเมินสถานการณ3
เชิงจริยธรรมไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
๒. ศึกษากลไกตางๆของภาครัฐ
ในการสงเสริมและป.องปราม
ใหขาราชการปฏิบัติตน
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม
๓. รวมมือรวมใจกันนําคุณธรรม
จริยธรรมที่มีอยูในแตละบุคคล
ไปประพฤติปฏิบัติใหเป4น
รูปธรรมยิ่งขึ้น

ประเด็นเนื้อหาวิชา

ผลลัพธ*

ระยะเวลา

- การบริหารองค3กรเพื่อลดความเสี่ยง
เชิงจริยธรรม
- ภาวะผูนํากับป9ญหาเชิงคุณธรรม
จริยธรรม
- กรณีตัวอยางการนําคุณธรรมจริยธรรม
มาใชใหเกิดเป4นรูปธรรมในภาคเอกชน
- รวมคิดรวมทําเพื่อสรางสรรค3องค3กร
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

๑. ขาราชการเขาใจป9ญหา
เชิงจริยธรรมในราชการ
และสามารถวิเคราะห3เพื่อ
ประเมินสถานการณ3เชิง
จริยธรรมไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
๒. เขาใจกลไกตางๆของ
ภาครัฐในการสงเสริมและ
ป.องปรามใหขาราชการ
ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม
๓. รวมกันนําคุณธรรม
จริยธรรมที่มีอยูในแตละ
บุคคลไปประพฤติปฏิบัติ
ใหเป4นรูปธรรมยิ่งขึ้น

๑๒ ชั่วโมง

๘

ประเด็น
บูรณาการเพิ่มเติม

หลักสูตรสําหรับขาราชการตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (นักบริหารระดับสูง)
ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค*

ประเด็นเนื้อหาวิชา

ผลลัพธ*

ระยะเวลา

ประเด็น
บูรณาการเพิ่มเติม

๖.

ภาวะผูนํา
เชิง
จริยธรรม

๑. ตระหนักรูป9ญหาเชิงจริยธรรม
ในราชการ สามารถวิเคราะห3
เพื่อประเมินสถานการณ3เชิง
จริยธรรมไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
๒. ศึกษากลไกตางๆของภาครัฐ
ในการสงเสริมและป.องปราม
ใหขาราชการปฏิบัติตน
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม
๓. รวมมือรวมใจกันนําคุณธรรม
จริยธรรมที่มีอยูในแตละบุคคล
ไปประพฤติปฏิบัติใหเป4น
รูปธรรมยิ่งขึ้น

- การบริหารองค3กรเพื่อลดความ
เสี่ยงเชิงจริยธรรม
- ภาวะผูนํากับป9ญหาเชิงคุณธรรม
จริยธรรม
- กรณีตัวอยางการนําคุณธรรม
จริยธรรมมาใชใหเกิดเป4นรูปธรรม
ในภาคเอกชน
- รวมคิดรวมทําเพื่อสรางสรรค3
องค3กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม

๙

๑. ขาราชการเขาใจป9ญหา
เชิงจริยธรรมในราชการ
และสามารถวิเคราะห3
เพื่อประเมินสถานการณ3
เชิงจริยธรรมไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
๒. เขาใจกลไกตางๆของ
ภาครัฐในการสงเสริม
และป.องปรามให
ขาราชการปฏิบัติตน
อยางมีคุณธรรม
จริยธรรม
๓. รวมกันนําคุณธรรม
จริยธรรมที่มีอยูในแตละ
บุคคลไปประพฤติปฏิบัติ
ใหเป4นรูปธรรมยิ่งขึ้น

๑๒ ชั่วโมง

