
๑  
หลักสูตรด
านการสงเสริมจริยธรรมสําหรับข
าราชการระดับตาง ๆ  หลักสูตรสําหรับผู
บริหารและข
าราชการที่ปฏิบัติงานด
านการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป&องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค* ประเด็นเนื้อหาวิชา ผลลัพธ* ระยะเวลา ประเด็น บูรณาการเพิ่มเติม ๑. เสริมสร	างเกียรติภูมิข	าราชการ : สํานึกข	าราชการไทยไม�โกง   เพื่อเสริมสร	างจิตสํานึกของข	าราชการที่จะเข	าสู�ตําแหน�งบริหารระดับกลางและข	าราชการที่ปฏิบัติงานด	านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป.องกันและปราบปรามการทุจริต  - ให	มีความมุ�งมั่นปฏิบัติหน	าที่เพื่อส�วนรวม - ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด	วยความซื่อสัตย3สุจริต  - เป4นตัวอย�างที่ดีของผู	ร�วมงาน  - สามารถมีบทบาทสําคัญในการป.องกันการทุจริตและประพฤติ              มิชอบอย�างมีประสิทธิภาพ ๑. ความมุ�งมั่นให	ราชการไทยไร	ทุจริตสถานการณ3การทุจริตในป9จจุบัน                  ความเสียหายและผลกระทบจากการทุจริต สาระสําคัญของยุทธศาสตร3ชาติ      ว�าด	วยการป.องกันและปราบปราม                การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ทิศทางการป.องกันและปราบปราม การทุจริต (บูรณาการร�วมกับ ป.ป.ช.) ๒. คุณธรรม ค�านิยม หลักธรรมาภิบาล               ต�อบุคคลในหน�วยงาน  ๓.  คุณธรรม ค�านิยม หลักธรรมาภิบาล                         ในการปฏิบัติงานต�อผู	รับบริการ  ๔.  หลุมพรางของการทํางานไม�มีประสิทธิผลและประชาชนไม�เชื่อถือไว	วางใจ                   โดยบูรณาการหลักสูตรของ ป.ป.ช.               เรื่อง การขัดกันระหว�างประโยชน3                   ส�วนบุคคลและประโยชน3ส�วนรวม  ข	าราชการที่จะเข	าสู�ตําแหน�งนักบริหารระดับกลางและข	าราชการสามารถปฏิบัติหน	าที่เพื่อส�วนรวม ปฏิบัติตนปฏิบัติงานด	วยความซื่อสัตย3สุจริต สามารถแยกแยะผลประโยชน3ส�วนตนและส�วนรวมได	 เป4นตัวอย�างที่ดีของผู	ร�วมงาน และมีบทบาทสําคัญในการป.องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ อย�างมีประสิทธิภาพ ๒ วัน (๑๒ ชั่วโมง)     



๒  
ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค* ประเด็นเนื้อหาวิชา ผลลัพธ* ระยะเวลา ประเด็น บูรณาการเพิ่มเติม      ระบบการคิดเพื่อแยกประโยชน3ส�วนบุคคลและประโยชน3ส�วนรวม (ระบบคิดยุคดิจิทัล) หลักเกณฑ3การรับทรัพย3               หรือประโยชน3อื่นใดของเจ	าหน	าที่ของรัฐ ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด	วยการป.องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา ๑๐๓ การสร	างความโปร�งใส                ในการจัดซื้อจัดจ	างของหน�วยงานภาครัฐด	านการเปGดเผยวิธีการคํานวณราคากลาง                ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด	วยการป.องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา ๑๐๓/๗ และมาตรา ๑๐๓/๘ ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต�อหน�วยงานของรัฐ และพฤติการณ3ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต�อหน�วยงานของรัฐ (ฮั้ว) การทุจริตเชิงนโยบาย ๕. ระบบงานและวิธีการทํางานที่ผู	รับบริการพอใจและไว	วางใจ  ๖. การปรับตัวสู�ระบบงานและวิธีปฏิบัติงานใหม�  



๓  
ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค* ประเด็นเนื้อหาวิชา ผลลัพธ* ระยะเวลา ประเด็น บูรณาการเพิ่มเติม ๗.  การสร	างความเข	มแข็งให	ตนเองและ      เพื่อนร�วมงาน โดยบูรณาการหลักสูตร      ของ ป.ป.ช.เรื่องการคุ	มครองช�วยเหลือพยาน ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ            ว�าด	วยการป.องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา ๑๐๓/๒ และการกัน            บุคคลหรือผู	ถูกกล�าวหาไว	 เป4นพยานโดยไม�ดําเนินคดี ตามมาตรา ๑๐๓/๖  ช�องทางและวิธีการร	องเรียนการทุจริต              ต�อสํานักงาน ป.ป.ช. และหน�วยงานที่มีอํานาจหน	าที่ ความรู	เกี่ยวกับการจัดซื้อ      จัดจ	างภาครัฐ ข	อสังเกตในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ	าง รวมทั้งพฤติการณ3ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ	าง และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข	อง เทคนิคการสร	างและสื่อสารให	บุคลากรในองค3กรรับรู	เกิดการยอมรับในเรื่องการต�อต	านการทุจริตในองค3กร สร	างเครือข�ายและสรุปการเรียนรู	   



๔  
หลักสูตรสําหรับข
าราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ  ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค* ประเด็นเนื้อหาวิชา ผลลัพธ* ระยะเวลา ประเด็น บูรณาการเพิ่มเติม ๒. การเป4นข	าราชการ ที่ดี  ๑. สร	างทัศนคติในการเป4น ข	าราชการที่ดี ผ�านการเรียนรู	จาก พระบรมราโชวาท ๒. สร	างความเข	าใจเกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท หน	าที่ของข	าราชการประโยชน3ของการเป4นข	าราชการ และการปฏิบัติตนของข	าราชการที่ดี  ๓. สร	างความรู	ความเข	าใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ความมุ�งมั่นของรัฐบาลในการต�อต	านการทุจริต ๔. สร	างความตระหนักรู	เกี่ยวกับสถานการณ3โลกป9จจุบัน เช�น ค�า CPI ตัวชี้วัด ITA ป9ญหาและผลกระทบจากการทุจริตคอร3รัปชั่นในสังคมโลก ๑. พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข	าราชการพลเรือน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. สถานภาพ บทบาท  หน	าที่ ประโยชน3 และการปฏิบัติตนของข	าราชการ ๓. นโยบายภาครัฐ ความมุ�งมั่นของรัฐบาลในการต�อต	านการทุจริต และกฎหมายต�าง ๆ ที่เกี่ยวข	อง เช�น พรบ.ระเบียบข	าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๔. สถานการณ3โลกป9จจุบัน ค�า CPI        ป9ญหาการทุจริตคอร3รัปชั่นในสังคมโลก              และตัวชี้วัด ITA  ๑. ข	าราชการมีความเข	าใจเกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท ประโยชน3ของการเป4นข	าราชการ                และการปฏิบัติตนของข	าราชการที่ดีโดยน	อมนําพระบรมราโชวาท แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต3ใช	ในการปฏิบัติงาน  ๒. ข	าราชการมีความรู	ความเข	าใจเบื้องต	น เกี่ยวกับประมวล/มาตรฐานจริยธรรม  ๓. มีความรู	ความเข	าใจเกี่ยวกับนโยบาย และความมุ�งมั่นของรัฐบาล       ในการต�อต	านทุจริต     ๓ - ๖ ชัว่โมง   



๕  
ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค* ประเด็นเนื้อหาวิชา ผลลัพธ* ระยะเวลา ประเด็น บูรณาการเพิ่มเติม ๔. ตระหนักรู	เท�าทัน สถานการณ3 ป9ญหา และผลกระทบจากการทุจริตคอร3รัปชั่นในระดับสากล ๓. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม(มาตรฐานจริยธรรมเจ	าหน	าที่ของรัฐ และประมวลจริยธรรมข	าราชการ              พลเรือน   ๑. อธิบายกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข	องกับประมวลจริยธรรมได	 ๒. อธิบายการปฏิบัติตนเป4นข	าราชการที่ดีตามประมวลจริยธรรมได	 ๓. สามารถปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมได	อย�างถูกต	อง  ๔. สามารถวิเคราะห3ความเสี่ยง                     ในการทุจริตจากกรณีศึกษาได	  ๕. อธิบายข	อกฎหมายที่เกี่ยวข	อง ช�องทางการร	องเรียน หรือการแก	ไขป9ญหาเมื่อพบการทุจริตในหน�วยงานได	 ๑. มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวล       จริยธรรม และการปฏิบัติตน             ตามประมวลจริยธรรม  (สาระ กลไก สภาพบังคับ) ๒. กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข	องกับประมวลจริยธรรม เช�น กฏหมาย COI ๓.  การวิเคราะห3ความเสี่ยงการปฏิบัติ           ตามประมวลจริยธรรม และการทุจริต               โดยใช	กรณีศึกษา ให	ผู	เข	าอบรมอภิปรายร�วมกัน ๔. แนวทางดําเนินการเมื่อพบเห็นเกี่ยวกับการฝXาฝYนประมวลจริยธรรม และการทุจริต ช�องทางร	องเรียน ข	อแนะนํา บทความ เกี่ยวกับการแก	ไขป9ญหากรณีเมื่อต	องเข	าไปพัวพันกับสถานการณ3               ที่เสี่ยงต�อการทุจริต/พบเห็นการทุจริตในหน�วยงาน ๑. ข	าราชการมีความรู	ความเข	าใจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข	องกับประมวลจริยธรรม ๒. มีความเข	าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม และปฏิบัติตนเป4นข	าราชการที่ดีตามประมวลจริยธรรมได	อย�างถูกต	อง ๓. ข	าราชการรู	เท�าทันความเสี่ยงในการทุจริตและสามารถประยุกต3ความรู	  ข	อกฎหมาย แนวทางใน การแก	ไขป9ญหากรณีเมื่อพบเห็นการฝXาฝYนประมวลจริยธรรม หรือต	องเข	าไปพัวพันกับสถานการณ3               ๓  - ๖ ชั่วโมง   



๖  
ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค* ประเด็นเนื้อหาวิชา ผลลัพธ* ระยะเวลา ประเด็น บูรณาการเพิ่มเติม ที่เสี่ยงต�อการทุจริต /                 พบเห็นการทุจริตในหน�วยงานได	 ๔. การพัฒนากระบวนทัศน3และคุณลักษณะข	าราชการยุคใหม�  - พัฒนากระบวนทัศน3ในการทํางานของข	าราชการ ให	สามารถนําคุณลักษณะไปใช	ในการกระตุ	นพฤติกรรมการทํางานภาครัฐเกี่ยวกับทักษะในการตัดสินใจแก	ป9ญหา ด	วยความถูกต	องและ  ใช	เหตุผลเชิงจริยธรรม ปฏิบัติงานโดยเห็นแก�ประโยชน3ส�วนรวม ซื่อสัตย3 สุจริต ทํางาน โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงานมี  ทัศนคติที่ดีต�อการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจตาม       การบริหารจัดการภาครัฐ       แนวใหม� และมีจิตใจให	บริการประชาชนอย�าง เป4นธรรม   ๑. ด	านการพัฒนากระบวนทัศน3                   และคุณลักษณะข	าราชการยุคใหม�                  เช�น ความฉลาดทางอารมณ3               การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน                            การมีทัศนคติที่ดีต�อการทํางานภาครัฐ การแก	ไขป9ญหาโดยใช	เหตุผลเชิงจริยธรรม ๒. การตระหนักถึงป9ญหาเชิงจริยธรรม การลดความเสี่ยงเชิงจริยธรรม                     กลไกต�าง ๆ ของภาครัฐในการส�งเสริม  และป.องปรามให	ข	าราชการประพฤติตนอย�างมีคุณธรรม หลักการ แนวคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเชิงพฤติกรรมศาสตร3การพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม                ในตัวบุคคล คุณธรรม จริยธรรม                   เชิงปฏิบัติ   ๑. ข	าราชการสามารถปฏิบัติงานโดยตัดสินใจแก	ป9ญหาด	วยความถูกต	องและใช	เหตุผลเชิงจริยธรรม ปฏิบัติงานโดยเห็นแก�ประโยชน3ส�วนรวม ซื่อสัตย3 สุจริต ทํางานโดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน                       มีทัศนคติที่ดีต�อการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจตามการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม� และมีจิตให	บริการประชาชนอย�างเป4นธรรม ๒. ตระหนักรู	ป9ญหาเชิงจริยธรรมในราชการ สามารถวิเคราะห3เพื่อประเมินสถานการณ3เชิง ๓ - ๖  ชั่วโมง  



๗  
ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค* ประเด็นเนื้อหาวิชา ผลลัพธ* ระยะเวลา ประเด็น บูรณาการเพิ่มเติม  จริยธรรมได	อย�างถูกต	องและเหมาะสม เข	าใจกลไกต�างๆของภาครัฐในการส�งเสริมและป.องปรามให	ข	าราชการปฏิบัติตน              อย�างมีคุณธรรม จริยธรรม และร�วมมือ ร�วมใจกันนําคุณธรรม จริยธรรมที่มีอยู� ในแต�ละบุคคลไปประพฤติปฏิบัติให	เป4นรูปธรรมยิ่งขึ้น         



๘  
หลักสูตรสําหรับข
าราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับต
น ระดับสูง  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ (นักบริหารระดับกลาง) และประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค* ประเด็นเนื้อหาวิชา ผลลัพธ* ระยะเวลา ประเด็น บูรณาการเพิ่มเติม ๕. สร	างเสริมจริยธรรมนําทีมงาน ๑. ตระหนักรู	ป9ญหาเชิงจริยธรรม              ในราชการ สามารถวิเคราะห3     เพื่อประเมินสถานการณ3                   เชิงจริยธรรมได	อย�างถูกต	อง   และเหมาะสม ๒. ศึกษากลไกต�างๆของภาครัฐ                   ในการส�งเสริมและป.องปราม            ให	ข	าราชการปฏิบัติตน                 อย�างมีคุณธรรม จริยธรรม ๓. ร�วมมือร�วมใจกันนําคุณธรรม จริยธรรมที่มีอยู�ในแต�ละบุคคลไปประพฤติปฏิบัติให	เป4นรูปธรรมยิ่งขึ้น - การบริหารองค3กรเพื่อลดความเสี่ยง               เชิงจริยธรรม - ภาวะผู	นํากับป9ญหาเชิงคุณธรรม จริยธรรม - กรณีตัวอย�างการนําคุณธรรมจริยธรรมมาใช	ให	เกิดเป4นรูปธรรมในภาคเอกชน - ร�วมคิดร�วมทําเพื่อสร	างสรรค3องค3กร                   ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ๑. ข	าราชการเข	าใจป9ญหาเชิงจริยธรรมในราชการ และสามารถวิเคราะห3เพื่อประเมินสถานการณ3เชิงจริยธรรมได	อย�างถูกต	องและเหมาะสม ๒. เข	าใจกลไกต�างๆของภาครัฐในการส�งเสริมและป.องปรามให	ข	าราชการปฏิบัติตนอย�างมีคุณธรรม จริยธรรม ๓. ร�วมกันนําคุณธรรม จริยธรรมที่มีอยู�ในแต�ละบุคคลไปประพฤติปฏิบัติให	เป4นรูปธรรมยิ่งขึ้น ๑๒ ชั่วโมง    



๙  
หลักสูตรสําหรับข
าราชการตําแหนงประเภทบริหาร ระดับต
น ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (นักบริหารระดับสูง) ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค* ประเด็นเนื้อหาวิชา ผลลัพธ* ระยะเวลา ประเด็น บูรณาการเพิ่มเติม ๖. ภาวะผู	นําเชิงจริยธรรม ๑.  ตระหนักรู	ป9ญหาเชิงจริยธรรม      ในราชการ สามารถวิเคราะห3 เพื่อประเมินสถานการณ3เชิงจริยธรรมได	อย�างถูกต	อง                 และเหมาะสม ๒. ศึกษากลไกต�างๆของภาครัฐ              ในการส�งเสริมและป.องปราม                 ให	ข	าราชการปฏิบัติตน                  อย�างมีคุณธรรม จริยธรรม ๓. ร�วมมือร�วมใจกันนําคุณธรรม จริยธรรมที่มีอยู�ในแต�ละบุคคล ไปประพฤติปฏิบัติให	เป4นรูปธรรมยิ่งขึ้น - การบริหารองค3กรเพื่อลดความเสี่ยงเชิงจริยธรรม - ภาวะผู	นํากับป9ญหาเชิงคุณธรรม จริยธรรม - กรณีตัวอย�างการนําคุณธรรมจริยธรรมมาใช	ให	เกิดเป4นรูปธรรมในภาคเอกชน - ร�วมคิดร�วมทําเพื่อสร	างสรรค3องค3กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ๑. ข	าราชการเข	าใจป9ญหาเชิงจริยธรรมในราชการ และสามารถวิเคราะห3เพื่อประเมินสถานการณ3เชิงจริยธรรมได	อย�างถูกต	องและเหมาะสม ๒. เข	าใจกลไกต�างๆของภาครัฐในการส�งเสริมและป.องปรามให	ข	าราชการปฏิบัติตนอย�างมีคุณธรรม จริยธรรม ๓. ร�วมกันนําคุณธรรม จริยธรรมที่มีอยู�ในแต�ละบุคคลไปประพฤติปฏิบัติให	เป4นรูปธรรมยิ่งขึ้น ๑๒ ชั่วโมง   


