การมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กิจกรรม “ดาวแห่งคุณธรรม”
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง –
1. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด
รัฐบาลได้แถลงนโยบายเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้ า ง
คุณธรรมจริยธรรม ให้คนไทยเป็นคนดีมีคุณธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นกรอบ
และทิศทางการปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน ให้คุณธรรมนาการพัฒนา ทาให้สังคมไทย
มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น และเป็ น สั ง คมแห่ ง คุ ณ ธรรม โดยมี ยุ ท ธศ าสตร์ คื อ วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ให้เป็นเอกภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ สามารถบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ได้กาหนดคุณธรรมที่พึงประสงค์ส าหรับ
สังคมไทย เพื่อนาสู่ความเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ๔ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประกอบกับ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดกรอบมาตรฐานในการปฏิ บั ติ แ ละประพฤติ ต นของข้ า ราชการส านั ก งานปลั ด ส านัก
นายกรัฐมนตรี ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
คาว่า “คุณธรรม” ในระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้นิยามหมายความว่า “สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรมเป็นเครื่อง
ประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้ นผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ
เกิดจิตสานึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน และเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้น และเหมาะสมกับ
ความต้ อ งการในสั ง คมไทย” ซึ่ ง ยั ง มี ลั ก ษณะเป็ น นามธรรม การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจึ ง ต้ อ งท าให้ ป รากฏ
เป็นรูปธรรม โดยคุณธรรมเปรียบได้กับ ความดีงาม จึงควรส่งเสริมให้ทุกคนมีการ คิดดี พูดดี ทาดี เมื่อคิดดีก็
ย่อมส่งผลให้พูดดีและทาดี หากได้มีการกระทาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยอย่างเป็นธรรมชาติ ย่อมทาให้ความมี
คุณธรรมและความดีงามเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และเกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวมและสังคม ดังนั้น จึงจัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรมในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กิจกรรม
ดาวแห่งคุณธรรม นี้ขึ้น
2. การดาเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ
2.1 การดาเนินงาน
มีหนังสือเวียนและประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายเชิญชวนบุคลากรทุกระดับชั้นภายในสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เกิดความตระหนักและให้ความสนใจแสดงออกซึ่งความมีคุณธรรมและความดีงาม
ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ คิดดี พูดดี ทาดี (ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒)
2.2 วิธีการ ...
-๒-

2.2 วิธีการ
๒.๒.๑ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้บุคลากรในสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรีมีความเข้าใจในรูปธรรมของความมีคุณธรรม โดยการแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยการ
คิดดี พูดดี ทาดี
๒.๒.๒ เชิญชวนให้บุคลากรในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี นาเสนอคุณธรรมที่ได้กระทาในช่วง
ที่ผ่านมาหรือคิดจะกระทาต่อไป เพื่อเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม โดยกาหนดประเด็นคุณธรรม ที่จะนาเสนอ
ใน ๔ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมีความหมายดังนี้
คุณธรรม
ความหมาย
พอเพียง
ความพอเพี ยงในการด าเนิน ชีวิ ต แบบทางสายกลาง มี เ หตุ ผ ล ใช้ ค วามรู้ใ นการตัดสินใจ
อย่ า งรอบคอบ มี ค วามพอประมาณ พอดี ไม่ เ บี ย ดเบี ยนตนเอง สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อม
ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
๑.
มีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู่ พอกิน
๒.
ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓.
มีเหตุมีผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบรอบด้าน คานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
๔.
มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
๕.
มีความสงบ
วินัย
การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า
วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ได้แก่
๑.
รับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดี
๒.
ปฏิบัติตนตามกติกาขององค์กรและที่สังคมกาหนด
๓.
ปฏิบัติตามกฎกติกา จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๔.
เคารพต่อกฎหมาย
สุจริต
ความซื่ อ ตรง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ยึ ด มั่ น ยึ ด หลั ก ในการรั ก ษาความจริ ง ความถู ก ต้ อ ง
ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทา
ที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทาให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย ได้แก่
๑.
ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัด ในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม
๒.
ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม และต่อต้านการทุจริต ด้วยความกล้าหาญ
๓.
ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
๔.
ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงามและมีธรรมาภิบาล ด้วยการพูด การกระทา และการ
ปฏิบัติหน้าที่
จิตอาสา
การเป็นผู้ ที่ ใ ส่ ใ จต่อสั งคมสาธารณะ และอาสาลงมือทาอย่างใดอย่า งหนึ่ง อันมิใช่ ห น้ า ที่
ของตนเอง ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติ
โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทาความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทาอย่างสม่าเสมอ
จนเป็นนิสัย ได้แก่
๑.
มีจิตใจและลงมือทา ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม
ของประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒.
ทาความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคน/สังคม โดยมิได้หวังผลตอบแทน
๓.
กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณ
๔.
ไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือสังคมและผู้คน จนเป็นนิสัย
-๓-

๒.๒.๓ จัดแสดงข้อมูลที่มีการนาเสนอตามข้อ ๒.๒.๒ เพื่อให้ผู้ที่นาเสนอข้อมูลทุกคนได้รับเกียรติเป็น
แบบอย่าง ถือเป็น “ดาวแห่งคุณธรรม” โดยติดตั้งป้ายดาวแห่งคุณธรรมบริเวณที่มีผู้เดินผ่านจานวนมาก ได้แก่
จุดลงเวลามา - กลับ โรงอาหาร หน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีผู้ที่นาเสนอข้อมูล
จานวนมาก จะจัดแสดงข้อมูลที่มีการนาเสนอตามลาดับก่อนหลัง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
2.3 งบประมาณ
- ไม่มี 3. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
๓.๑ บุคลากรในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี แสดงความมีคุณธรรมและความดีงาม ให้เป็นที่ประจักษ์
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ คิดดี พูดดี ทาดี
๓.๒ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีค่านิยม วัฒนธรรม ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
4. แนวทางการพัฒนางาน
จัดให้มีการระดมความคิด เห็นภายในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างให้เกิดค่านิยม
วัฒนธรรมขององค์กร และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมทั้งแก่บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคลากรภายนอก
และสาธารณชน
....................................................

