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พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต

“พลังคุณธรรม
ยับยั้งการทุจริต”

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
เกี่ยวกับ จรรยา จริยธรรม และวินัยข้าราชการ
ครั้งที่ 6 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560

สวัสดีชาวยุตธิ รรม เล่มนีเ้ ป็นฉบับที่ 6 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุตธิ รรม
ขอนำ�เสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับจรรยา จริยธรรม และวินัยข้าราชการ ครั้งที่ 6 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ในสำ�นักงานรัฐมนตรีและสำ�นักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับประมวลจริยธรรมและวินยั ข้าราชการ
และเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร
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โดยได้ดำ� เนินการจัดโครงการขึน้ ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้ อ งรั บ รองกระทรวงยุ ติ ธ รรม ชั้ น 2 โดยมี นายส� ำ รวม บุ ญ เสริ ม ผู ้ อ� ำ นวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดการด�ำเนินโครงการ ดังนี้
มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม (ทีมละ 2 คน) ดังนี้
1) ทีม little heart (ส�ำนักงานรัฐมนตรี)
2) ทีม โก–ยุ้ย (กองการเจ้าหน้าที่)
3) ทีม อัตวินัย (Self Discipline) A (กองการเจ้าหน้าที่)
4) ทีม อัตวินัย (Self Discipline) B (กองการเจ้าหน้าที่)
5) ทีม V&G (วี แอนด์ จี) (กองคลัง)
6) ทีม Strawberry cheese cake (กองการต่างประเทศ)
7) ทีม ได้หมดถ้าสดชื่น (กองการต่างประเทศ)
8) ทีม EVA Team (ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
9) ทีม ชิตังเม (ส�ำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม)
10) ทีม The Time (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม)
11) ทีม เหยี่ยวเวหา (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม)
12) ทีม หน้ากากอีกาด�ำ (ส�ำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ)
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โดยแต่ละทีมจะท�ำการแข่งขันกันตอบค�ำถามทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับจรรยา จริยธรรม
และวินัยข้าราชการ จ�ำนวน 10 ข้อ ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม อัตวินัย (Self Discipline) B
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม อัตวินัย (Self Discipline) A
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม V&G (วี แอนด์ จี)

จากการประเมิ น ผลการจั ด โครงการ
พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 120 คน
ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.41 คะแนน (ระดับ
ปานกลาง) และหลั ง เข้ า ร่ ว มโครงการ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ เฉลีย่ อยูท่ ี่
4.41 คะแนน (ระดับมาก) จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน การจัดโครงการดังกล่าวถือได้ว่า
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการที่ ตั้ ง ไว้
ทุกประการ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยา
จริยธรรม ตามแนวทางประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และความรู้เกี่ยวกับ
วินยั ข้าราชการ นับว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่
ในการเสริมสร้างให้บุคลากรของกระทรวง
ยุติธรรมมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตามระเบียบวินยั ข้าราชการได้อย่างถูกต้อง
และอยูร่ ว่ มกันในองค์กรได้อย่างมีความสุข
อั น จะน� ำ มาซึ่ ง ประโยชน์ ใ นการบริ ห าร
งานราชการให้สำ� เร็จลุลว่ งไปด้วยดี รวมถึง
เป็ น การเสริ ม สร้ า งให้ บุ ค ลากรภายใน
องค์กรมีจติ ส�ำนึกทีด่ ตี อ่ การด�ำรงตนให้เป็น
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมสืบไป
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