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โครงการเพิม่ ศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรมทีส่ ว่ นกลางดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
หลักสูตร “การสร้างจิตสานึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และผลประโยชน์ทบั ซ้อน”
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ แพนเธอร์ ครีค รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
*************************
๑. หลักการและเหตุผล
ในสภาวการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบ
ราชการเพิ่ ม มากขึ้ น เป็ น ล าดั บ เกิ ด จากผลประโยชน์ ขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว
กับผลประโยชน์ส่ว นรวมในการดารงตาแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์
ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็น
การแสวงหาผลประโยชน์ ส่ว นบุคคลโดยการละเมิด ต่อกฎหมาย หรือจริย ธรรม ด้วยการใช้อานาจ
ในตาแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติห น้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็น ธรรม
จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม และทาให้ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม
ต้อ งสูญ เสี ยไป ไม่ ว่ าจะเป็ น ผลประโยชน์ท างการเงิ น และทรัพ ยากรต่ า ง ๆ คุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ด้วย
ดังนั้น จากสภาวการณ์ข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ที่เกิดขึ้นในระบบราชการ รวมทั้ง ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ในสัง กัด ส านั กบริห ารกลาง ส านั กงานศาลยุ ติธ รรมปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานจริ ยธรรมได้ อย่ า งถู กต้ อ ง
พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสานึกในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
พร้อมทั้งแนวทางการป้องกัน กลไกการบังคับใช้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษ ให้กับเจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืน
มาตรฐานจริยธรรมที่กาหนดไว้ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ในหน่วยงานสานักงาน
ศาลยุติธ รรม และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะนาพาองค์กร
ไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประเทศชาติต่อไป
จึงเห็นสมควรจัดโครงการ “การสร้างจิตสานึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน” ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
ผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นการปลูกจิตสานึก ในการปฏิบัติราชการโดยไม่มีการทุจริต ให้กับบุคลากร
ของสานักบริหารกลาง สานักงานศาลยุติธรรม
๒.๒ เพื่อให้บุคลากรของสานักบริหารกลางปฏิบัติงานในหน้าที่อยู่ในจริยธรรม คุณธรรม
ที่ ดี ง าม เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มทั้ ง หาแนวทางป้ อ งกั น
การทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร

-๒๓. กลุม่ เป้าหมาย
บุคลากรของสานักบริหารกลาง สานักรักษาความปลอดภัย กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ และสานักบริหารทรัพย์สิน (พนักงานขับรถ) รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๐3 คน
๔. หัวข้อการฝึกอบรม
โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย และเหตุการณ์สมมุติ รวม 10 ชั่วโมง มีหัวข้อดังนี้
๔.๑ ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 3 ชั่วโมง
๔.๒ แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 1 ชั่วโมง
๔.๓ มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 1 ชั่วโมง
๔.๔ แนวทางการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 2 ชั่วโมง
๔.5 กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ จานวน 1 ชั่วโมง
๔.6 หน่วยงานทีร่ ับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการดาเนินการ กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ที่เป็นผลประโยชน์ทบั ซ้อน จานวน 2 ชั่วโมง
5. วิทยากร
วิทยากรภายในสานักงานศาลยุติธรรม
6. งบประมาณและค่าใช้จ่าย
จากงบประมาณการพัฒนาบุคลากรสาหรับ โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมที่ส่วนกลางดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 185,400 บาท
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แพนเธอร์ ครีค รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑. บุคลากรในสานักบริหารกลาง สานักรักษาความปลอดภัย กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ และสานักบริหารทรัพย์สิน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น
และผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้น
๘.๒. บุคลากรในสานักบริหารกลาง สานักรักษาความปลอดภัย กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
ส่วนสนั บสนุ นการตรวจราชการ และสานักบริหารทรัพย์ สิน มี จิต สานึก โดยไม่มีก ารทุจ ริต คอร์รัปชั่ น
และผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
๘.๓. บุคลากรในสานักบริหารกลาง สานักรักษาความปลอดภัย กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ และสานักบริหารทรัพย์สิน สามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจริยธรรม คุณธรรม
ที่ ดี ง าม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ ก รและเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของหน่วยงาน
๙. การประเมินผล
การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการวัดทัศนคติจากแบบประเมินของ
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม และภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

-3๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนช่วยอานวยการ สานักบริหารกลาง
โทรศัพท์ 0 2513 7965
โทรสาร 0 2541 2258

กาหนดการโครงการเพิม่ ศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
ที่สว่ นกลางดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักสูตร “การสร้างจิตสานึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และผลประโยชน์ทับซ้อน”
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แพนเธอร์ ครีค รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
************************
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 06.00 น. – 06.30 น.
เวลา 06.30 น. – 09.00 น.
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
เวลา 14.00 น. – 14.15 น.
เวลา 14.15 น. – 15.15 น.
เวลา 15.15 น. – 18.00 น.
เวลา 18.00 น. – 20.00 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ ห้องประชุมสานักงานศาลยุตธิ รรม ชัน้ 12
อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ
ออกเดินทางจากหน้าอาคารศาลอาญาถึงแพนเธอร์ ครีค รีสอร์ท เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
นายณัฐกฤต สุคนธ์ ผูอ้ านวยการสานักบริหารกลาง กล่าวเปิดโครงการอบรม
และบรรยาย หัวข้อ “ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทบั ซ้อน”
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน”
โดยนายสวัสดิ์ จันทอง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ปฏิบตั ิหน้าที่
ในฐานะผู้อานวยการสานักรักษาความปลอดภัย
พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
บรรยาย หัวข้อ “มาตรการขับเคลือ่ นเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน”
โดยนางพึงพิศ พูลธรัตน์ นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ ปฏิบัตหิ น้าที่
ในฐานะผู้อานวยการกองสวัสดิการศาลยุติธรรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. – 11.00 น. บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน” โดยนางสาวบุญเรือน เกิดช่วย หัวหน้าส่วนช่วยอานวยการ สานักบริหารกลาง
เวลา 11.00 น. – 11.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 11.15 น. – 12.15 น. บรรยาย หัวข้อ “กฎหมายที่สาคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนและบทลงโทษ”
โดยนางสุภัชชา สมประสงค์ หัวหน้าส่วนสารบรรณกลาง สานักบริหารกลาง
เวลา 12.15 น. – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. – 15.30 น. บรรยาย หัวข้อ “หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนและขัน้ ตอนการดาเนินการ
กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน” สิบตารวจตรีหญิงนิติยา พลังฤทธิ์
หัวหน้าส่วนเลขานุการผูบ้ ริหาร สานักบริหารกลาง
เวลา 15.30 น. – 15.45 น. พิธีปิดการอบรม
เวลา 15.45 น. – 18.00 น. ออกเดินทางจากแพนเธอร์ ครีค รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ถึงหน้าอาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


