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เครือข่าย  

    ““สลคสลค. . คลืน่ลกูใหม่คลืน่ลกูใหม่    
เพ่ือใส่ใจเพ่ือใส่ใจคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรม””

 
 

 
 
 
 
 กลับมาตามคําสัญญา ฉบับที่แล้วทิ้งท้ายไว้ว่าจะมาเล่ากิจกรรมเครือข่าย “สลค. คลื่นลูกใหม่ เพื่อใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม”  

 เครือข่าย “สลค. คลื่นลูกใหม่ เพื่อใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม” เกิดขึ้นจากแนวคิดประธานกรรมการจริยธรรมประจํา สลค.  
ท่านกําธร จันทรแสง ท่ีว่า “ควรส่งเสริมให้บุคลากรใน สลค. เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การจัดต้ังทีมซึ่งอาจเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน สลค. และ
กําหนดกิจกรรมให้คน สลค. ได้มีโอกาสนําเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นการเร่ิมต้นการมีส่วนร่วมภายใน สลค. 
ฝึกให้คนใน สลค. รู้จักคิดและนําเสนอความคิดเห็นของตนเอง ตามหลักการ “คิดดี พูดดี ทําดี” ท้ังกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ท่ีรับบริการจาก สลค. ไปพิจารณาดําเนินการ” 

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจึงได้เชิญชวนให้บุคลากร สลค. เข้าร่วมเป็นเครือข่าย “สลค. คลื่นลูกใหม่ เพื่อใส่ใจคุณธรรม
จริยธรรม” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจํานวน ๑๐๔ คน 

 เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้จัดประชุมเครือข่าย “สลค. คลื่นลูกใหม่ เพื่อใส่ใจคุณธรรม
จริยธรรม” มีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจํานวน ๖๔ คน (จากสมาชิกท้ังหมด ๑๐๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔) และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานฯ จํานวน ๙ คนเข้าร่วมประชุมด้วย  

 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ท่านรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สิบพัน  
วนวิสุทธิ์ ประธานการประชุมได้กล่าวว่า จริยธรรมเป็นพื้นฐานท่ีอยู่ในตัวคนอยู่แล้ว คําว่า 
“จริย” แปลว่า ความประพฤติ ส่วนคําว่า “ธรรม” ถ้าเป็นความหมายตามกรอบแคบ
อาจจะหมายถึงศีลธรรม เช่น ศีล ๕ แต่ธรรมในท่ีนี้มีความหมายละเอียดกว่า คือ เวลาท่ีจะ
ทําอะไรจะต้องคิดพิจารณาก่อนว่า ถูกต้องหรือไม่ ดีหรือไม่ดี  

 จากน้ันได้มีการพูดคุยในประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงค์การสร้างเครือข่าย “สลค. คลื่นลูกใหม่ เพื่อใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม” เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมให้ตรงกัน ว่าสิ่งใดเป็นการกระทําที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่ผิดจริยธรรม การประชุมในวันนี้จะเป็นการระดมความเห็น 
เพื่อหาแนวทางท่ีจะเสริมสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นใน สลค. ซึ่งจริยธรรมนั้นเป็นเร่ืองการประพฤติท่ีดีงาม การดําเนินชีวิตในสังคมได้ 
อย่างปกติสุข และการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 ๒. ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมหลักของ สลค. กับจริยธรรม เม่ือจะกล่าวถึง
จริยธรรมสําคัญของ สลค. ก็จะต้องพิจารณาค่านิยมหลักท่ีมีอยู่ควบคู่ไปด้วย ค่านิยมหลักของ 
สลค. คือ คําว่า “CABINET” ซึ่งแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้ 
  ๒.๑ Confidential การรักษาความลับของราชการ 
  ๒.๒ Accuracy ความแม่นยํา 
  ๒.๓ Best Expertise ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม 
  ๒.๔ Integrity การยืนหยัดในความถูกต้อง 
  ๒.๕ Networking and Teamwork การสร้างเครือข่ายและการทํางานเป็นทีม 
  ๒.๖ Express ความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
  ๒.๗ Transparency ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
โดยตัวท่ีมีความสอดคล้องกับ “จริยธรรม” ในประมวลจริยธรรม คือ Integrity การยืนหยัด 
ในความถูกต้อง และ Transparency ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 ๓. สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ สลค. การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ี 
สลค. ควรสอดคล้องกับหลักจริยธรรมท่ีสําคัญ คือ การยืนหยัดในความถูกต้อง (Integrity) และ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) กล่าวคือ 
  ๓.๑ การยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง จะต้องเป็นไปตาม (๑) หลักธรรม และ (๒) 
หลักการ (หลักกฎหมาย หลักวิชาการความรู้ นโยบาย) โดยในการทํางานต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามกรอบกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดไว้เป็นหลักและทําด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม
ภายใต้ขอบเขตอํานาจของตน ซึ่งในการทํางานผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาอาจมีความเห็น
ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องกล้าท่ีจะทักท้วงหากเห็นว่ามีสิ่งท่ีไม่ถูกต้องเกิดขึ้นโดย
ใช้ศิลปะในการทักท้วงเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น และผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีวิธีท่ีจะศึกษา
ถึงสิ่งท่ีเห็นไม่ตรงกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่ออธิบายทําความเข้าใจร่วมกันว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด 
รวมทั้ง เพื่อให้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากท้ัง ๒ ฝ่ายอาจมีพื้นฐานความรู้
ท่ีต่างกัน  
  ๓.๒ การทํางานไม่เป็นระบบน้ัน อาจนําไปสู่การไม่ปฏิบัติตามหลักความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ คือ เม่ือมีคนมาขอหรือหาข้อมูล แล้วไม่สามารถหาให้ได้เพราะจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ทําให้ผู้มาขอข้อมูล
อาจเข้าใจได้ว่า สลค. ไม่โปร่งใสหรือไม่พร้อมให้ตรวจสอบ 
  นอกจากน้ัน บุคลากร สลค. ควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นข้าราชการที่ดีในเบื้องต้น ในเร่ืองของการวางตัว กริยา
มารยาท การแต่งกาย เนื่องจาก สลค. ทํางานใกล้ชิดกับฝ่ายการเมือง และมีบุคคลภายนอกเข้ารับการติดต่อราชการ ดังนั้น บุคลากร 
สลค. ควรระมัดระวังในการวางตัวและการแต่งกายให้เหมาะสม 

 ๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มงานฯ จะจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยจะให้ความสําคัญ
ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย “สลค. คลื่นลูกใหม่ เพื่อใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม” การจัดบรรยายให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์
พฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วย ท้ังนี้ จะเน้นเร่ืองการส่ือสารระหว่างกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ี 
กลุ่มงานจัดทําขึ้น  
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 ๕. การแนะนําช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กลุ่มงานฯ ได้จัดทําช่องทางสําหรับให้บุคลากร 
สลค. ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับจริยธรรม ได้แก่  

  website ธรรมาภิบาล สลค. (www.socgg.soc.go.th)     facebook กลุ่มงานฯ (SOC Ethics) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 หมายเลขติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ       กล่องรับความคิดเห็น 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
หมายเลข
ติดต่อ
ภายใน 

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ ๔๓๓ 
นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ๔๔๙ 
นางสาวยุภา ทองถม นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ ๔๕๘ 
นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ๑๐๙ 
นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยพิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ๒๗๒ 
นางสาวสุกัญญา อินทโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ๒๗๓ 
นางสาวจิตตา กติติเสถียรนนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ๔๔๘ 
นางสาวทัศน์ศุภางค์ ทัยประสิทธิพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ๔๐๙ 
นางศรินทร์ลักษณ์ สันป่าแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๑๑๐ 
นายประธาน ผุดผ่อง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔๔๘ 
นางสาววันวิสา กุญชร ณ อยุธยา เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๒๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จดหมายข่าวฉบับหน้า จะเป็นเร่ืองอะไรคอยติดตามนะคะ 

ขณะนี้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ได้สร้างกลุ่มใน application LINE  
ชื่อว่า “SOC Ethics Group” แล้ว  
ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ชาว สลค.  
เข้าร่วมกลุ่ม โดยค้นหาจาก ID ชื่อ 

“socethics”  

แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนได้เลยนะคะ  
แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญ และ 
ที่สําคัญจะได้รับข้อคิดดี ๆ ในการทํางานด้วย 


