แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อกระทรวง สำนักนำยกรัฐมนตรี สถานที่ตั้ง ทำเนียบรัฐบำล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ชื่อผู้ประสานงาน นำงสำวสุกัญญำ วงศ์รัตนชัย โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๙๒๔ ๐๘ ๔๖๔๘ ๕๙๕๘
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒

จานวนบุคลากร
ในหน่วยงาน

๑. สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี (สปน.)
๒. สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี (สลน.)
๓. สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (สลค.)
๔. สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ (สขช.)
๕. สำนักงบประมำณ (สงป.)
๖. สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.)
๗. สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (สคก.)
๘. สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
๙. สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)
๑๐. สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
๑๑. สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (สกท.)
๑๒. กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.)
๑๓. สำนักงำนทรัพยำกรนำแห่งชำติ (สทนช.)
๑๔. กรมประชำสัมพันธ์ (กปส.)
๑๕. สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
๑๖. บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน) (อสมท)
๑๗. สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.)
๑๘. รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ (รจภ.)
๑๙. สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
๒๐. สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
(สสปน.)
๒๑. องค์กำรบริหำรพืนที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)
(อพท.)
๒๒. สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) (สบร.)
๒๓. สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน) (บจธ.)
๒๔. สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) (สคช.)
๒๕. สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (สพร.)

๖๗๒
๕๖๑
๔๒๗
๘๑๒
๑,๑๒๖
๓๑๗
๔๑๑
๕๐๐
๖๐๐
๑๙๑
๔๔๑
๑,๓๑๑
๒๑๐
๓,๑๘๕
๒๘๕
๑,๔๕๘
๘๐
๑,๔๐๐
๑๘๐
๑๓๐

จานวน
กลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย
๕๐
๕๐
๑๕๕
๑๕๐
๑,๑๒๖
๖๐
๔๑๑
๕๐๐
๔๘๐
๑๐๐
ไม่จำกัด
๓๐๐
๑๖๕/๓๒
๑๐๐
ไม่จำกัด
๘๐
๒๕๐
๑๓๐

๒๐๔

๒๐๐

๑๖๑
๖๘
๙๒
๓๐๐

๔๑
๖๘
๙๒
๖๗/๑

จานวน
ประชาชน
เป้าหมาย

๓๒๐

๘๐

๗๐๐,๐๐๐

-๒จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๘๖ โครงกำร
จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๔๙,๙๐๕,๘๖๕ บำท
 จำกงบปกติของหน่วยงำน ทุกโครงกำรจำนวน ๔๐,๘๗๒,๔๖๕ บำท
 จำกงบอื่น ๆ รวมทุกโครงกำรจำนวน ๙,๐๓๓,๔๐๐ บำท
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 จ ำนวนบุคลำกรและประชำชนทังภำยในภำยนอกที่ได้รั บกำรอบรมพัฒนำคุณธรรมและสร้ำงภูมิคุ้ มกันให้
เข้มแข็ง มีจำนวน รวม ๔,๗๑๘ คน
 จำนวนหน่วยงำน/องค์กรทังภำยในและภำยนอกที่ให้ควำมสำคัญสนับสนุนให้มีกำรจัดอบรมพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม ๒๕๘ แห่ง
 จำนวนหน่วยงำน/องค์กรทังภำยในและภำยนอกที่ให้กำรสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ๓๒๕ แห่ง
 จ ำนวนบุ ค ลำกรและประชำชนทั งภำยในภำยนอกเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมเทิ ด ทู น สถำบั น ชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ ๔,๔๕๒ คน
 จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงำนคุณธรรมต้นแบบในเครือข่ำยรวม - แห่ง ระยะเวลำที่ดำเนินกำร - เดือน
ผลที่ค าดว่า จะได้ รั บจากการด าเนิน การในโครงการ/กิจ กรรมต่า ง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์ ก ร
หน่วยงาน
 บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมและปลูกฝังกำรสร้ำงจิตสำนึก ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน
 บุคลำกรปฏิบัติห น้ ำที่ด้ว ยควำมซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต มีควำมมุ่งมั่น ในกำรน ำหลั กธรรมำภิบำลและปรั ช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

แบบรายงาน
ข้อมูลงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
หน่วยงาน สานักนายกรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๑  จัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๕๑,๐๓๕,๖๖๕ บำท
๑.๒
ไม่ได้จัดทำ
๒.การจัดสรรงบประมาณ
๒.๑  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๔๙,๙๐๕,๘๖๕ บำท
๒.๒
ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
๓. แผนการจัดกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ที่

ระยะเ
วลา
-

กิจกรรม

๑.

กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม

๒.

กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

-

งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ

๔๘,๔๗๕,๕๖๕
๑,๔๓๐,๓๐๐

ลงชื่อ...................................................รำยงำน
(นำงสำวสุกัญญำ วงศ์รัตนชัย)
ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

4

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖2
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)

๑. ยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างกลไกการ
กากับ ติดตามการบริหาราชการ
แผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบและกลไก
การกากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และหลัก
ธรรมาภิบาล
๑.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพการ
บริหารงานของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

บุคลากรปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

สลน.

๒ ครั้ง

บุคลากรมีความซื่อสัตย์
สุจริตและรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ

๑.๑.๒ โครงการ/กิจกรรม :
การประกาศ นโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็น
แนวทางปฏิบัติของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้
เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

สคก.

1 ประกาศ

ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ
และพร้อมรับ
การตรวจสอบ

๓๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐



๑๕๐,๐๐๐

5
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

๑.๑.๓ โครงการ/กิจกรรม :
ประกาศเจตจานงสุจริตในการ
บริหารงานของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่น
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต

สคก.

๑ ประกาศ

ผู้บริหำรเป็นแบบอย่ำง
ที่ดีในกำรมุ่งมั่นที่จะ
บริหำรงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต



๑.๑.๔ โครงการ/กิจกรรม:
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่ อง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อเป็นแนวทางและขั้นตอน
การดาเนินการข้อร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของสานักงานฯ

สคก.

1 ประกาศ

แนวทางและ
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ
ข้อร้องเรียนกรณี
เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานฯ



๑.๑.๕ โครงการ/กิจกรรม :
บูรณาการการทางานตามผลประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

เพื่อดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาหนดและมีการ
ปรับปรุงการดาเนินงานของ
หน่วยงาน

สขช.

> ร้อยละ 85

พัฒนาวิธีการทางาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

8,190

๑.๑.๖ โครงการ/กิจกรรม :
พัฒนาเชิงรุกเพื่อยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ สศช.

เพือ่ เผยแพร่องค์ความรู้
และข้อมูลข่าวสารที่เกีย่ วข้อง
กับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

สศช.

สื่อประชา
สัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ

ข้าราชการและ
บุคลากร สศช.
มีความรู้
ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึง
ความสาคัญ
ของการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมฯ
และองค์ความรู้ต่างๆ

๗๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)





๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๘,๐๐๐

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

๑.๑.๗ โครงการ/กิจกรรม : การ
ส่งเสริมข้าราชการและบุคคลต้นแบบ
ของ สศช.

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและ
กาลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของรัฐและบุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบตามประมวล
จริยธรรมฯ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและ
แบบอย่างที่ดีของสังคม

สศช.

ข้าราชการพลเรือน
ผู้ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

ประชาคม สศช.
ได้รับขวัญกาลังใจ
และมีต้นแบบในการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมฯ

๓,๐๐๐

๑.๑.๘ โครงการ/กิจกรรม : การ
อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนา
สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่
บุคลากร สศช.

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาคม สศช. มีความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการประพฤติมิชอบ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
และถูกระเบียบ กฎหมาย

สศช.

๔ ครั้ง

ผู้เข้าร่วมการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและ
ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส
ยึดคุณธรรม
จริยธรรมเป็น
แนวทางปฏิบัติงาน

๓๓๒,๐๐๐

๑.๑.๙ โครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมเพื่อสังคมและเสริมสร้างความ
สามัคคีแก่ข้าราชการและบุคลากร
สศช.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างบุคลากรทุกระดับ
ใน สศช. นาสู่การ
มีวัฒนธรรมองค์กร
ที่อยู่บนจิตสานึกแห่ง
คุณธรรม จริยธรรม

สศช.

๒ ครั้ง

ข้าราชการและ
บุคลากร สศช.
รู้รักสามัคคีระหว่าง
กันและเป็นเครือข่าย
แห่งการสนับสนุน
คุณธรรม จริยธรรม
ในองค์กร

๑๘,๐๐๐

หมายเหตุ



๑๐๐,๐๐๐

7
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

๑.๑.๑๐ โครงการ/กิจกรรม : การ
ดาเนินการเพื่อประเมินคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสใน สศช.

เพื่อจัดทาการประเมิน
โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity &
Transparency
Assessment : ITA) ตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด

สศช.

-

สศช. มีคะแนนการ
ประเมิน ITA ด้าน
ความปลอดจาก
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ และมี
คะแนนการ
ประเมิน ITA ด้าน
ความโปร่งใส
มากกว่าร้อยละ๘๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑.๑.๑๑ โครงการ/กิจกรรม : การ
จัดทาหนังสือหรือคู่มือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับจริยธรรม คุณธรรม
แก่บุคลากร สศช.

เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติตน/ ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากร
สศช. ให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมฯและ พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

สศช.

คู่มือและหนังสือ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจริยธรรม
คุณธรรม

ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร สศช. ยึด
คู่มือและหนังสือ
ดังกล่ำวเป็น
แนวทำงปฏิบัติตน
และปฏิบัติงำนเพือ่
ประโยชน์สุขของ
ประชำชน

๖๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)

๒๐,๐๐๐

8
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)


๑.๑.๑๒ โครงกำร/กิจกรรม : กำร
ดำเนินงำนตำมผลประเมินคุณธรรม
จริยธรรม และควำมโปร่งใสใน สกว.

เพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน
อย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ
คุณธรรม และความโปร่งใส
ในภาครัฐ

สกว.

-

ผลคะแนนรวมของ
โครงการ ITA
๙๑%

-

๑.๑.๑๓ โครงกำร/กิจกรรม: กำร
ประกำศเจตจำนงสุจริตในกำรกำหนด
นโยบำยกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน

เพื่อมีกลไกในการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

สพร.

ผู้เข้าร่วมประกาศ
เจตจานงสุจริตของ
หน่วยงาน
ร้อยละ ๗๐

เจ้าหน้าที่มีความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

๑,๕๐๐



๑.๑.๑๔ โครงการ/กิจกรรม :
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

พนักงานมีความรู้และ
แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรม
จริยธรรม

สคช.

๘๐%

พนักงานมีความรู้
และแนวทางปฏิบัติ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

๕๐๐,๐๐๐

๓๑๐,๐๐๐

๑๘๕,๐๐๐

๑.๑.๑๕ โครงการ/กิจกรรม : โครงการ
สร้างความรับรู้และความเข้าใจด้าน
จริยธรรม ธรรมภิบาล และการป้องกัน
การทุจริตในองค์กร ๑) กิจกรรมที่ ๑
“ชวนเพื่อนดู” ๒) กิจกรรมที่ ๒ “เรื่อง
ดีดีบอกต่อ”

เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
คุณธรรม ธรรมาภิบาล
การป้องกันการทุจริตใน
องค์กร รวมทั้งการเสริม
สร้างวินัยคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมดารงตนอย่าง
มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
ตลอดจนประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม

สสปน.

ร้อยละ ๗๐ ของ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

สร้างการรับรู้และ
เข้าใจจริยธรรม
ธรรมาภิบาล

-





๕,๐๐๐





9
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
สามารถนาหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต
ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานตาม
หลักคาสอนพระบรมราโชวาท ร.๙

งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

๑.๑.๑๖ โครงการ/กิจกรรม : โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของ
พนักงานและลูกจ้าง

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
สานักงานทุกระดับมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และมีทัศนคติต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น

สสปน.

-

๑.๑.๑๗ โครงการ/กิจกรรม :
ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหาร
ของ สสปน.

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะ
มุ่งมั่นบริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
ขับเคลื่อนกลไกการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น

สสปน.

๑ ฉบับ

เพื่อยกระดับจิตสานึกด้าน
1.2.๑ โครงการ/กิจกรรม: จัด
ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง คุณธรรมจริยธรรมของ
ค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในองค์กร
ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่ นรวม การ
ไม่ทนต่อการทุจริต

สพร.

๓๕ คน

๒ กิจกรรม

๑๔,๐๐๐

๑.2.๒ โครงการ/กิจกรรม: จัด
กิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนา กล่อม
เกลาจิตใจ นามาประยุกต์ใช้ในการ
ทางานและการดารงชีวิต

สพร.

๓๐ คน

๒ กิจกรรม

ใช้เงินบริจาค
ของเจ้าหน้าที่
ที่ร่วมบริจาค

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)







๑๕๐,๐๐๐

ผู้บริหารเป็น
แบบอย่างที่ดีใน
การมุ่งมั่นที่จะ
บริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต

หมายเหตุ



1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางจิตใจเพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

เพื่อยกระดับจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กร







10
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าที่มีความ
เข้าใจเรื่องการ
ส่งเสริมจิตสานึกที่
ยึดหลักคุณธรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)

-





50,000





(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

1.2.๓ โครงการ/กิจกรรม: พัฒนา
สื่อ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ
สร้างพื้นที่ สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการ
ดาเนินงานส่งเสริมจิตสานึกที่ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

เพื่อยกระดับจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กร

สพร.

๒ เรื่อง

๑.๒.๔ โครงการ/กิจกรรม :
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

ส่งเสริมคุณธรรมความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
ให้กับบุคลากร

บจธ.

๑ ครั้ง

๑.๒.๕ โครงการ/ กิจกรรม รณรงค์
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
เพื่อให้ได้พัฒนาความคิด
พื้นฐานในการต่อต้านการ
ทุจริต เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และ
ความถูกต้องโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ

สมช.

อย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง

บุคคลากรภายใน
หน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม
และนามาใช้เป็น
กรอบในการ
ปฏิบัติงาน

๕๕,๐๐๐

๑.๒.๖ โครงการ/กิจกรรม : การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
เสริมสร้างวินัย

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ กฎ
ระเบียบในการส่งเสริม
มาตรฐานจริยธรรม มีการ
ขยายผลหลักสูตรให้แก่
ข้าราชการและส่วนราชการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรคุ้มครองจริยธรรม
ประจาส่วนราชการ

ก.พ.

มีผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมและได้รับ
ใบประกาศนียบัตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

ผู้ผ่านการฝึกอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจหลักการ
กฎเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติต่าง ๆ และ
นาความรู้ไปปรับ
ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม

๙,๐๓๓,๔๐๐









11
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

๑.๒.๗ โครงการ/กิจกรรม : การ
พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือด้าน
การส่งเสริมจริยธรรมเพื่อการขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
เครื่องมือการส่งเสริม
จริยธรรม เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลไกการ
ขับเคลื่อนจริยธรรมและ
เครือข่าย รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลความสาเร็จของ
การปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมในภาครัฐ

๑.๓ กลยุทธ์ : วางระบบรากฐานและใช้
วัฒนธรรมเป็นฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรม
๑.๓.๑ โครงการ/กิจกรรม :
เพื่อให้ข้าราชการและ
เสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ กปส. ได้รับการ
บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจาปี
ส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึก
งบประมาณ ๒๕๖๒
และค่านิยมให้มีคุณธรรม
และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
๑.๓.๒ โครงการ/กิจกรรม : โครงการ
พัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
สามารถปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กร และ
เสริมสร้างให้บุคลากรมี
คุณธรรมและจริยธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ก.พ.

รายงานผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับ
มาตรฐานทาง
จริยธรรมเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

ข้าราชการมี
จิตสานึกที่ดีเพื่อ
รักษาเกียรติยศ
ศักดิ์ศรีของ
ข้าราชการ คานึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน

๑๑,๓๐๒,๕๐๐

กปส.

๑๕ ครั้ง

บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ใน
เรื่องระเบียบวินัย
และค่านิยมที่ดีงาม
สามารถประพฤติ
ตนอยู่ในระเบียบ
วินัยของทาง
ราชการ

๑๙๒,๐๐๐

กปส.

๑๕ ครั้ง

บุคลากรได้รับการ
อบรมและพัฒนา
และมีความรู้
เพิ่มขึ้น และ
ดาเนินการ
หลักสูตรการอบรม
สาเร็จตาม
เป้าหมาย

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

๑๗๐,๐๐๐

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)









๓๕,๐๐๐

๔๑,๐๐๐

๗๓,๐๐๐

๔๓,๐๐๐
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.๓.๓ โครงการ/กิจกรรม : โครงการ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมี
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม ความรู้ ตระหนักและให้
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความสาคัญกับการประพฤติ
ปฏิบัติตนโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังและตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสามารถ
นาความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๓.๔ โครงการ/กิจกรรม : การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้าง
วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชันให้กับกาลังพล กอ.รมน.

เพื่อส่งเสริมให้กาลังพล
กอ.รมน. ได้รับการอบรม
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใน
อันที่จะกล่อมเกลาจิตใจให้
ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ลดช่องว่าง
ความเข้าใจระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ ที่จะ
นาไปสู่พฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในอันที่จะ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเต็ม
ใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

สปน.

๕๐ คน

ผู้เข้ารับการอบรม ๓๑๙,๑๕๐
เกิดการรับรู้/เข้าใจ
เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและ
ประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรมฯ
ตลอดจนมีจิตสานึก
ในการต่อต้านการ
ทุจริต ดารงตนโดย
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กอ.รมน.

๑ ครั้ง

ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงาน
ราชการ กอ.รมน.
เป็นข้าราชการที่ดี
มีจริยธรรม
คุณธรรมและมี
ระเบียบวินยั
สามารถเป็น
แบบอย่างให้
ข้าราชการอื่นๆ

๗๕,๐๐๐

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

1.๓.๕ โครงการ/กิจกรรม
อบรมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่ นรวม

เพื่อปลูกฝัง และสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมทางความคิด
แยกแยะผลประโยชน์สว่ นตัว
และผลประโยชน์สว่ นรวม

สขช.

1 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ได้รับการ
ปลูกจิตสานึก
สาธารณะ

24,000

1.๓.๖ โครงการ/กิจกรรม
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านทุจริต
ศึกษาการดาเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ
พระราชดาริ

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต

สขช.

1 ครั้ง

เจ้าหน้าที่นาหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
มาปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและการ
ทางาน

60,000

1.๓.๗ โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

สขช.

๑ ครั้ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ราชการตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

๑๘,๗๒๕

๑.๓.๘ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
ราชการ

สงป.

๕๐ คน

ผู้เข้าอบรมมี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี

๔๖๐,๐๐๐

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าทีก่ ารปฏิบัติงาน
ของสานักงบประมาณ และ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม
จรรยาการเป็นข้าราชการที่ดี
ซึ่งเป็นหลักที่สาคัญของการ
ปฏิบัติราชการ

ไตรมาส ๑

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)


๑.๓.๙ โครงการ/กิจกรรม: โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการ
เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
พื้นบ้านตามแนวพระราชดาริ

เพื่อเป็นการวางรากฐานและ
เสริมสร้างความรู้ทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม การ
ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กบั บุคลากร
ของสานักงบประมาณ

สงป.

๕๐ คน

ผู้อบรมเกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเกิดการ
เรียนรู้โดยใช้
หลักธรรมนา
ความรู้

๑๗๒,๐๐๐

๑.๓.๑๐ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการฝึกอบรมสัมมนาการปรับ
สมดุลชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรม (Worklife Balance)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรของสานักงบประมาณ
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การปรับสมดุลชีวิตการ
ปฏิบัติงานกับชีวิตครอบครัว
และเข้าใจในหลักคุณธรรม
จริยธรรม และหลักการ
ฝึกปฏิบัติตามหลักศาสนา

สงป.

๕๐ คน

ผู้อบรมนา
ประสบการณ์ที่
ได้มาเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม

๒๘๕,๐๐๐

๑.๓.๑๑ โครงการ/กิจกรรม:
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2562

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนปลูกฝัง
ให้บุคลากรสานักงบประมาณ
มีรากฐานที่เข้มแข็งในเรื่อง
ของคุณธรรมและจริยธรรม

สงป.

1,095 คน

บุคลากรสานัก
งบประมาณมีความ
มุ่งมั่นในการ
เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

๓๕,๐๐๐



๑.๓.๑๒ โครงการ/กิจกรรม:
กิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องใน
ศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2561

เพื่อความเป็นมงคลเนื่อง
ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่
พ.ศ.2562 ตลอดจนปลูกฝัง
ให้บุคลากรสานักงบประมาณ
มีรากฐานที่เข้มแข็งในเรื่อง
ของคุณธรรมและจริยธรรม

สงป.

1,095 คน

บุคลากรสานัก
งบประมาณมีความ
สามัคคีแสดงถึง
ความเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี

๓๕,๐๐๐





หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)

15
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

๑.๓.๑๓ โครงการ/กิจกรรม : การ
สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล

เพื่อสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร
สร้างจิตสานึกเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ก่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ
องค์กร

สบร.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๗๐ ของบุคลากร
เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
คุณธรรมความ
โปร่งใส

๕,๐๐๐

๑.๓.๑๔ โครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริม
บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างด้าน
คุณธรรมจริยธรรม สร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในด้านคุณธรรม

สบร.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๗๐ ของบุคลากร
เป้าหมาย

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้นา
หลักคุณธรรม
จริยธรรมมาบริหาร
จัดการในการ
ดาเนินชีวิต

๑๖๐,๐๐๐

๑.๓.๑๕ โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม
รณรงค์/รักษาวัฒนธรรมการประพฤติ
ปฏิบัติตามประเพณีอันดีงาม
โดยจัดทาบุญตักบาตรทุกวันศุกร์
สุดท้ายของเดือน

เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ
พนักงานและนามา
ประยุกต์ใช้ในการทางานและ
การดารงชีวิต

อสมท

มีการจัดกิจกรรม
ทุกเดือน และให้
พนักงานมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรม
ดังกล่าว

สร้างคุณธรรมนา
จิตสานึกในการเป็น
พนักงานที่ดีให้กับ
องค์กร

-

๑.๓.๑๖ โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม
สนับสนุนและเผยแพร่ขา่ วสารด้าน
คุณธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ของ บมจ.อสมท
เช่น ผลิตสปอต เพื่อสังคมต่อต้าน
คอร์รัปชัน ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
อสมท ทั่วประเทศ

เพื่อสร้างและกระตุ้น
จิตสานึกประชาชนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ดารงชีวิต

อสมท

จานวนชิ้นงาน/
สปอต
ประชาสัมพันธ์
ที่ออกอากาศหรือ
ได้ทาการเผยแพร่

ประชาชนเกิดการ
รับรู้และกระตุ้น
จิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
คานึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก

๒๐๐,๐๐๐





หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

๑.๓.๑๗ โครงการ/กิจกรรม : โครงการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ในการทางาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ผลิตรายการ
แสงธรรมส่องทาง ออกอากาศทางช่อง
9 MCOT HD

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้
และนาไปปรับใช้ในการ
ทางานและชีวิตประจาวัน
เป็นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการทางาน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

๑.๓.๑๘ โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ส่งเสริมให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตาม ปรับเปลี่ยนความประพฤติ
แนวทางของค่านิยมองค์กร เรื่อง ความ สู่การเป็นแบบอย่างที่ดี
โปร่งใส (Transparency) เพื่อประกาศ
ยกย่องชมเชยให้เป็นแบบอย่าง
๑.๓.๑๙ โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม
สร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติศาสนา
และพระมหากษัตริย์ เช่น เข้าร่วมถวาย
พระพรในแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค.)
และวางพวงมาลา และร่วมเดินริ้ว
ขบวนวันสาคัญอื่นๆ ในวันที่ 28 ก.ค.
วันที่13 ต.ค. และวันที่ 5 ธ.ค. ทุกปี

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสาคัญ
หรือได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
เทิดทูนต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบ
๑.๓.๒๐ โครงการ/กิจกรรม :
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำร
พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

อสมท

จานวนชิ้นงาน/
สปอต
ประชาสัมพันธ์ ที่
ออกอากาศหรือได้
ทาการเผยแพร่

๒ ครั้ง/ปี

๕๐,๐๐๐

อสมท

๑ ครั้ง/ปี

พนักงานมีจิตสานึก
และพฤติกรรมใน
การทางานที่มี
คุณธรรม และ
จริยธรรม

๕๐,๐๐๐

อสมท

๔ ครั้ง/ปี

พนักงานมีความ
จงรักภักดีและ
ภาคภูมิใจในความ
เป็นคนไทยที่ได้มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม

๕๐,๐๐๐

สกท.

ปีละ ๑ ครั้ง

บุคลำกรบรรจุใหม่
และรับโอน
รับทรำบข้อบังคับ
จรรยำข้ำรำชกำร
สกท.

๑๒,๐๐๐

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)




หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)

















17
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.๓.๒๑ โครงการ/กิจกรรม : โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ อง สกท.
อบรมการผลประโยชน์ทับซ้อนในการ รับทราบแนวคิด ขอบเขต
ปฏิบัติงาน
ข้อควรปฏิบัติเกีย่ วกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

สกท.

ปีละ ๑ ครั้ง

บุคลากรของ สกท.
รับทราบแนวคิด
ขอบเขต ข้อควร
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน

๑๐,๐๐๐

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)



๒. ยุทธศาสตร์ :เพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐ
๒.๑ กลยุทธ์: เสริมสร้างจิตสานึก
และแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างสัมฤทธิผล
๒.๑.๑ โครงการ/ กิจกรรม : จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม
สร้างความโปร่งใสศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

สคก.

๒๘ กิจกรรม

ข้าราชการ
ตระหนักรู้และ
ร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริต

-

๒.๑.๒ โครงการ/กิจกรรม:กิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

บุคลากรมีรากฐานที่เข้มแข็ง
ในเรื่องของคุณธรรมและ
จริยธรรม

สลน.

๒ ครั้ง

บุคลากรมีความ
มุ่งมั่นในการ
เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

๒๐,๐๐๐,๐๐๐





๑๐,๐๐๐,๐๐๐





๑๐,๐๐๐,๐๐๐

18
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ร้อยละ ๘๐

บุคลากร สลค.
ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม

๒.๑.๓ โครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค.
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม/โครงการ
ได้แก่
๒.๑.๓.๑ การจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ/จัดกิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
๒.๑.๓.๒ ศึกษาดูงานกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม ส่วนราชการอื่น/
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ/
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑.๓.๓ จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแก่บุคลากร สลค.

๑. เพื่อให้บุคลากร สลค. มี
ความรู้ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และเผยแพร่องค์
ความรู้ แนวทางปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่บุคลากร สลค.
๓. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากร
สลค. มีคุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความ
ถูกต้องและสุจริต

สลค.

๒.๑.๔ โครงการ/ กิจกรรม การ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล : การให้ความรู้
และปลุกจิตสานึกในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต

เพื่อสร้างให้บุคลากรของ
องค์กรและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้
เกิดความตระหนักในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และความโปร่งใส

สกว.

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
- อย่างน้อย๒ ครั้ง

สงป.

๒๐๐ คน/ครั้ง

๒.๑.๕ โครงการ/กิจกรรม: โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
สานักงบประมาณ

เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ
สานักงบประมาณให้มี
จิตสานึกในการปฏิบัติงาน
โดยการใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)

๖๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๖๕ คน

๓๕,๐๐๐

๓๐ คน

๑๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

บุคลากรนาความรู้
ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิต
และปฏิบัติงานได้
อย่างดี

หมายเหตุ

๕๐,๐๐๐





๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

19
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

๒.๑.๖ โครงการ/กิจกรรม: โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ
ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สาหรับเจ้าหน้าที่สานัก
งบประมาณ

เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดี
สร้างค่านิยมในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส
ให้บุคลากรสานักงบประมาณ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต

สงป.

๓๕๐ คน

บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้และ
สามารถประยุกต์ใช้
หลักคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

๒๖๒,๗๐๐

๒.๑.๗ โครงการ/กิจกรรม : โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องสกท.
เข้าใจแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิต

สกท.

ปีละ ๑ ครั้ง

เจ้าหน้าที่ของ
สกท. เข้าใจแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษ
กิจพอเพียงและ
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิต

๑๓๐,๐๐๐

๒.๑.๘ โครงการ/กิจกรรม : รณรงค์
ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ อง สกท. มี
จิตสานึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการต่อต้านการ
ทุจริต

สกท.

ปีละ ๑ ครั้ง

บุคลากรของ สกท.
มีจิตสานึกด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐

๒.๒ กลยุทธ์: สร้าง พัฒนา และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามนโยบาย
รัฐบาลและการส่งเสริมคุณธรรม

ไตรมาส ๑

๖๒,๗๐๐

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)

๒๐๐,๐๐๐
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

๒.๒.๑ โครงการ/ กิจกรรม : โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อ
เป็นการป้องกันการทุจริต

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึงโทษของ
การปฏิบัติงานโดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเป็น
การป้องกันการทุจริต

สคก.

๑ ครั้ง

เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานฯ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพโดย
ไม่มีข้อร้องเรียน

๑๐๙,๒๐๐

๒.๒.๒ โครงการ/ กิจกรรม :
โครงการเสริมสร้างการนาหลักธรรมา
ภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อต้านการ
ทุจริต

เพื่อปลุกจิตสานึกตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มีมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสและยึด
กฎระเบียบ ทาให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างใส
สะอาด

สคก.

๑ ครั้ง

เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานมีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริตและ
มีพฤติกรรมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตทาให้
ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต

๓๓๑,๙๐๐

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันการทุจริตและมี
จิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมด้านการป้องกัน
การทุจริต

สคก.

๑ ครั้ง
(๓ ครั้งย่อย)

เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานฯ
ปฏิบัติงานได้ตาม
ภารกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

๕๔,๕๐๐

๒.๒.๓ โครงการ/ กิจกรรม :
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้าน
การป้องกันการทุจริต

ไตรมาส ๑

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)
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๒.๒.๔ โครงการ/กิจกรรม : โครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ดาเนินงานขององค์กรด้วยระบบ
ธรรมาภิบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
กลไกการป้องกันทุจริตให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ด้วยการปลูกฝังและกระตุ้น
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
องค์การเกิดจิตสานึกยึดถือ
และตระหนักถึงหลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติหน้าที่
พัฒนาช่องทางให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ภาคีเครือข่ายมี
ความเข้าใจและมีสว่ นร่วมใน
การบริหารจัดการการ
ดาเนินงานขององค์การตาม
หลักธรรมาภิบาล และ
ปรับปรุงคู่มือการบริหาร
จัดการงานองค์การตามหลัก
ธรรมาภิบาลตามหลักการ
ประเมินระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อพท.

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

- ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่แต่ละ
สานักเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อย
๕ สานัก
- ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย/ภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการ
ดาเนินงานของ
องค์การอย่างน้อย
๕ สานักพื้นทีพ่ ิเศษ
แห่งละอย่างน้อย
๑ กิจกรรม
- สรุปผลการ
ดาเนินงานของ
โครงการ อย่าง
น้อย ๑ กิจกรรม
และคู่มือการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลฯ
จานวน ๖๐๐ เล่ม

๑)ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่เกิดความ
เข้าใจและตระหนัก
ถึงคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การบริหาร/การ
ดาเนินงานของ
องค์การตามหลัก
ธรรมาภิบาลมาก
ขึ้นกว่าเดิมร้อยละ
๙๐และนาองค์
ความรู้ที่ได้มา
พัฒนาองค์การได้
๒) ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย/ภาคีเครือข่าย
เข้าใจการบริหาร/
ดาเนินงานของ
องค์การตามหลัก
ธรรมาภิบาลมาก
กว่าเดิมร้อยละ๘๐
๓)ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถใช้คู่มือเป็น
มาตรฐานในการ
ดาเนินงานของ
องค์การตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)
๑,๕๗๐,๒๐๐

๖๒๔,๐๘๐

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)

๔๖๘,๐๖๐

๔๗๘,๐๖๐
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๒.๓ กลยุทธ์: ขยายเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสานัก
นายกรัฐมนตรี
๒.๓.๑ โครงการ/ กิจกรรม :
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกีย่ วข้องเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

๓ หน่วยงำน

การร่วมมือและ
บูรณาการข้อมูลใน
การป้องกันการ
ทุจริต

-

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)







(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

เพื่อเป็นการร่วมมือและ
บูรณาการข้อมูลในการ
ป้องกันการทุจริต

สคก.

๒.๓.๒ โครงการ/กิจกรรม : โครงการ
กาหนดภารกิจด้านส่งเสริมคุณธรรมให้
มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม

เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการส่งเสริมคุณธรรม

อสมท

มีกำรมอบหมำย เป็นองค์กรที่มี
ภำรกิจด้ำนส่งเสริม ธรรมาภิบาลในการ
ทางาน ทาให้เกิด
คุณธรรม
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร

-



๒.๓.๓ โครงการ/กิจกรรม : โครงการ
ปรับปรุงระบบ หรือบริหารจัดการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ทัศนคติของพนักงาน กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม เช่น การกล่าวคาปฏิญาณตน
ในวันต่อต้านทุจริต/ จัดทาบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม

เพื่อการพัฒนาองค์กรไปสู่
การเป็นองค์กรคุณธรรม

อสมท

มีระบบ หรือ
บริหำรจัดกำรให้
เกิดกำรเปลี่ยน
แปลงทำง
พฤติกรรม ทัศนคติ
ของพนักงำน

พนักงานมีจิตสานึก
และพฤติกรรมใน
การทางานและ
ดารงชีวิต ที่มี
คุณธรรม และ
จริยธรรม

-









๒.๓.๔ โครงการ/กิจกรรม : โครงการ เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการ
สนับสนุน/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความ ประชา-สัมพันธ์กิจกรรม
ความร่วมมือระหว่าง
ร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนที่
ประชาคมอาเซียน
เกี่ยวกับคุณธรรมสู่สังคม

อสมท

จำนวนชินงำน/
สปอต
ประชำสัมพันธ์ที่
ออกอำกำศหรือได้
ทำกำรเผยแพร่

ยกระดับความเป็น
ประเทศที่มี
คุณธรรมในด้าน
ต่างๆ จนเป็น
แบบอย่างใน
ประชาคมอาเซียน

๑๐๐,๐๐๐
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๒.๓.๕ โครงการ/กิจกรรม : งานพัฒนา
สมองเพื่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อถ่ายทอดกระบวนการ/
หรือให้คาปรึกษาด้านการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นใน
สนามเด็กเล่นตามหลักการ
พัฒนาสมอง

๓. ยุทธศาสตร์:ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ในองค์กร
๓.๑ กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๓.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม:โครงการ บุคลากรมีความเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
พัฒนาบุคลากร

๓.๑.๒ โครงการ/กิจกรรมการ
บรรยายความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ของ สลค. ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ในหลายรูปแบบ เช่น
การจัดบรรยายความรู้เรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของ สลค.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

สบร.

สนำมเด็กเล่นตำม
รอยพระยุคลบำท
ในโรงเรียน จำนวน
๑ แห่ง

เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
รอบด้านทั้งร่างกาย
จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา และ
สังคมผ่านการเล่น
เช่น การแบ่งปัน
การมีวินยั และ
ปรับตัวเข้าหาเพื่อน

สลน.

๒๕ หลักสูตร

บุคลากรมีความ
รู้เท่าทันกับทุก
สถานการณ์

สลค.

๖๐ คน

บุคลากร สลค.
ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อสัตย์สุจริต
และเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

๓๐,๔๐๐

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)



๘๐,๐๐๐

๑,๑๕๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๓๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐



๑๐๐,๐๐๐
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

๓.๑.๓ โครงการ/กิจกรรม: โครงการ
เสริมสร้างวินัยข้าราชการ

เพื่อให้บุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องวินัย การรักษา
วินัย ตลอดจนมีวินยั ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สคบ.

๕๐ คน

ผู้เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ มีความ
ตระหนักในเรื่อง
วินัย การรักษาวินยั
และมีระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

๒๑๕,๘๙๕

๓.๑.๔ โครงการ/กิจกรรม : โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนามาปรับใช้
ในชีวิตประจาวันและในการ
ปฏิบัติงานได้

สคบ.

๕๐ คน

ผู้เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ มีความ
ตระหนักในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม

๑๓๔,๑๐๕

๓.๑.๕โครงการ/กิจกรรม: โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการเลื่อนหรือแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งข้าราชการระดับชานาญ
การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้ข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเพิ่มเติม
ทักษะในด้านการจัดการ
งบประมาณ การสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน

สงป.

๘๐ คน

ข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการมีความ
พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจใน
ตาแหน่งระดับ
ชานาญการ

๑๙๒,๒๐๐

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

๓.๑.๖ โครงการ/กิจกรรม: โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการเลื่อนหรือแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งข้าราชการระดับชานาญ
การพิเศษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

เพื่อเตรียมความพร้อมให้
ข้าราชการระดับชานาญการ
ที่จะดารงตาแหน่งระดับ
ชานาญการพิเศษ

สงป.

๑๓๐ คน

ข้าราชการระดับ
ชานาญการมีความ
พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจในระดับ
ชานาญการพิเศษ

๒๑๑,๓๐๐

๓.๑.๗ โครงการ/กิจกรรม: โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการเลื่อนหรือแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งข้าราชการระดับ
เชี่ยวชาญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

เพื่อเตรียมความพร้อมให้
ข้าราชการระดับชานาญการ
พิเศษที่จะดารงตาแหน่งใน
ระดับเชี่ยวชาญ

สงป.

๘๐ คน

ข้าราชการระดับ
ชานาญการพิเศษมี
ความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจในตาแหน่ง
ข้าราชการระดับ
เชี่ยวชาญ

๑๓๔,๓๐๐

๓.๑.๘ โครงการ/กิจกรรม:โครงการ
อบรมสัมมนา หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี” สาหรับข้าราชการ
บรรจุใหม่

เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ธรรมาภิบาล และปฏิบัติตาม
แนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช

ก.พ.ร.

๑ ครั้ง

๓.๑.๙ โครงกำร/กิจกรรม: โครงกำร
อบรม พ.ร.บ. จัดซือจัดจ้ำง พ.ศ.
๒๕๖๐

เจ้าหน้าที่ สกท. มีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น

สกท.

ปีละ ๑ ครั้ง

๗,๐๐๐

เจ้าหน้าที่ สกท.
เข้ารับการอบรม
และมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ไตรมาส ๑

๑๔,๖๐๐

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)

๓.๒ กลยุทธ์ สร้างค่านิยมให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงและมี
วัฒนธรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๑ โครงการ/ กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่
สกว.

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการปฏิบัตหิ น้าที่
อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กร

สกว.

ผู้บริหำรและ
พนักงำนอำยุงำน
น้อยกว่ำ ๑ ปี
ทุกคน

๓.๒.๒ โครงการ/ กิจกรรมการ
อบรมพนักงาน

เพื่อสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมสุจริต คุณธรรม
และหลักธรรมาภิบาลให้กับ
บุคลากรองค์กร

สกว.

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ ๘๐

๓.๒.๓ โครงการ/กิจกรรม : จัดทาสื่อ
ประกอบ การสร้างการรับรู้เพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมการทางานที่
มุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อให้บุคลากรมีค่านิยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม

สช.

๑๐ เรื่อง

๓.๒.๔ โครงการ/กิจกรรม:โครงการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพล
อดุลยเดช

เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
และสามารถประยุกต์ใช้ได้

ก.พ.ร.

ร้อยละของจำนวน
บุคลำกร สำนักงำน
ก.พ.ร. ที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ

๑๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

บุคลากรนาแนวคิด
เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมยึดถือ
เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน

-
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

๓.๒.๕โครงการ/กิจกรรม:โครงการปัน เพื่อสร้างวัฒนธรรม สังคม
น้าใจชาว ก.พ.ร. สู่สังคม
การมีน้าใจให้แก่บุคลากร
และครอบครัวของบุคลากร
ของสานักงาน ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

ร้อยละของจานวน
บุคลากรสานักงาน
ก.พ.ร. และ
ครอบครัวที่เข้าร่วม
โครงการฯ

๓.๒.๖ โครงการ/กิจกรรม:โครงการชวน เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง
กันทาดี...เพื่อสังคม
คุณธรรม จริยธรรม ขัดเกลา
จิตใจ และสร้างขวัญกาลังใจ
ในการทางาน ให้กับบุคลากร
ของสานักงาน ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

๓ กิจกรรม

๓.๒.๗ โครงการ/กิจกรรม:กิจกรรม
เพื่อเป็นการยกระดับ
ประกาศเจตนารมณ์ “สานักงาน ก.พ.ร. คุณธรรมและความโปร่งใสใน
โปร่งใส ไร้การทุจริต”
การดาเนินงานของสานักงาน
ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

๑ ครั้ง

สช.

๒ ครั้ง

มีธรรมนูญสุชนเพื่อ
เป็นแนวทาง
ส่งเสริมธรรมาภิ
บาลที่ทุกคนใน
องค์กรยอมรับ

สช.

๒ ครั้ง/เดือน

บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมและบารุง
ศาสนาและมีการ
พัฒนาจิตใจ

๓.๒.๘ โครงการ/กิจกรรม : กาหนด
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเป็นค่านิยม
องค์กร

เพื่อให้บุคลากรมีค่านิยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
มุ่งเน้นหลักคุณธรรม
จริยธรรม

๓.๒.๙ โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม เพื่อส่งเสริมจิตสานึกด้าน
ทาบุญตักบาตร และฟังธรรมประจาเดือน คุณธรรมและจริยธรรมใน
การต่อต้านทุจริต

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓.๒.๑๐ โครงการ/ กิจกรรม: โครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานฯ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และในการปฏิบัติตน

สคก.

๓.๒.๑๑ โครงการ/กิจกรรม: แต่งตั้ง
กลุ่มเครือข่าย หรือคณะทางานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตหน่วยงาน

เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการยกย่อง
คนดีเป็นต้นแบบ

สพร.

๓.๒.๑๒ โครงการ/กิจกรรม:
คัดเลือก ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

๑ ครั้ง

เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานฯ ไม่ถูก
ร้องเรียนว่าทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)


๕,๐๐๐



จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย สานักงานมี
คณะทางาน
๑ กลุ่ม
ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหาร
ที่โปร่งใส

สพร.

บุคลต้นแบบ
๒ ท่าน

การจัดกิจกรรม
"บุคคลต้นแบบ”
ปีละ ๑ ครั้ง





สคก.

๑ ระบบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ร้องเรียน





๓.๓ กลยุทธ์ : พัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานและแสวงหาความรู้
๓.๓.๑ โครงการ/ กิจกรรม: ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

เพื่อเป็นช่องทางในการ
ร้องเรียนให้กับประชาชน

หมายเหตุ
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

(ต.ค. - ธ.ค. ๖1) (ม.ค. - มี.ค. ๖2)

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖2)

(ก.ค. - ก.ย. ๖2)

๓.๔ กลยุทธ์:สร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
๓.๔.๑ โครงการ/กิจกรรม:กิจกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลีย่ น
แลกเปลี่ยนความรูแ้ ละประสบการณ์
เรียนรู้ ประสบการณ์จาก
หัวข้อ “วินยั ข้าราชการ”
ผู้ปฏิบตั ิงานจริง และเรียนรู้
จากกรณีศึกษากรณีตัวอย่าง
๓.๔.๒ โครงการ/กิจกรรม:กิจกรรม
ทาให้เกิดความเข้าใจที่
แลกเปลี่ยนความรูแ้ ละประสบการณ์
ชัดเจน
หัวข้อ “การสร้างจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน (conflict of Interest)”

ก.พ.ร.

๑ ครั้ง

๖,๐๐๐



ก.พ.ร.

๑ ครั้ง

๖,๐๐๐



