รายงานผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจาปี ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ร้อยละของ
การใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

เอกสารหลักฐาน

-

- ภาพถ่ายการนา
กระดาษที่ใช้แล้วมาใช้
กระดาษ 2 หน้า
- การใช้งานระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
- การจัดคัดแยก
กระดาษภายใน
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรมด้วยความพอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา น้อมนาหลักปรัชญาศาสนาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคมไทย
เป้าประสงค์ : ปลูกและปลุกจิตสานึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความพอเพียง
1.

โครงการ “กระดาษมีค่า อย่าทิ้ง”
- ทุกหน่วยงานรณรงค์นากระดาษ
ที่ใช้แล้ว นากลับมาใช้ใหม่

เพื่อให้บุคลากรสานึกและตระหนักรู้ถึง
คุณค่าทรัพย์สนิ ของทางราชการและใช้สอย
อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานมีการ
นากระดาษที่ใช้แล้ว
นากลับมาใช้อกี
(Reuse)

1

ทุกหน่วยงานมีการใช้
นโยบายลดกระดาษ
ในสานักงาน
(Paperless) โดยมี
การนากระดาษ
กลับมาใช้ใหม่ มีการ
คัดแยกกระดาษ
สาหรับนาไป Reuse
และมีการลดการใช้
กระดาษโดยใช้ระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ส่งหนังสือราชการ
การใช้ Application
ต่างๆ ในการส่ง
ข้อมูลในรูปแบบ
Digital file

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

-

ยุทธศาสตร์/โครงการ
2.

3

โครงการ ประหยัดพลังงาน สาน
ฝันสู่อนาคต
- ทุกหน่วยงานดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานใน
รูปแบบต่างๆ

โครงการ “ถุงผ้ารักษ์โลก”
- ทุกหน่วยงานรณรงค์ส่งเสริมให้มี
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและ
กล่องโฟม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้บุคลากรมีจิตสานึกสาธารณะ
รู้จักพอเพียง ประหยัด มัธยัสถ์ รู้คุณค่า
ของพลังงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานเกิดการ
รณรงค์ ส่งเสริมให้
ประหยัดพลังงาน
และเกิดจิตสานึกใน
การอนุรักษ์พลังงาน

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ทุกหน่วยงานได้
กาหนดมาตรการใน
การประหยัดพลังงาน
พร้อมนามาตรการไป
ปฏิบัติ โดย
มอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบในการ
ดาเนินการ อาทิ
มาตรการปะหยัด
ไฟฟ้า มาตรการ
ประหยัดกระดาษ
มาตรการ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ร้อยละของ
การใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

เอกสารหลักฐาน
- มาตรการในการ
ประหยัดพลังงาน
- ภาพถ่ายการลดการ
ใช้พลังงานในรูปแบบ
ต่างๆ

-

-

-

- กาหนดผู้รับผิดชอบ
ในการประหยัด
พลังงาน

-

-

- ภาพถ่ายการใช้ถุงผ้า

เพื่อลดมลพิษพลาสติก และยังเป็นส่วน
หนึ่งของการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular economy) คือ
การลดขยะให้มากที่สุด ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและพอเพียง

ทุกหน่วยงาน บุคลากรตระหนักรู้
และนาถุงผ้ามาใช้
แทนถุงพลาสติกและ
กล่องโฟม

ทุกหน่วยงานมีการ
ลด ละ เลิก ไม่ใช้
ถุงพลาสติกและ
กล่องโฟม และหันมา
ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินยั ข้าราชการ

กองกลาง/ทุก บุคลากรได้รับการ
หน่วยงาน ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับวินยั
ข้าราชการ

ทุกหน่วยงานมีการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์วินัย
ข้าราชการผ่าน
ช่องทางที่แตกต่าง
หลากหลาย เพือ่
กระตุ้นเตือนให้รักษา
วินัยข้าราชการ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

- ภาพถ่ายการลด ละ
เลิก การใช้พลาสติก
และกล่องโฟม

ด้านวินัย
4

โครงการ “เรื่องง่ายๆ วินัยใกล้ตัว”
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วินยั
ข้าราชการ

2

-

-

ภาพถ่ายแสดงการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์วินัยช้า
ราชการผ่านสื่อ
ประเภทต่างๆ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
5

กิจกรรมสร้างวินัยใส่ใจ เรื่อง เวลา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และสร้างวินยั
ให้บุคลากรมีความตรงต่อเวลา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กพร.ทส.

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
จานวนบุคลากร
มาปฏิบัติงาน

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ร้อยละของ
การใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

เอกสารหลักฐาน

บุคลากรทุกคน
มาทางานตรงต่อเวลา มี
การกาหนดมาตรการใน
การมาทางานแก่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

สถิติการลามาสายของ
บุคลากรของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

ด้านสุจริต
6

7

โครงการ คุณธรรม คุณทาได้
เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รว่ มกัน
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการ ทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
- สานัก/กองประกาศเจตนารมณ์ฯ
- การเผยแพร่เจตนารมณ์และ
คุณธรรม จริยธรรม ในการต่อต้าน
การทุจริต
ด้านจิตอาสา

ทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานร่วม
ประกาศเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการ
ทุจริต

ทุกหน่วยงานร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์
เป็นองค์กรคุณธรรม
ต่อต่านการทุจริต

ไม่ใช้
งบประมาณ

โครงการ สร้างคุณค่าให้กับชีวิต
ด้วยจิตสาธารณะ
- จัดกิจกรรมจิตอาสา บาเพ็ญตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
- การบริจาค ทาน เสื้อผ้า หนังสือ
ของใช้ อุปกรณ์กีฬา แก่เด็ก
ยากจนในพื้นที่ทุรกันดาร ฯลฯ

ทุกหน่วยงาน บุคลากรมีจิตสานึก
สาธารณะ เน้น
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่า ประโยชน์
ส่วนตน

ทุกหน่วยงาน

ไม่ใช้
งบประมาณ

เพื่อปลุกจิตสานึกสาธารณะกับบุคลากร
ของหน่วยงานในการบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสาธารณะ

- ประกาศเจตนารมณ์

-

-

- ภาพถ่ายการแสดง
ทากิจกรรมจิตอาสา
- ภาพถ่ายแสดงการ
ทาจิตสาธารณะ
-

3

-

- ภาพถ่ายการ
ประกาศเจตนารมณ์

-

-

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ร้อยละของ
การใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

เอกสารหลักฐาน

ด้านปรัชญาศาสนา
8

9

โครงการ แสงธรรม ส่องนาชีวิต
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ด้านปรัชญาศาสนา ธรรมะ
ผ่านช่องทางต่างๆ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใน
สานัก/กองมีความรู้และตระหนักรู้ เข้า
ในในธรรมะและนามาประยุกต์ ปรับใช้
กับชีวิตประจาวัน

ทุกหน่วยงาน - บุคลากรนา
หลักธรรมคาสอนมา
ประยุกต์ปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ทุกหน่วยงานมีการ
นาสื่อธรรมะไป
เผยแพร่ผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ ที่
แตกต่างหลากหลาย

โครงการ ทาบุญตักบาตร

เพื่อปลูกฝังจริยธรรมให้บุคลากรใน
สานัก เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
ยั่งยืน

กองกลาง/ทุก บุคลากรนา
หน่วยงาน หลักธรรมคาสอนมา
ประยุกต์ปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

กองกลางกาลัง
ดาเนินการเสนอ
โครงการเพื่อขอ
อนุมัติดาเนิน
โครงการ

ทุกหน่วยงาน บุคลากรตระหนักรู้
และสวมใส่ผ้าไทย
และมีค่านิยมความ
เป็นไทย

ไม่ใช้
งบประมาณ
-

-

-

ภาพการเผยแพร่
ธรรมะผ่านช่องทาง
ต่างๆ

13,000

-

-

-

ข้อเสนอโครงการ

ทุกหน่วยงานร่วมใจ
ใส่ผ้าไทยทุกวัน
อังคารและวัน
พฤหัสบดีของสัปดาห์

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ภาพถ่ายการใส่ผ้าไทยของ
แต่ละสานัก/กอง

สพบ. ได้มีการ
ดาเนินการประกวด
การใส่ผ้าไทยเพื่อชิง
รางวัลจากผู้บริหาร

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ภาพถ่ายการดาเนิน
โครงการ

ด้านวัฒนธรรมไทย
10 โครงการ วิถีไทย อัตลักษณ์ไทย ใส่ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรใช้ผ้าไทย
ผ้าไทยอย่างภาคภูมิ
และตระหนักรู้ถึงภาวะโลกร้อน
- รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรใส่ผ้า
ไทยเป็นประจาทุกวันอังคารและ
และวันศุกร์
11 โครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้
แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ฟื้น
คืนภูมิปัญญาพื้นถิ่น ให้มีความ
ร่วมสมัย เพื่อวิถีชุมชนทีย่ ั่งยืน

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรเลือกใช้
ศิลปะ หัตถกรรมไทย ภูมิปัญญาผ้าไทย
และส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่
สากล และเป็นที่นยิ มสามารถสวมใส่ใน
ชีวิตการทางาน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้าง
รายได้กลับเข้าสู่ชุมชน

สพบ.

จานวนบุคลากรที่ส่ง
ภาพถ่ายเข้าร่วม
โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 ยกย่องเชิดชุบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

4

ยุทธศาสตร์/โครงการ
12 โครงการคัดเลือก คนดี ศรี สป.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13 โครงการ “เพชรจรัสแสง”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14 โครงการคัดเลือก “ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น” ประจาปี พ.ศ. 2565

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อยก
ย่องเป็นบุคคลต้นแบบ ของ สป.ทส.

ศปท.

จานวนบุคคลที่ได้รับ
การยกย่องเป็น
บุคคลต้นแบบ คนดี
ศรี สป.

ศปท. จัดทาโครงการ
และประกาศรับ
สมัคร พร้อมปิดรับ
สมัครเมื่อวันที่ 26
เม.ย. 65

45,000

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อยก
ย่องเป็นบุคคลต้นแบบ ของ ทส.

ศปท.

จานวนบุคคลที่ได้รับ
การยกย่องเป็น
บุคคลต้นแบบ เพชร
จรัสแสง

ศปท. จัดทาโครงการ
และประชุม
คณะทางานพิจารณา
ปรับปรุงเกณฑ์การ
คัดเลือก พร้อม
ประกาศรับสมัคร ถึง
วันที่ 20 พ.ค. 65

60,000

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อยก
ย่องเป็นบุคคลต้นแบบ ของ ทส.

กองกลาง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

15 การยกย่องชมเชยหน่วยงานที่มีผลการ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานตัวชีว้ ัดตามคารับรอง
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติราชการ เท่ากับ 5 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

สานัก/กองมีกจิ กรรม บุคลากรมีความ
ประพฤติดี
ยกย่องเชิดชูคนดี

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ร้อยละของ
การใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

- โครงการ
-

-

-

- ภาพการรับสมัครคน
ดีศรี สป.

-

-

-

- โครงการ
- ภาพการรับสมัคร
เพชรจรัสแสง

-

-

-

-

ภาพถ่ายการดาเนิน
โครงการ

5,000

-

-

-

ภาพถ่ายการมอบ
รางวัลหน่วยงานที่มี
การปฏิบัติตามตัวชีว้ ัด
ได้คะแนนระดับ 5

มีคุณธรรม จริยธรรม
ยึดหลักธรรมาภิบาล

กพร.ทส.

จานวนหน่วยงานที่
ได้รับการยกย่อย
ชมเชย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์ เพื่อเสริมร้างความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การดาเนินการตามประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณข้าราชการ

5

กพร. ได้มอบรางวัล
สาหรับหน่วยงานที่มี
ผลการปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด เท่ากับ 5 ใน
ปีงบประมาณ 2564
เรียบร้อยแล้ว

เอกสารหลักฐาน

ยุทธศาสตร์/โครงการ
16 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม
ข้อกาหนดการดาเนินการตามประมวล
จริธรรม ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่
ควรทา และไม่ควรทาเกีย่ วกับประมวล
จริยธรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ศปท.

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
สานัก/กอง มีการ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรม

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ร้อยละของ
การใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

ศปท. ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรม
และข้อกาหนดในการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์
สื่อเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมของ
ข้าราชการผ่านสื่อ
ต่างๆ

-

-

-

-

ภาพถ่ายการ
ประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรม

ทุกหน่วยงานมีการ
เผยแพร่ข้อกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ เกี่ยวกับ
การปฏืบัติงานใน
หน่วยงานผ่านสื่อ
ต่างๆ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ภาพถ่ายการเผยแพร่
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ

ผลการดาเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
17 โครงการ ติดอาวุธทางปัญญา ด้วย เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ระเบียบและ
ระเบียบและกฎหมาย
กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เกร็ดความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสานัก/
กอง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่แตกต่างหลากหลาย

ทุกหน่วยงาน บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการทางานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างหน่วยงานในสังกัด

6

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
บุคลากรปฏิบัติตาม
ประกาศเจตนารมณ์
การปฏิญาณตน
“No Gift Policy”

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ร้อยละของ
การใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

10,000

10,000

100

-

ภาพถ่ายการจัด
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

18 การขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift
Policy”
-การประกาศเจตนารมณ์และ
การปฏิญาณตน“No Gift Policy”
-ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน
นโยบาย “No Gift Policy”

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสานัก/กองมี
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส

ศปท.

19 โครงการการถ่ายทอดความรู้ดา้ น
คุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน
มีความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ศปท.

ศปท. มีการเผยแพร่ บุคลากรเกิดความรู้
คุณธรรม/จริยธรรม ความเข้าใจด้าน
ผ่านสื่อประเภท
คุณธรรมและ
ต่างๆ
จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์การดาเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมระหว่างหน่วยงาน

3,000

3,000

100

-

ภาพการเผยแพร่
คุณธรรม/จริยธรรม
ผ่านสื่อต่างๆ

20 โครงการ เปิดพื้นที่ เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน
สาหรับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
คนดี ศรี สป. และเพชรจรัสแสง

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้า
ร่วมเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนร่วมกันกับ
บุคคลต้นแบบ คนดี ศรี สป. และเพชร
จรัสแสง

ศปท.

อยู่ระหว่างการเสนอ
โครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ

5,000

-

-

-

-

ทุกหน่วยงานกาลัง
ร่วมมือกันตอบ
แบบสอบถาม IIT

10,000

-

-

-

ภาพถ่ายการประชุม
ชี้แจงเกณฑ์ การตอบ

บุคลากรเกิดแรง
บันดาลใจในการ
ทางานและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์
ร่วมกัน

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ศปท.ได้จัดกิจกรรม
ประกาศใช้นโยบาย
No Gift Policy
พร้อมจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์
รวมทั้งถ่ายทอด
นโยบายลงสู่
หน่วยงานปฏิบัติ
ต่างๆ

เอกสารหลักฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน
เป้าประสงค์ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาเครื่องมือหรือกลไกในการประเมินผลการดาเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร
21 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งในในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity

เพื่อให้สานัก/กองยกระดับเป็นองค์กร
คุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ทุกหน่วยงาน สานัก/กอง มีการ
พัฒนาเป็นองค์กร

7

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

and transparency
Assessment - ITA)
- ทุกหน่วยงานสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

คุณธรรม โปร่งใส ใน
การดาเนินงาน

ของสานักงาน ปปช.
และคัดเลือกผู้มีสว่ น
ได้ ส่วนเสีย ในการ
ตอบแบบสอบถาม
EIT ของ ปปช.
พร้อมทั้งปรับปรุง
เว็บไซต์ ของ
หน่วยงานให้มขี ้อมูล
ตามที่ สานักงาน
ปปช. กาหนด

บุคลากรมีประมวล
จริยธรรมเป็น
เครื่องมือ กรอบใน
การกาหนดทิศทาง
ในการปฏิบัติตน

ศปท. กาลังเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมระดับ
กระทรวง

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ร้อยละของ
การใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

เอกสารหลักฐาน
แบบสอบถาม IIT,
EIT, OIT

กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาประมวลจริยธรรมองค์กร
22 โครงการจัดทาประมวลจริยธรรม
องค์กร ของ สป.ทส.
- ทุกหน่วยงานเข้าร่วมจัดทา
ประมวลจริยธรรมของ สป.ทส.
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรม

เพื่อจัดทาประมวลจริยธรรมของ
สป.ทส. และบุคลากรรับทราบการ
ประมวลจริยธรรมองค์กร ของ สป.ทส

ทุก
หน่วยงาน/
ศปท.

8

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

เอกสารหลักฐานการ
เสนอจัดตั้ง๕ณะ
กรรมการจริยธรรม
ระดับกะรทรวง

