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กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที ่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยกำหนดเป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื ่อให้ทุกหน่วยงาน 
ใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน โดยนำกลไกประชารัฐ  
มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนที ่มี
คุณธรรม โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติรับผิดชอบการดำเนินการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว 

 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559  – 2564) 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผล คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจึงกำหนดให้หน่วยงาน
ระดับกระทรวงและระดับจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมและแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 พร้อมนำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) 
ไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปีของหน่วยงานด้วย 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)  
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามกรอบแนวทางตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560 – 2564 
ซึ่งได้ประกาศใช้แล้ว โดยแผนและกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 นี้ ได้มุ่งเน้นการปลูกฝัง คุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย เพื่อเสริมสร้างให้สำนักงาน ป.ป.ท. มีความเข้มแข็งจากภายใน ให้คุณธรรมนำการ
พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยยึดหลักของศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
อันจะส่งผลให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริต  
ในภาครัฐ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” ต่อไป  
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2. ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 
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ศึกษาแนวทางการดำเนินการตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาต ิ

ยกร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม
สำนักงาน ป.ป.ท. 

เสนอที่ประชุมกอง/สำนัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ร่างแผนปฏิบตัิการฯ 

แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้หน่วยงาน
รับทราบและดำเนินการตามแผน 
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3. กรอบทิศทางการดำเนินการ 

 เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของประชาชนทุกภาคส่วน แผนยุทธศาสตร์จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี ่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการเปลี ่ยนแปลงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ทิศทางของประเทศ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมทั้งแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
๒. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) 
๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
๔. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
๕. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๖. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๗. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) 
๘. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
๙. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 ในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
๑๑. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน  

 และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2๕๖4 
 ค่าเป้าหมาย 

๑. สร้างค่านิยมร่วมกัน “ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ”  
๒. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

ให้เข้มแข็ง  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบคุณธรรม
และธรรมาภิบาลของสำนักงาน ป.ป.ท. 
 เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้สำนักงาน ป.ป.ท. บริหารงานด้วยหลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือส่งผลให้โอกาสในการทุจริตในหน่วยงานลดลง 
 กลยุทธ์ 

๑. สร้างการรับรู้ ความตระหนักให้บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้ความสำคัญกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

๒. ขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงาน ป.ป.ท.  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมที่ 2  สร้างและพัฒนาให้สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กร
คุณธรรม  
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 เป้าประสงค์  ขับเคลื่อนให้สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรคุณธรรม 
 กลยุทธ์  
 1. สร้างการรับรู้ ปลุกและปลูกจิตสำนึกค่านิยมแห่งคุณธรรม  ยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา 
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถึไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต  
 2. ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนงานให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายองค์กรคุณธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรสู่องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
 เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้เกิดคุณธรรม
และจริยธรรมสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 กลยุทธ์ 
 1. สร้างองค์กรแห่งความผาสุกด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 2. สร้างองค์ความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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ผังความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 
 

พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ตัวชี้วัด: ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ต ิ

ระ
ยะ

ที่ 
๓ 

(พ
.ศ

.2
56

0-
25

64
) 

ค่าเป้าหมาย :  สร้างค่านิยมร่วมกัน “ซ่ือสัตย์สจุริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ” และขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง  
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พัฒนาประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบคุณธรรม
และธรรมาภิบาลของสำนักงาน ป.ป.ท. 

สร้างและพัฒนาให้สำนักงาน ป.ป.ท.  
เป็นองค์กรคุณธรรม 

เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรสู่องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
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พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกีารบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑  

(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

พระราชบัญญัติมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงาน ป.ป.ท.  

(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมท่ีไม่ทน 

ต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับเจตจำนง 

ทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริต 

เชิงนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกัน 

การทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ 

การปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนี 
การรับรู้การทุจริต 
ของประเทศไทย 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  สำนักงาน ป.ป.ท. 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนการปฏิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ 
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๔. ข้อมูลเกี ่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ
โครงการในแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

จำนวนบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย 

จำนวนประชาชน
เป้าหมาย 

สำนักงาน ป.ป.ท. 508 อัตรา - - 

 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  จำนวน  ๑4  โครงการ/กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
- สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
- สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
- สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในระดับสูง 
- สำนักงาน ป.ป.ท. และบุคลากรภายในสำนักงาน ป.ป.ท. มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลของสำนักงาน ป.ป.ท. 
         กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างการรับรู้ ความตระหนักให้บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้ความสำคญักับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

๑. การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ สร้างการรับรู้
ความตระหนักรูเ้กี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) แก่บุคลากรของ
สำนักงาน ป.ป.ท.  

เพื่อให้บุคลากรของ
สำนักงาน ป.ป.ท.  
รู้ เข้าใจ ตระหนัก และ
ให้ความสำคญักับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของสำนักงาน ป.ป.ท. 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต 

มีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์  
สร้างการรับรู้  
ความตระหนักรู้ 
เกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) แก่
บุคลากรของ
สำนักงาน ป.ป.ท. 
ผ่านช่องทางต่างๆ 
อย่างน้อย ๑ ช่องทาง 
 

ร้อยละของบุคลากร
สำนักงาน ป.ป.ท.ที่เข้า
ร่วมประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐   

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ✓ ✓   

         กลยุทธ์ที่ ๒  ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อยกระดับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. 

๒. การประชุมคณะทำงาน
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) สำนักงาน 
ป.ป.ท. 

เพื่อทบทวนการ
ดำเนินงาน กำกับ
ติดตาม และกำหนด 
แนวทางการยกระดบั
การดำเนินงาน 
ด้านคุณธรรมและ 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต 

มีการจัดประชุมฯ 
อย่างน้อย 3 ครั้ง 

หน่วยงานของสำนักงาน 
ป.ป.ท. มีแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อยกระดับ
การดำเนินงาน 
ด้านคุณธรรมและ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

✓ ✓ ✓   
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ความโปร่งใสของ
สำนักงาน ป.ป.ท. 
 

ความโปร่งใสอยา่งน้อย 
2 แนวทาง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมที่ ๒  สร้างและพัฒนาให้สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรคุณธรรม 
         กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างการรับรู้ ปลุกและปลูกจติสำนึกค่านิยมแห่งคุณธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมศาสนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต 

๓. โครงการส่งเสรมิและ
เผยแพร่องค์ความรู้เกีย่วกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิและ
เผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม 

มาตรฐานทางจริยธรรม 

และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

ให้กับบุคลากรในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท.  
 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต 

มีการเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์  
สร้างการรับรู้ หรือการ
อบรมให้ความรู ้
อย่างน้อย ๑ ครั้ง  

บุคลากรในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท.                 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

รับรู้หรือรับทราบ
เกี่ยวกับคุณธรรม 

มาตรฐานทางจริยธรรม 

และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ✓ ✓ ✓  

๔. การประกาศเจตจำนง
สุจรติและการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ  

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
และเสรมิสร้าง 
ธรรมาภิบาลให้แก่
บุคลากรของสำนักงาน 
ป.ป.ท.  
 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต 

มกีารประกาศ
เจตจำนงสจุริต  
จำนวน ๑ ครั้ง   

มีบุคลากรสำนักงาน 
ป.ป.ท.เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50   

ไม่ใช้
งบประมาณ 

✓     
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

๕. การช้ีแจงสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการรบัของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดอันควรได้
ตามกฎหมายหรือ 
โดยธรรมจรรยา 
 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการรบั
ของขวัญฯ และสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต 

มีการเผยแพร่
มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการรบั
ของขวัญฯ อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

ร้อยละของบุคลากร 
สำนักงาน ป.ป.ท.ท่ีถูก
ร้องเรียนเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
น้อยกว่าร้อยละ ๑               
ของบุคลากรทั้งหมด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  ✓ ✓  

๖. โครงการจรยิธรรม 
เพื่อคุณภาพชีวิต  

1. เพื่อปลูกฝังและ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับบุคลากร
สำนักงาน ป.ป.ท. ตาม
แบบวิถีไทย ด้วยการฟัง
เทศน์ ฟังธรรม สวดมนต ์
เจริญสมาธิ ทำบุญ 
ตักบาตร หรือบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 
2. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรสำนักงาน 
ป.ป.ท. 
 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต 

มีการจัดกจิกรรม 
อย่างน้อย 3 ครั้ง  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักพระพุทธศาสนา           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ✓ ✓ ✓  
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

๗. การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การดำเนินงาน
องค์กรคุณธรรมของ 
สำนักงาน ป.ป.ท. 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
การดำเนินงานองค์กร
คุณธรรมของสำนักงาน 
ป.ป.ท. 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต 

มีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
การดำเนินการองค์กร
คุณธรรมของ
สำนักงาน ป.ป.ท. 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์
สำนักงาน ป.ป.ท. 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
 

ระดับความสำเร็จในการ
เผยแพร่การดำเนินงาน
องค์กรคุณธรรมของ
สำนักงาน ป.ป.ท. ผ่าน
ทางช่องทางเว็บไซต์
สำนักงาน ป.ป.ท.  
ระดับที่ 1 มีการช้ีแจง
กอง/สำนักท่ีเกี่ยวข้อง
ต่างๆ ในการจัดทำ
ผลงานรวบรวมผลงาน
องค์กรคุณธรรมของ
สำนักงาน ป.ป.ท. 
ระดับที่ 3 รวบรวมผล
การดำเนินการองค์กร
คุณธรรมของสำนักงาน 
ป.ป.ท. 
ระดับที่ 5 มีการนำ
ผลงานองค์กรคณุธรรม
ของสำนักงาน ป.ป.ท.
นำขึ้น เว็บไซตส์ำนักงาน 
ป.ป.ท.  
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  ✓ ✓  



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 11 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         กลยุทธ์ที่ ๒  ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนงานให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายองค์กรคณุธรรม 

8. โครงการคุณธรรม  
สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท.  

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้มี
คุณธรรมตามหลักธรรม
ทางศาสนา น้อมนำ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลัก 
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และดำรงชีวิตตาม
วิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน 
และสร้างเสริมการม ี
ส่วนร่วมของบุคลากร 
ในการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และการ 
ยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ 
๓. ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต 

มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของจำนวนที่กำหนด
ในโครงการ 
 

ระดับความสำเร็จในการ
จัดกิจกรรมตาม
โครงการคณุธรรม สร้าง
สังคมที่ดี ป.ป.ท.   
ระดับที่ ๑ มีการประชุม
หารือเพื่อกำหนด
กิจกรรมและสถานท่ีที่
จะดำเนินโครงการ/จดั
กิจกรรม 
ระดับที่ 3 มีการจดั
กิจกรรมและเจ้าหน้าท่ี
ของสำนักงาน ป.ป.ท.
เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับที่ 5 จดัทำสรุปผล
การดำเนินการเสนอต่อ
เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

๒๐๐,๐๐๐ ✓     



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 12 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

9. การประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสรมิ
คุณธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. 

เพื่ออำนวยการใหเ้กดิการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทและ
แผนปฏิบตัิการส่งเสรมิ
คุณธรรมของสำนกังาน 
ป.ป.ท.  

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต  

มีการจัดประชุมฯ 
อย่างน้อย 2 ครั้ง  

สำนักงาน ป.ป.ท.                 
มีแผนปฏิบตัิการส่งเสริม
คุณธรรมสำนักงาน 
ป.ป.ท. และแนวทาง
ขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคณุธรรม 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

✓    
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมที่ ๓  เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
         กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างองค์กรแห่งความผาสุกด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม 

๑0. การกำหนดสวัสดิการ
ภายในที่นอกเหนือจากท่ีรัฐ
จัดให้  

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
การปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรของสำนักงาน 
ป.ป.ท.  

สำนักงาน
เลขาธิการ 

 
 
 
 
 
 

มีข้อเสนอในการ            
จัดสวสัดิการภายใน
สำนักงาน ป.ป.ท.  
เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ
สวัสดิการฯ พิจารณา
ได้ อย่างน้อยปีละ 1 
เรื่อง 

ระดับความสำเร็จในการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
ใหแ้ก่บุคลากรในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท. 
ระดับที่ 1 กำหนดวัน
ตรวจสุขภาพและ
ดำเนินการสำรวจผูส้นใจ
เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 
ระดับที่ 3 ดำเนินการ
จัดให้มีกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้แก่
บุคลากรในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท.                 
ไม่น้อยกว่า 150 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 13 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ระดับที่ 5 แจ้งผลการ
ตรวจสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้แก่
บุคลากรในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท.                 
ไม่น้อยกว่า 150 คน 
รับทราบ 
 

11. การคัดเลือกข้าราชการ               
ในสังกัด เพื่อเสนอช่ือเข้ารับ
รางวัลข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 

เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
รักษาบุคลากรไว้กับ
องค์กร 

สำนักงาน
เลขาธิการ 

มีการเสนอข้าราชการ
ในสังกัด เพื่อเข้ารับ
รางวัลข้าราชการ          
พลเรือนดเีด่น จำนวน 
2 รายชื่อ 

ระดับความสำเร็จในการ
คัดเลือกข้าราชการ               
ในสังกัด เพื่อเสนอช่ือ
เข้ารับรางวลัข้าราชการ
พลเรือนดเีด่น 
ระดับที่ 1 ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพล
เรือนดีเด่น เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการคัดเลือกประจำป ี
ระดับที่ 3  
ดำเนินการประกาศเพื่อ
สรรหา และคัดเลือก 
โดยให้หน่วยงานสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกฯ 
ระดับที่ 5 เสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณา

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 14 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

คัดเลือกบุคคลจากการ
เสนอรายชื่อ เพื่อเสนอ
ช่ือเข้ารับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
จากกระทรวง 
ศึกษาธิการ  
 

12. การส่งเสรมิสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้แก่บุคลากรใน
สังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การดูแลรักษาสุขภาพ
และป้องกันโรค ให้แก่
บุคลากรในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงาน
เลขาธิการ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคให้แก่
บุคลากรในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท. ไม่
น้อยกว่า 150 คน 

ระดับความสำเร็จในการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
ให้แก่บุคลากรในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท. 
ระดับที่ 1 กำหนดวัน
ตรวจสุขภาพและ
ดำเนินการสำรวจผูส้นใจ
เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 
ระดับที่ 3 ดำเนินการ
จัดให้มีกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้แก่
บุคลากรในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท.                 
ไม่น้อยกว่า 150 คน 
ระดับที่ 5 แจ้งผลการ
ตรวจสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้แก่

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

บุคลากรในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท.                 
ไม่น้อยกว่า 150 คน 
รับทราบ 
 

13. การสร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักงาน
เลขาธิการ 

มีการจัดกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ปีละ 1 กิจกรรม 

ระดับความสำเร็จในการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
ให้เกิดการพัฒนาสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
ระดับที่ 1 ขอความ
เห็นชอบจากเลขาธิการฯ 
ในการกำหนดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  
ระดับที่ 3 ดำเนินการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
ให้เกิดการพัฒนาสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
ระดับที่ 5 รายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

พัฒนาสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ให้เลขาธิการ
ฯ ทราบ 
 

         กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างองค์ความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านคณุธรรม จริยธรรม 

14. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูคุ้ณธรรม คู่ ป.ป.ท. 

1. เพื่อเสริมสร้างระบบ
คุณธรรมของสำนักงาน 
ป.ป.ท. ให้เข้มแข็ง 
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้บุคลากร
สำนักงาน ป.ป.ท. 
3. เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์คุณธรรม
ของสำนักงาน ป.ป.ท.ใน
การขับเคลื่อนคณุธรรม 
พึงประสงค์ 4 ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา  
 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต 

มีการนำเสนอผลงาน
ผ่านสื่อออนไลน ์
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ป.ป.ท. ท่ีส่งผลวิเคราะห์
การดำเนินการองค์กร
คุณธรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ✓ ✓ ✓  
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แบบรายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

  (สำนัก/กอง/ศูนย์/หน่วยงานขึ้นตรง)   

รอบ  เดือน 
 

แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
(รายละเอียดการดำเนินงาน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม ที่  ๑  พัฒนาประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลของสำนักงาน ป.ป.ท. 
       กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างการรบัรู้ ความตระหนักให้บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
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แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
(รายละเอียดการดำเนินงาน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม ที่  ๑  พัฒนาประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลของสำนักงาน ป.ป.ท. 
       กลยุทธ์ที่ ๒  ขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. 
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แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
(รายละเอียดการดำเนินงาน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม ที่  2  สร้างและพัฒนาให้สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรคุณธรรม 
       กลยุทธ์ที่ 1  สร้างการรบัรู้ ปลุกและปลูกจิตสำนึกค่านิยมแห่งคุณธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมศาสนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีไทยที่ดีงามฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 21 

แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
(รายละเอียดการดำเนินงาน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม ที่  2  สร้างและพัฒนาให้สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรคุณธรรม 
       กลยุทธ์ที่ ๒  ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนงานให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายองค์กรคุณธรรม 
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แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
(รายละเอียดการดำเนินงาน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม ที่  ๓  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
       กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างองค์กรแห่งความผาสุกด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
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แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
(รายละเอียดการดำเนินงาน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม ที่  ๓  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
       กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างองค์ความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


