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คำนำ 
การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้คุณธรรมนำการ
พัฒนา ทำให้สังคมไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนเป็นสังคมแห่งคุณธรรม 

ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องมาตรการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ที่กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านกรทุจริต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.) มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(ศปท.อพวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่
การเป็นองค์กรคุณธรรม 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 หน้า 

หลักการและเหตุผล ๑ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒ 
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หลักการและเหตุผล 

นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนใน
ชาติ โดยให้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักคำสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่ำนิยม จิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชำชน ให้การพัฒนาประเทศมี
ความสมดุล ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย 
๔.๐ โดยให้สังคมเกิดความเข้มแข็งจากภายในและกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ด้วยหลักแนวคิดการส่งเสริมคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอำสำ” รวมทั้งจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้สังคมเกิดความม่ันคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความม่ังคั่ง เข้มแข็งบนวิถี
วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายรัฐบาลดังกล่าว เพ่ือเป็น
การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของหน่วยงาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนใน
สังคมไทย เป็นคนมีคุณธรรม มีความรักชาติ มีความศรัทธา และยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสังคมแห่งคุณธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำในการป้องกัน ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” จึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างกลไกการขับเคลื่อนเพ่ือส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้รวมทั้งเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 



๒ 
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑. วิสัยทัศน์  เป็นองค์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๒. พันธกิจ ๑. ส่งเสริมบุคลากร อพวช. ให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและดำรงชีวิต 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกรูปแบบ 
 ๓. ส่งเสริมให้บุคลากร อพวช. มีจิตอาสา และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๓. เป้าหมาย พนักงานและลูกจ้าง อพวช. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน/จริยธรรม 
ของหน่วยงาน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดำรงชีวิต และเป็นองค์กรคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการส่งเสริม
คุณธรรม 

วางรากฐานสร้างเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร 

๑. อพวช. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์กรคุณธรรมใน
ระดับองค์กรคณุธรรม
ต้นแบบ 

๑. จัดอบรมหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินองค์กรคณุธรรมของ
กรมการศาสนา 

๕๐,๐๐๐ ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

ศปท./กบ. และ
คณะทำงานฯ 

๒. บุคลากร อพวช. เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมไม่
น้อยกว่า ๘๐ คนต่อครั้ง 

๒. จัดกิจกรรมการน้อมนำหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

ศปท./กบ. และ
คณะทำงานฯ 

๒. การสร้างกลไกลการ
ขับเคลื่อนเพื่อส่งเสรมิ
ระบบคณุธรรม
จริยธรรม 

๑. วิเคราะห์และพัฒนาผล
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพื่อเช่ือมโยง
กับแนวทางการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจรติของ
ประเทศไทย (CPI) 

๑. สามารถรักษาผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ AA 

๑. ดำเนินการตอบแบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

ศปท./กบ. และ
คณะทำงานฯ 



๓ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ๒. ผลักดันให้เกดิกิจกรรม
ด้านจิตอาสารวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรของ อพวช. เข้า
ร่วมกิจกรรม 

๒. บุคลากร อพวช. เข้าร่วม
กิจกรรมด้านจิตอาสาไม่
น้อยกว่า ๘๐ คนต่อครั้ง 

๒. จัดกิจกรรมหรือจักอบรมด้านการสร้าง
จิตสำนักในการปฏิบัตตินให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

ศปท./กบ. และ
คณะทำงานฯ 

๓. การรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ทุกไตรมาสต่อ
คณะทำงานส่งเสรมิคณุธรรม ป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

ศปท./กบ. และ
คณะทำงานฯ 

๓. การพัฒนาศักยภาพและ
องค์ความรู้รวมทั้ง
เครือข่าย เพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรม 

ส่งเสริมการจัดการความรู้
ด้านการส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรม 

จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ให้
บุคลากร อพวช. ได้เรียนรู้ไม่
น้อยกว่า ๕ เรื่องต่อป ี

เผยแพรค่วามรูด้้านการส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่องต่อปี 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

ศปท./กบ. และ
คณะทำงานฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 
 
 


