แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อพวช.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

คำนำ
การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) แผนปฏิบัติร าชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
คำนิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้คุณธรรมนำการพัฒนา ทำให้สังคมไทยมีความมั่นคง มัง่ คั่ง และยั่งยืน และ
เป็นสังคมแห่งคุณธรรม
ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม 2555 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ที่กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านกรทุจริต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.) มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติก ารส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(ศปท.อพวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีง าม นำไปสู่
การเป็นองค์กรคุณธรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.)
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า
หลักการและเหตุผล

๑

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒

รายละเอียดแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๔

หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนใน
ชาติ โดยให้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักคำสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้ างค่ำนิยม จิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชำชน ให้ก ารพัฒนาประเทศมี
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 เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็งบนวิถี
วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายรัฐบาลดังกล่าว เพื่อเป็น
การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของหน่วยงาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยมุ่งเน้นการ
ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมไทย เป็นคนมีคุณ ธรรม มีความรักชาติ มีความศรัทธา และยึดมั่นในหลักคำสอนของ
ศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสังคมแห่งคุณธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำใน
การป้องกัน ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน อพวช.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

๑

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. เป้าหมาย
พนักงานและลูกจ้าง อพวช. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน / จริยธรรมของหน่วยงาน
และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดำรงชีวิต และเป็นองค์กรคุณธรรม
๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑) ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม / ร้อยละ ๑๐๐
๒) ร้อยละการประเมินผ่านระดับองค์กรคุณธรรม ระดับ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เมื่อสิ้นสุดแผน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
วางระบบรากฐานการ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมใน
อพวช.

 ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานและลู ก จ้ า ง อพวช.
มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลั ก ทางศาสนา ตามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการพลเรือน/จริยธรรมของหน่วยงาน
และน้ อ มนำหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้
ในการดำรงชีวิต

 ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ
อพวช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

ร้อยละ

๘๐

ศปท. กบ.
และคณะ
ทำงานฯ

๒

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม

แผน

๑

 ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถ
ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติ การส่งเสริมคุณธรรม

ร้อยละ

๑๐๐

ระดับ

๓

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างความเข้มแข็งใน
ระบบการบริหารจัด
การด้านส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

 เสริมสร้างและพัฒ นาระบบการบริห าร
จัดการด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง

 ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรม
ของหน่วยงาน

ศปท.
และ
คณะทำงานฯ

๓

รายละเอียดแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์

วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ใน อพวช.
ส่งเสริมให้บุคลากรของ อพวช. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมของ อพวช.
และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถี วัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดำรงชีวิต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ อพวช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ ๘๐)
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

๑) วางระบบรากฐาน ๑) การเสริมสร้างคุณธรรม
การใช้วัฒนธรรม
จริยธรรม ให้กับบุคลากร
ไทยเป็นฐานในการ
ของ อพวช.
เสริม สร้างคุณธรรม

งบประมาณ
ระยะเวลา
หน่วยงาน
(บาท)
ดำเนินการ
รับผิดชอบ
๑) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
๑) ร้อยละบุคลากรของ ๕๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ ศปท. กบ.
บุคลากร อพวช. เข้าร่วม
อพวช.ที่เข้าร่วม
และ
กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริม
คณะทำงานฯ
จริยธรรม ประพฤติตนตาม
คุณธรรม จริยธรรม
หลักศาสนา ประมวลจริยธรรม
(ร้อยละ ๘๐)
ของ อพวช.อย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ด้านการส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
 การบรรยาย เรื่อง การขับ
เคลื่อน อพวช. สู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม

๔

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เบศรรามาธิบดี รัชการที่๙
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย”
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
 พิธีถวายพระพรเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวาย
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์” ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕

๕

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ด้านศาสนา
 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี ๒๕๖๕
 กิจกรรมเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕
 กิจกรรมเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
 กิจกรรมทำบุญใส่บาตร
ประจำเดือน
ด้านวัฒนธรรมไทยและสืบสาน
ประเพณีไทย
 กิจกรรมวันสงกรานต์
 การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
สัปดาห์ละ ๒ วัน
 วัฒนธรรมด้านอาหาร เป็น
การจัดอาหารว่างด้วยขนม
ไทย
ด้านส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อ
สังคม
 จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

๖

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๒) สร้างคนดีและคนเก่งในทุก
ระดับ รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักการดำเนินงานตาม
ภารกิจของ อพวช. ภายใต้
รากฐานวัฒนธรรมไทย

๒) การอบรมพนักงานและลูกจ้าง ๒) ร้อยละของ
พนักงานและ
ของ อพวช. ที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ลูกจ้างใหม่ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
(ร้อยละ ๘๐)

๓) การเชิดชูคนดีศรี อพวช.

๓) การคัดเลือกพนักงานดีเด่นของ ๓) พนักงานดีเด่น
อพวช. ประจำปี ๒๕๖๕
จำนวน ๓ คน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท. กบ.
และ
คณะทำงานฯ

ก.ย. ๖๕

กบ.

- ๕๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ..................................

๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
เป้าประสงค์
เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ๑) ร้อยละของหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
๒) ร้อยละของการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์
๑) สร้างและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการด้านส่งเสริม
คุณธรรมและเสริม
สร้างความเป็น
เอกภาพแก่สถาบัน/
องค์กรในสังคม

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑) ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์
๑) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม ๑) หน่วยงานมีแผน
และรวบรวมข้อมูลเพื่อ
คุณธรรม และติดตาม
ปฏิบัติการส่งเสริม
ทบทวนและปรับปรุง
ประเมิน ผลการดำเนินงาน
คุณธรรม (๑ แผน)
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
ของ อพวช.ประจำปี ๒๕๖๖
คุณธรรม ให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
และนโยบายกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๒) การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผล ๒) การรายงานผลการดำเนิน
๒) ร้อยละความสำเร็จ
และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ของการดำเนินการ
ตามแผนฯ และนำข้อเสนอ
ตามแผนปฏิบัติการ
แนะมาปรับปรุง/พัฒนาการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ดำเนินงาน
(ร้อยละ ๑๐๐)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
มี.ค.๖๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท. และ
คณะทำงานฯ

มี.ค.๖๕ - เม.ย.๖๕
(รอบ ๖ เดือน)

ศปท.

ก.ย.๖๕ - ต.ค.๖๕
(รอบ ๑๒ เดือน)

๘

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

๒) ผลักดันให้เกิด
๑) ส่งเสริมและเสริมสร้างให้
กิจกรรมด้านจิต
บุคลากรของ อพวช. มีจิต
อาสา รวมถึงส่งเสริม สาธารณะ
และสนับสนุนให้
บุคลากรของ
หน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากร อพวช. เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส
ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
-

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท. กบ.
และ
คณะทำงานฯ

กลยุทธ์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ..........................

๙

