
โครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม รวม 3 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
แผนงาน/
โครงการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2564 
เชิง 

ปริมาณ 
เชิง 

คุณภาพ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย.-ม.ิย.64) 
ไตรมาส 4 

 (ก.ค.-ก.ย.64) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบ
รากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทยด้วย
ความพอเพียง มีวินัย สจุริต 
จิตอาสา 
   กลยุทธ์ที่ 4 วางระบบ
รากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมของหน่วยงาน/ 
กลุ่มเป้าหมายขององค์กร 
   

เพื่อให้ข้าราชการและ
บุคลากรของกองงานผู้ตรวจ
ราชการ รับผิดชอบต่อหน้า
ที่มาปฏบิัติงานทนัเวลาและ
เข้าประชุมก่อนเวลาประชุม 

โครงการส่งเสริม
ให้ข้าราชการ
และบุคลากรมี
วินัยตรงต่อเวลา
ในหน่วยงาน 
- กิจกรรมเดิน
รณรงค์/
ประชาสัมพนัธ ์
ให้บุคลากรมา
ปฏิบัติงานตรง 
เวลาและเชา้ร่วม
ประชุมก่อนเวลา
ประชุม 

กงต. 
สนป. 

- ข้าราชการและ
บุคลากรของ
หน่วยงานมา
ปฏิบัติงาน
ทันเวลา ไม่น้อย 
กว่า ร้อยละ 90 
- เข้าร่วมประชุม 
ก่อนเวลาไม่น้อย 
กว่า 5 นาท ี

การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 
มาปฏิบัตงิาน
ตรงเวลาและเข้า
ร่วมประชุมก่อน
เวลาไมน่้อยกว่า  
5 นาท ี

     

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบ
รากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทยด้วย
ความพอเพียง มีวินัย สจุริต 
จิตอาสา 
   กลยุทธ์ที่ 4 วางระบบ
รากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมของหน่วยงาน/ 
กลุ่มเป้าหมายขององค์กร 
 

เพื่อให้ข้าราชการและ
บุคลากรของกองงานผู้ตรวจ
ราชการมีวินัยและมบีรรทัด
ฐานในการดำรงชวีิต 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
ให้ข้าราชการ
และบุคลากรใส่
เครื่องแบบ
ข้าราชการ 
- กิจกรรมเดิน
รณรงค์/
ประชาสัมพนัธ ์
การใส่เคร่ืองแบบ
ข้าราชการทุกวนั
จันทร ์

กงต. 
สนป. 

ข้าราชการและ
บุคลากรใส่
เครื่องแบบ
ข้าราชการทุกวนั
จันทร ์
ร้อยละ 90 

มีวินัยเป็น
บรรทัดฐาน  
การประพฤติตน
ในการดำรงชีวติ 

     

               
   
 



            - 2 - 
 

ยุทธศาสตร ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
แผนงาน/
โครงการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2564 
เชิง 

ปริมาณ 
เชิง 

คุณภาพ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย.-ม.ิย.64) 
ไตรมาส 4 

 (ก.ค.-ก.ย.64) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบ
รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทยด้วย
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตอาสา 
   กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบ
รากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมของสถาบัน
เศรษฐกิจ 

เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร 
ของกองงานผู้ตรวจราชการ
ช่วยกันลดปริมาณการใช ้
ขวดน้ำพลาสติกและประหยัด 
พลังงานไฟฟ้า 
   

โครงการลดการใช้
ขวดน้ำพลาสติก/ 
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าใน
หน่วยงาน 
- กิจกรรมเดิน
รณรงค์/
ประชาสัมพนัธ ์
ลดการใช้ชวดน้ำ
พลาสติก/ประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

กงต. 
สนป. 

- ยอดสั่งซื้อ 
น้ำดื่มขวด
พลาสติกลดลง 
ร้อยละ 80  
- สถิติการใช้ 
พลังงานไฟฟ้า 
ลดลง 
 

เป็นการลด 
ปริมาณพลาสติก 
/ประหยัด 
พลังงานไฟฟ้า 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือใน
การส่งเสริมคุณธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้เป็น 
แกนนำในการส่งเสริม
คุณธรรม  
 

เพื่อขับเคลื่อนระบบคุณธรรม
ให้ข้าราชการและบุคลากร
กองงานผู้ตรวจราชการโดย
ยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ทำความดีจนเป็น
แบบอย่าง 
 

กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูบุคคล
คุณธรรมใน 
กองงานผู้ตรวจ
ราชการ 

กงต. 
สนป. 

 

ข้าราชการและ
บุคลากรกองงาน
ผู้ตรวจราชการ 
ได้รับการ
คัดเลือกเป็น
บุคคลคุณธรรม 
ฝ่าย/กลุ่มงาน  

ข้าราชการและ
บุคลากรกองงาน
ผู้ตรวจราชการ
ปฏิบัติตัวโดยยึด
หลักคุณธรรม
และจริยธรรม 

    

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................... 
(นางพิมพ์นรี  ศรีเมือง) 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 

ผู้จัดทำข้อมูล/ผู้ประสานงาน 

ลงชื่อ..................................................... 
   (นางชวิรดา  พิกุลแย้ม) 

ผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ 
หัวหน้าหน่วยงาน 



        
  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานปี 2564 

  
 ชื่อกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน        กองงานผู้ตรวจราชการ                              
. สถานที่ตั้ง 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร          .                         
   กรุงเทพมหานคร 10200                                                                              .
 ชื่อผู้ประสานงาน  นางพิมพ์นรี  ศรีเมือง                  โทร. 02 221 2141-69, 1220               
.                       นางพรธิดา  ศรีทองดี                    โทร. 02 221 2141-69, 1248               
.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2564   3  โครงการ 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2564 ...........-.....บาท 
  จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จำนวน   -  บาท 
  จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการ จำนวน - บาท 

โครง 
การ 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ 2564 
ผลการ

ดำเนินการ ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

1          
2          
3          
 
หมายเหตุ :  ผลสำเร็จเชิงปริมาณ  คือ จำนวนคน  จำนวนหน่วยงาน  จำนวนชุมชน 
       ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ  คือ  คุณภาพชีวิต  ความพึงพอใจ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงานในปี 2564   
จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ 
สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมี จำนวนรวม............คน 
   จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ...........แห่ง 
   จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ...........แห่ง 
   จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์............แห่ง 
   จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ............แห่ง 
   จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย  รวม...........แห่ง 
 

แบบฟอร์มที่ 4 



 
                   รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา  “องค์กรคุณธรรม” 
        
ชื่อกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน       กองงานผู้ตรวจราชการ                                           . 
ผู้บริหารองค์กร  ชื่อ   นางชวิรดา  พิกุลแย้ม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ 
ชื่อผู้ประสานงาน  นางพิมพ์นรี  ศรีเมือง   โทร. 02 221 2141-69, 1220               .  
             นางพรธิดา  ศรีทองดี  โทร. 02 221 2141-69, 1248               . 
สถานที่ตั้ง 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200                    
จำนวนผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรทั้งหมด   คน  

เกณฑ์การประเมิน คะแนน หมายเหตุ 
1. ผู้บริหารและสมาชิก มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมย์หรือข้อตกลง 
    จำนวน .................. คน  คิดเป็นร้อยละ ......................... 

  

2. ผู้บริหารและสมาชิก จำนวน ..............  คน คิดเป็นรอ้ยละ 
    มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก”้ และ “ความดีที่อยากทำ” จำนวน................. เรื่อง 
    1.  ............................................................................................................................. .................. 
    2.  ....................................................................... ....................................................................... 
    3.  ............................................................................................................................. ................. 

  

3. การจัดทำแผนส่งเสริมคณุธรรมเป้าหมายที่กำหนด 
    3.1 แผนการดำเนินงาน                                           มี          ไม่มี    
    3.2 การมอบหมายบุคคลรับผิดชอบ                             มี          ไม่มี    
    3.3 การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ                        มี          ไม่มี    

  

4. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จร้อยละ   
5. การจัดระบบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    5.1 การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน                       มี          ไม่มี    
    5.2 การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกทกุระดับในองค์กร  มี          ไม่มี    

  

6. กระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี หรือหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมดีเด่นในการสง่เสริม 
    คุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได ้
    6.1 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี                                   มี          ไม่มี    
    6.2 การประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมดีเด่น               มี          ไม่มี    

  

7. มีผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้นมีผลสำเร็จร้อยละ   
8. องคก์รมีการกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมายและจัดกิจกรรมเพิ่มเติมใน 3 มิติ (เพิ่มเติมจากเรื่องที่ดำเนินการไปแลว้ 
      มีการเพิ่ม จำนวน.......... มิติ    หลักธรรมทางศาสนา   หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
      มีวัฒนธรรม   ไม่มีการปฏิบัติ 

  

9. มีการถอดองค์ความรู้จากกิจกรรมการดำเนินงานองคก์รคณุธรรมเพื่อเผยแพร่ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด 
    ขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได ้
      ทุกกิจกรรม    กิจกรรม    ไม่มีการถอดองค์ความรู้   

  

รวมคะแนน   

แบบฟอร์มที่ 5 



 
 
 
 
  

 
 

ลงชื่อ........................................... 
(นางชวิรดา  พิกุลแย้ม) 

ผู้อำนวยการกองงานผูต้รวจราชการ 
หัวหน้าหน่วยงาน 

ลงชื่อ........................................... 
(นางพิมพ์นรี  ศรีเมือง) 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 

ผู้จัดทำข้อมูล/ผู้ประสานงาน 


