
  
 
 
 
 

ประกาศกองงานผู้ตรวจราชการ 
เรื่อง  เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม 

------------------------------ 
  พวกเราสมาชิกในกองงานผู้ตรวจราชการ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
คุณธรรม โดยมี “คุณธรรมเป้าหมาย” ดังนี้ 
  คุณธรรม 4 ประการ 
  1. พอเพียง ทุกคนจะดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ 
มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
  2. วินัย ทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อ
องค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย 
  3. สุจริต ทุกคนจะทำงานด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความถูกต้อง 
  4. จิตอาสา ทุกคนจะเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มิใช่หน้าที่ของตนโดย
มิได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพ่ือความดี เพ่ือประโยชน์ของสังคม และประเทศชาติ 

  ปัญหาที่อยากแก้ 
  1. การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ (การตรงต่อเวลาในการกำหนดส่งงาน) 
  2. การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความดีที่อยากทำ 
1. การรักษาเวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าประชุม 
2. การแต่งกายชุดข้าราชการตามระเบียบในวันจันทร์ 
3. รักษาสิ่งแวดล้อม (ลดการใช้ขวดพลาสติก/ประหยัดไฟฟ้า) 

   

  ทั้งนี้ เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกาขององค์กร เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา เกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความสมานฉันท์ ยึดมั่นใน
หลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต ปัญหาหมดไปสิ่งดี
งามเกิดขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 
         (นางชวิรดา  พิกุลแย้ม) 

            ผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
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 


