แผนการสงเสริมคุณธรรมและคุมครองจริยธรรม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

คำนำ
การจัดทำแผนส งเสริ มคุ ณธรรมและคุ  มครองจริย ธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย จัดทำขึ้นเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งอนุมัติแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เสนอโดย
กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งแนวทางการจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรมและคุมครองจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เปนไปตามยุทธศาสตรแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ซึ่งแผนดังกลาว จะไดเปนขอมูลในการบูรณาการ
ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององคกร
ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมไปสูการปฏิบัติ เกิดสังคมคุณธรรมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และแนวนโยบายตามมติ
คณะรัฐมนตรี

หลักการและเหตุผล
การสงเสริมคุณธรรม เปนการใหคนไทยในสังคมไทย เปนคนมีคุณธรรม มีความรักชาติ มีความศรัทธาและยึด
มั่นในหลักธรรมทางศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และสงเสริมประเทศไทยเปนแบบอยาง
ทางดานคุณธรรม สรางความเขมแข็ง จากภายใน คุณธรรมนำการพัฒนา ทำใหสังคมไทยมั่นคงยั่งยืนและเปนสังคม
แหงคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงไดเสนอแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
เปนแผนระดับชาติ เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปนกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน โดย
นำกลไกประชารัฐ มาเปนแนวทางการขับเคลื่อน และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อนุมัติแผน
และจั ด ตั ้ ง อนุ ก รรมการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมระดั บ กระทรวงและระดั บ จัง หวั ด และบู ร ณาการแผนงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ใหสอดคลองกับแผนแมบทฯ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได
แตงตั้งอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติและสงเสริมขาราชการ เจาหนาที่ใหมี
คุณธรรม จริยธรรม จึงกำหนดใหทุกหนวยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและคุมครองจริยธรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย
ไดจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรมและคุมครองจริยธรรมประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการใหสอดคลองกับ
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่อเปนขอมูลในการบูรณาการขับเคลื่อนการ
สงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
แผนสงเสริมคุณธรรมและคุมครองจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย ไดกำหนดยุทธศาสตรเปน ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร
ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางองคความรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๓ บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน ดานการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของหนวยงาน
วัตถุประสงค
๑.เพื่อปลูกและปลุกจิตสำนึกดานคุณธรรมจริยธรรมในองคกร
๒.เสริมสรางความรู ความเขาใจ คุณธรรมจริยธรรมในองคกร
๓.สรางความรวมมือในการสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมในองคกร
๔.เพื่อประเมินผลการดำเนินการในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
หนวยงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ชื่อกระทรวง/องคกร หนวยงาน..สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรรี ัมย
สถานที่ตั้ง ๑๑๕๙ เขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรรี ัมย จังหวัดบุรีรมั ย
ชื่อผูประสานงาน นางปราณี ชินบุตร
โทร.0902584263
ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการป 256๔
1.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรมั ย

จำนวนบุคลากร
ในหนวยงาน
25

จำนวนกลุมเปาหมาย
และภาคีเครือขาย
1

จำนวนประชาชน
เปาหมาย
25

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ..........4....................................โครงการ
จำนวนงบประมาณที่ใชดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รวม..........-..................................บาท
• จากงบปกติของหนวยงาน ทุกโครงการจำนวน..................-.............................บาท
• จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน...................................-............................บาท
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกันใหเขมแข็ง
มีจำนวนรวม...25........คน
• จำนวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสำคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม...1..แหง
• จำนวนหนวยงาน/องค กรทั้ งภายในและภายนอกที่ ใหการสนับสนุ นหรื อร วมจัดกิจกรรมเทิ ดทูนสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย.....๑......แหง
• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย..25...คน
• จำนวนชุมชนคุณธรรม องคกร/หนวยงานคุณธรรมตนแบบในเครือขาย รวม.....1.....แหง ระยะเวลาที่ดำเนินการ....5.....เดือน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องคกร หนวยงาน
• ปลุกจิตสำนึกดานคุณธรรมจริยธรรมในองคกร
• เสริมสรางความรู ความเขาใจ คุณธรรมจริยธรรมในองคกร
• สรางความรวมมือและประเมินผลการดำเนินการในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงค
ของโครงการ

เพื่อรวม
สรางสรรค
และปลุกจิตสำนึก
คุณธรรมและจริยธรรม มุงมั่นทำ
ความดี และ
ในองคกร
1.1 กลยุทธสงเสริม ทำประโยชน
และปลูกฝงการเรียนรู ใหกับสังคม
และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม ยกยอง เชิดชู
บุคคลผูมีคุณธรรม
จริยธรรม หลักธรรมา
ภิบาลในการปฏิบัติงาน
1.2 โครงการ/
กิจกรรมจิตอาสา/การ
พัฒนาตนเองของ
บุคลากร

1) ยุทธศาสตรปลูก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทุกสวนงาน

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
25 คน

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ
การดำเนิน
กิจกรรมที่
เปน
ประโยชน
เพื่อสังคม

งบประมาณ
ที่ใช
-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
6๓)

ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย.
6๔)
6๔)
√
√

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.
6๔)
√

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร/โครงการ
2) ยุทธศาสตรสราง
องคความรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม
2.1 กลยุทธสงเสริม
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินการตามประมวล
จริยธรรม จรรยาบรรณ
ขาราชการ
2.2 โครงการ/
กิจกรรมการเผยแพรสอื่
รณรงคสงเสริมใหสังคม
3) ยุทธศาสตรบูรณา
การความรวมมือ
ระหวางหนวยงานดาน
การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
3.1 กลยุทธสราง
เครือขายดานคุณธรรม
จริยธรรม
3.2 โครงการ/
กิจกรรม การรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูม ีสวน
ไดสวนเสียของ
แผนงาน/โครงการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4) ยุทธศาสตรสราง
ความเข็มแข็งในการ
บริหารจัดการในเรือ่ ง
คุณธรรม จริยธรรมของ
หนวยงาน
4.1 กลยุทธ.
กำหนดเครือ่ งมือในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ/ดำเนินการ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
4.2 โครงการ/
กิจกรรมประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนิน
ของหนวยงานภาครัฐ
รวม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

งบประมาณ
ที่ใช

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
6๓)

ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย.
6๔)
6๔)
√
√

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.
6๔)
√

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

เพื่อสงเสริม สวน
สนับสนุน
อำนวยการ
คานิยมยก
ยองเชิดชูและ
เห็นคุณคา
ของการ
ปฏิบัติตน
ตามหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม

ชองทางใน
การเผยแพร
สื่อ
ประชาสัมพัน
ธดาน
คุณธรรม
จริยธรรม

ประชาชน
สามารถ
เขาถึงองค
ความรู/
กิจกรรมดาน
คุณธรรม
จริยธรรม

-

เพื่อสงเสริม
การมีสวน
รวมของ
ประชาชน

ทุกสวนงาน

จำนวน
หนวยงานที่
เขามามีสวน
รวมของ
ประชาชน
แผนงาน/
โครงการดาน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดลอม

รอยละ 80
ของกิจกรรม
โครงการมี
ความพึง
พอใจใน
ระดับดีเยี่ยม

-

√

√

√

เพื่อ
ตรวจสอบ
ความโปรงใส
ในการ
ดำเนินงาน
ของ
หนวยงาน

สวน
ยุทธศาสตร

1 ครั้ง

มีการ
ดำเนินงาน
ครอบคลุม
รอยละ 85
ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด

-

√

√

√

หมายเหตุ

