
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำโดย 

ส ำนักบริหำรกลำง 
 

 

โครงกำรกำรเสริมสร้ำงกำรประเมินคุณธรรม/ควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครฐั ประจ ำปี 2563 



 

1. หลักกำรและเหตผุล 
 สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช้การส่งเสริมการบริหารแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้น  
ให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับช้ันขององค์กร มีส่วนร่วมก าหนดหลักคุณธรรมในการท างานบนพื้นฐานคุณภาพ  
คู่คุณธรรมด้วยความสุขสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม อีกท้ัง ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรมีระบบ 
การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใส และใช้เป็นแนวทางหลัก 
ในการด าเนินงานและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม  
มักถูกมองว่าเป็นเรื่องนามธรรมท่ีเกิดจากจิตส านึกของบุคคลน้อยนักท่ีจะเห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญ 
เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และการเมือง เพราะการแก้ไขปัญหาจริยธรรมไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์  
ท่ีเป็นรูปธรรมแก่สังคมได้ประกอบกับปัจจุบันปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงค่านิยมท่ีสร้างความแตกแยกจนท าให้คนไทยไม่สามารถแยกแยะ ถูก ผิด   
ดี ช่ัว ได้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องฟื้นฟูคนในชาติให้มีจิตส านึกท่ีดีร่วมกัน 
 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
จึงได้จัดท า “โครงการการเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2563” โดยวิเคราะห์สถานการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากผลการส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อ อ.อ.ป. ประจ าปี 2562 และจากผลการส ารวจการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการ จัดกิจกรรมต่างของโครงการเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/โครงการเสริมสร้างการประเมิน- 
คุณธรรม ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปี 2562 และผลคะแนนของการประเมินการทุจริตภาครัฐ (ITA) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานโดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุจริตในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 
 

2. วัตถุประสงค ์
 (1) เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                    
แก่ผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป.     
 (2) สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ช้ัน ใหป้ฏิบัติงานอย่างมีความสุข   
 (3) ส่งเสริมและเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป.                      
ให้มีคุณธรรม โปร่งใส 
 (4) ปลูกฝังบุคลากรให้มีความแข็งแรงและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม 

 

3. เป้ำหมำย 
 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2563 อย่างน้อย 5 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
              4. ขั้นตอน… 
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4. ข้ันตอนกำรด ำเนนิกำร 
 (1) ศึกษาและรวบรวม นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม               
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/โครงการเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2562/ผลส ารวจความพึง-
พอใจของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อ อ.อ.ป. ประจ าปี 2562/ระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม/ผลคะแนนของการประเมินการทุจริตภาครัฐ (ITA) เพื่อเป็น 
การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุจริตในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 

 (2) จัดท าโครงการการเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 พร้อมเสนอโครงการต่อ อ.อ.ป. เพื่อขอความเห็นชอบ 

 (3) แจ้งเวียนโครงการการเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 ให้ทุกหน่วยงานเพื่อทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
 (4) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ 
 (5) ส ารวจการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
 (6) รวบรวมผลการด าเนินของโครงการการเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใส              
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 และสรุปผลการด าเนินงานรายงาน อ.อ.ป.  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 

ในกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัด 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1. ศึกษาและรวบรวม นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการ
สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ/โครงการเสริมสร้างการประเมิน
คุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปี 2562/ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่
มีต่อ อ.อ.ป. ประจ าปี 2562/ระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม/ผลคะแนนของการประเมินการทุจริต
ภาครัฐ (ITA) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือ
คุณธรรม จริยธรรม และมีความสุจริต ในการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2562 

ม.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ  
ด าเนินการจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 5 กิจกรรม 
  
เชิงคุณภาพ  
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการภาย 
ในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.บก. 2. จัดท าโครงการการเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2563 พร้อมเสนอโครงการต่อ อ.อ.ป.  
เพื่อขอความเห็นชอบ 

ม.ค. – ก.พ. 

3. แจ้งเวียนโครงการการเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม  
/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2563 ให้ทุกหน่วยงานเพื่อทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ก.พ. 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ  
การเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563  

ก.พ. – ต.ค. 

5. ส ารวจการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. เก่ียวกับ
การจัดกิจกรรม พ.ย. 

6. รวบรวมผลการด าเนินของโครงการการเสริมสร้างการ
ประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 และสรุปผลการ
ด าเนินงานรายงาน อ.อ.ป. 

ธ.ค. 

             5. ระยะ… 
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5. ระยะเวลำด ำเนนิกำร 
 มกราคม – ธันวาคม 2563 
 

6. งบประมำณ 
 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายงบประมาณรายการรับรองพิธีการ 
ของส านักบริหารกลาง 
 

7. ผู้รับผดิชอบ 
 ส านักบริหารกลาง 
 

8. หน่วยงำนที่ใหก้ำรสนบัสนนุ 
 ทุกหน่วยงานในสังกัดของ อ.อ.ป. 
 

9. ตัวช้ีวัดและกำรประเมนิผล 
 จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน- 
ภาครัฐ ประจ าปี 2563  
 เชิงปริมาณ ด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 5 กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 

กำรจัดท ำโครงกำรกำรเสริมสร้ำงกำรประเมินคุณธรรม/ควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2563 

 

 ส านักบริหารกลาง ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของโครงการเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าป ี
2562/ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2562 ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม 
จริยธรรม/ผลคะแนนของการประเมินการทุจริตภาครัฐ ( ITA) พบว่าผลการด าเนินงานของกิจกรรมดังกล่าว 
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายแต่ยังมีบางส่วนท่ีต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การด าเนินงานด้าน- 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ  
มีความต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือในการบริงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 
ของ อ.อ.ป. โดย ส.บก. ได้จัดท าโครงการการเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 จึงก าหนดกิจกรรมย่อย จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกย่อง ชมเชย พนักงานท่ีเป็นคนดี ท่ีท าคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร 
 กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดงานสุขสันต์รับวันเกษียณอายุ 
 กิจกรรมย่อยที่ 3 การเผยแพร่มาตรการขององค์กรในการป้องกันการเกิดความขัดแย้งทาง-
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 กิจกรรมย่อยที่ 4 การเผยแพร่รณรงค์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม มาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมการท างาน 
 กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสริมการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วย-  
งานภาครัฐ 

   กิจกรรมย่อยท่ี 1... 
1… 
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โครงกำรเสรมิสร้ำงกำรประเมนิคณุธรรม/ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2563 
 

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมยกย่อง ชมเชย ผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นคนดี ท่ีท าคุณประโยชน์แก่องค์กร (ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น) 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ หมำยเหต ุ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 
 

ศึกษาผลการด าเนินงานในปี 2562 เพ่ือหาข้อเด่น และข้อด้อย 
ในการจัดกิจกรรม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปี 
2562 พร้อมทั้ง ทบทวนค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานฯ เสนอขอความ
เห็นชอบต่อ อ.อ.ป. แล้วแจ้งเวียนค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานฯ ให้ทุก
หน่วยงานทราบ 

            

ความส าเร็จ
ของขั้นตอน

การด าเนินการ 

ส.บก. ,
คณะท างาน  

2 
คณะท างานฯ ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ และเสนอขอความ
เห็นชอบต่อ อ.อ.ป. พร้อมเวียนหลักเกณฑ์ฯ ให้ทุกหน่วยงานทราบ 

            

3 

- หน่วยงานด าเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในสังกัด 
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และส่งมาให้ ส.บก. ภายในเวลาท่ีก าหนด 
(ทั้งน้ี หน่วยงานที่ต้องการเสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรม  
ให้เสนอรายชื่อโดยคณะท างานของแต่ละส านัก พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน
การประชุมคณะท างาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ส.บก.) 

            
ทุกหน่วยงาน 

 

 

- ส.บก. รวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่แต่ละหน่วยงานเสนอ และตรวจ 
สอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ เพ่ือน าเสนอรองผู้อ านวยการสาย
บริหารและผู้อ านวยการส านักทุกส านักให้คะแนน 

            
ส.บก. , 

คณะท างาน 

- คณะท างานฯ ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ และรายงาน 
ผลต่อ อ.อ.ป.   

            
ส.บก. , 

คณะท างาน 

- ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2562 พร้อมทั้ง  
*แจ้งเวียนประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ให้ทุกหน่วยงานทราบ 
*เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ทาง www.fio.co.th 
*เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ทาง วารสารเพ่ือนป่า 

            ส.บก. 

- มอบของรางวัลแก่ผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่สถาปนา อ.อ.ป.             ส.บก. 

 
 
 

   กิจกรรมย่อยท่ี 2... 
1… 
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โครงกำรเสรมิสร้ำงกำรประเมนิคณุธรรม/ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2563 
 

 กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมการจัดงานสุขสันต์รับวันเกษียณอายุ 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ หมำยเหต ุ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ผล การจัดกิจกรรมในวันเกษียณอายุ 
ประจ าปี 2562 เพ่ือหาข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรคในการ 
จัดกิจกรรม เพ่ือน ามาปรับปรุงกจิกรรม ประจ าปี 2562  
พร้อมส ารวจจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่จะเกษียณ อายุในปี 2563 
จากน้ันจัดท ากิจกรรม เสนอขอความเห็นชอบ ต่อ อ.อ.ป. 

            

ความส าเร็จ
ของขั้นตอน

การด าเนินการ 

ส.บก.   
  2 

 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมสุขสันต์รับวันเกษียณอายุ ประจ าปี 
2563 
- ขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
- ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก 
- จัดเตรียมสถานที่, อุปกรณ์ในการจัดงาน พร้อมทั้งก าหนด
หน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

            

3 
สรุปการจัดกิจกรรม เพ่ือน าข้อดี ข้อเสีย งบประมาณ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา เสนอต่อ อ.อ.ป. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    กิจกรรมย่อยท่ี 3... 
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โครงกำรเสรมิสร้ำงกำรประเมนิคณุธรรม/ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2563 
 

 กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมการเผยแพร่มาตรการขององค์กรในการป้องกนัการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผดิ 
ชอบ 

หมำย
เหต ุ01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 
 

ศึกษาการจัดกิจกรรม ประจ าปี 2561 เพ่ือศึกษาข้อดี ข้อเสีย 
และปัญหาอุปสรรคของกจิกรรม และจัดท ากิจกรรมการเผย 
แพร่มาตรการขององค์กร ในการป้องกันการเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เสนอขอ-
ความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 

            

 
 
 

ความส าเร็จของ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

ส.บก.  
 

 
2 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- เผยแพร่นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
- สื่อสารให้ความรู้ด้านความขัดแย้งฯ แก่ผู้ปฏิบัติงานผ่าน 
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

            

 
ส.บก. 
ทุก

หน่วยงาน 
 
 

3 สรุปการด าเนินงาน เสนอต่อ อ.อ.ป.             
ส.บก. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กิจกรรมย่อยท่ี 4... 
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โครงกำรเสรมิสร้ำงกำรประเมนิคณุธรรม/ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2563 
 

 กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมการเผยแพร่รณรงค์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการท างาน 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ หมำยเหต ุ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 
 

ศึกษาการจัดกิจกรรมประจ าปี 2562 เพ่ือหาข้อดี ข้อเสีย  
และปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาก าหนด
กิจกรรม และจัดท ากิจกรรมการเผยแพร่รณรงค์ เพ่ือเสรมิสร้าง
ทัศนคติ ค่านิยม มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และวัฒน- 
ธรรมในการท างาน เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 

            

1. จ านวนช่องทางการ
สื่อสารฯ 
2. ร้อยละของขั้นตอน 
การด าเนินงาน 
 

 
ส.บก. 

 

 
2 

- เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการท างาน  
ให้หน่วยงานทราบ โดยการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
- ท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในวันส าคัญต่างๆ  
- ทุกหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของกิจกรรม เช่น  
จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา/เผยแพร่คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กร ให้ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานทราบ แล้วรวบรวมรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 

            

ส.บก. 
 

ส.บก. และ 
ทุกหน่วยงาน 

ให้การสนับสนุน 

3 
รวบรวมผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน และสรุปการ 
จัดกิจกรรม เพ่ือน าข้อดี ข้อเสีย งบประมาณ และแนวการ 
แก้ไขปัญหา เสนอต่อ อ.อ.ป. 

            
ส.บก. 

 

 
 
 
 
 
 

   
  

 
   กิจกรรมย่อยท่ี 5... 
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 โครงกำรเสรมิสร้ำงกำรประเมนิคณุธรรม/ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2563 
 

 กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 

ขั้นตอน ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ หมำยเหต ุ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 

 

ศึกษาข้อมูลของการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2560 – 
2562 เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท ากิจกรรม 
 

            

ความส าเร็จของขั้นตอน
การด าเนินการ 

ส..บก. 
 

 2 
จัดท ากิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 และเสนอ
กิจกรรมฯ ต่อ อ.อ.ป. เพ่ือขอความเห็นชอบ 

            
ส.บก. 

 

3 ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในกิจกรรม             
ส..บกหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 
 

4 สรุปผลการด าเนินงานเสนอ อ.อ.ป.             
ส.บก. 

 

 

 

 


