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คานา
การจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) (ฉบับประกาศราช
กิจจานุเบกษา) และมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เห็นชอบให้ ขยายระยะเวลา และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบีย บวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริม ให้คนในสังคมมีคุณธรรม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้คุณธรรมนาการพัฒนา ทาให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม
ในการนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทาแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงในภาพรวม จึงได้จัดทา แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สิงหาคม ๒๕64
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-1ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชาติ
โดยให้น้อมนาพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักคาสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิ ดความเข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพและมีคุณธรรม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตสานึ กที่ดีให้แก่ประชาชน ให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล
ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ตามแนวคิด “คุณธรรมนาการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ โดยให้สังคมเกิด
ความเข้มแข็งจากภายในและกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ด้วยหลักแนวคิดการส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
รวมทั้งจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลั ก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นถึงความสาคั ญของนโยบายรัฐบาลดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็ นการขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรร ม จริยธรรมของหน่วยงาน จึงได้
จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งขยายระยะเวลาของแผน
ออกไปอีก 1 ปี ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(พ.ศ. 256๓ - 2565) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมไทย เป็นคนมีคุณธรรม มีความรักชาติ มีความศรัทธา และยึดมั่นในหลักคาสอนของศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อยู่ร่วมกันอย่า งสันติสุข นาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสังคมแห่งคุณธรรมภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างสร้างสรรค์ผลักดันนวัตกรรม
การท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ” ค่านิยมสร้างสรรค์ “MOTS” Morality ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม Orientation มีเป้าหมายในการปฏิบัติที่ชัดเจน
Teamwork ปฏิบัติงานที่เน้นการทางานเป็นทีม และ Skill มีทักษะที่เหมาะสมต่อบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

-2ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐
(พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

๖.๕ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. 2560-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันฯ ระยะที่ ๓
(พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันฯ ระยะที่ ๓
(พ.ศ. 2560-2564)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ
ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. 2559-2564)

ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรม
ในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยกระดับเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สกัดกั้น
การทุจริต
เชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การปฏิรปู กลไก
และกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก

-3ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(พ.ศ. 2560 - 2565)
1. เป้าหมาย
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติต นตามหลักศาสนา
มาตรฐานทางจริยธรรม และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดารงชีวิต โดยยึดมั่นคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักทางศาสนา
ประมวลข้าราชการพลเรือน และน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดารงชีวติ

บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

พัฒนาหน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาให้เป็นองค์กรคุณธรรม

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมประจาปี
และดาเนินงานตามแผนโดยมี
ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563 2564 2565

ร้อยละ

50

60

65

70

75

80

แผนและ
ผลสัมฤทธิ์

-

1

1

1

1

1

ยุทธศาสตร์ที่ 1
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรม
ในกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในระบบการบริหารจัดการ
ด้านส่งเสริมคุณธรรมของ
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาให้เป็นเอกภาพ

-4ระเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

-

๒

๓

2563 2564

2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เสริมสร้างเครือข่ายความ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการส่งเสริม
ร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรมระหว่างหน่วยงาน
จริยธรรม

เครือข่ายด้านคุณธรรม
จริยธรรม และส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน

จานวน
เครือข่าย
และผลการ
ดาเนินงาน

๔

5

6

-5ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. งบดาเนินงาน: ค่าใช้จ่ายเพือ่ การดาเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
2. โครงการ: ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักทางศาสนา ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดารงชีวิต
ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 80)

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

๑. น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ และวิถีชีวิต
1.2 สร้างจิตสานึกที่ดีงามของบุคลากร และ
สนับสนุนการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางการดาเนินชีวิต
1.3 ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในคุณค่า
ของความพอเพียง ประหยัด คุ้มค่า และ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. สร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วย บุคลากรของกระทรวง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและกีฬา
และศาสตร์พระราชา
ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งจัดโดยกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา หรือ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.กก.
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แนวทาง/มาตรการ

2. การส่งเสริมและเชิดชู ๒.๑ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ
สถาบันหลักของประเทศ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมวิถี
วัฒนธรรม และประเพณีไทย

โครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
กิจกรรมวิถีวัฒนธรรม และ
ประเพณีไทย
2.1 กิจกรรมส่งเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ
2.2 กิจกรรมส่งเสริมสถาบัน
ศาสนา
2.3 กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมไทย
และสืบสานประเพณีไทย วันขึ้น
ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
การแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้เกษียณ
อายุราชการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ร้อยละ 80)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.กก.
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แนวทาง/มาตรการ

๓. การส่งเสริมคุณธรรม ๓.๑ เสริมสร้างคุณธรรมและค่านิยมพื้นฐาน
และค่านิยมพื้นฐาน
ให้แก่บุคลากรในองค์กร
4 ประการ “พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา”

4. พลิกโฉมวัฒธรรม
องค์กรและค่านิยม

โครงการ/กิจกรรม
๓. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และค่านิยมพื้นฐาน
3.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
3.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และค่านิยมพื้นฐาน 4 ประการ
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
3.3 การฝึกอบรมการเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ใหม่ ให้มีคุณธรรม
4. โครงการปรับวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมร่วมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ค่านิยม
ขององค์กรการปรับทัศนคติที่ดตี ่อ
องค์กร การให้ความรู้และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ลดข้อผิดพลาด และไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียหายต่อทางราชการ โดย
คานึงถึงการให้บริการที่มีจิต
สาธารณะ โดยแบ่งการอบรมปีละ
2 รุ่น (100 คน) /รุ่นละ 50 คน
จานวน 2 ครั้ง
-พบพระธรรมสร้างจริยธรรมนาชีวิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

3.1 จานวนช่องทางการ
เผยแพร่มากกว่า 1 ช่องทาง

ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

3.2 จานวนกิจกรรม
๕ กิจกรรม

ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

3.3 ร้อยละข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 80)
-ความเร็วและความถูกต้อง
ของกระบวนการทางาน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
-ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
รับบริการของกรมการ
ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
-ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
รับบริการของกรมการ
ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.กก.

ต.ค. - ธ.ค.6๔
ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

กทท.
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5. ส่งเสริมให้บุคลากร
กรมพลศึกษาทุกระดับ
ประพฤติปฏิบตั ิตนตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม
และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งให้ปฏิบัติตน
ตามรอยพระยุคลบาท
พระบรมราโชวาท

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
5. การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
5.1 การเสริมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
5.2 การประกาศนโยบายและ
เจตจานงการบริหารด้วยคุณธรรม
ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์
สุจริต
5.3 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
หลักธรรมให้บุคลากรในสังกัด
5.4 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
ทศพิธราชธรรม พระบรมราโชวาท
ที่พระราชทานให้บุคลากรในสังกัด
ทราบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
5. จานวนหลักสูตร/กิจกรรม
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีการรับรู้และเข้าใจ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

5.1 จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
5.2 จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

5.3 จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม
5.4 จานวนครั้งในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กพล.
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6. ส่งเสริมให้บุคลากร
กรมพลศึกษาปฏิบัตงิ าน
ภายใต้กรอบวินัย
ข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการ

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จรรยาข้าราชการกรมพลศึกษา
และประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ให้บุคลากรกรมพลศึกษา
ทราบและถือปฏิบัติ
6.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์/
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล

6. จานวนครั้งในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์/ช่องทาง
ในการเผยแพร่

6.2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรกรมพลศึกษา
- กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนดีเด่น
- กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรเพชร
กรมพลศึกษา
- กิจกรรมคัดเลือกคนต้นแบบของ
หน่วยงาน

6.1 จานวนหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
6.2 จานวนกิจกรรมที่
ดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรกรมพลศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กพล.

- 10 กลยุทธ์
7. ส่งเสริมให้มีการปรับ
ทัศนคติของบุคลากรใน
องค์กรโดยยึดมั่นหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอ

8. วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรม
ของหน่วยงาน/
กลุ่มเป้าหมายองค์กร
9. วางระบบรากฐาน
การใช้วัฒนธรรม
ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม

แนวทาง/มาตรการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มกช.

8. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
8. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
จริยธรรมให้กับบุคลากรของ ททท. จานวนครั้งกิจกรรม

ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

ททท.

9.1 โครงการวันสาคัญทางศาสนา 9.๑ จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
9.๒ โครงการลดโลกเลอะ
9.๒ จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

ททท.

โครงการ/กิจกรรม

7. ปลูกฝังจิตสานึกที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 7. กิจกรรมส่งเสริม สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
เป็นพื้นฐานการดารงชีวิต
7.๑ กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
7.๒ กิจกรรมปลูกฝังและให้ความรู้
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา หรือการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักทาง
ศาสนา และน้อมนาหักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรม
ไทยที่ดีงาม มาใช้ในการดารงชีวติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
7. จานวนบุคลากรเข้าร่วม
ในแต่ละกิจกรรมไม่ต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนด (จานวน
๓๐ คน) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
๗๕

- 11 กลยุทธ์
10. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
10. โครงการฝึกอบรมและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประจาปี 2565
- หลักสูตรเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมร่วมกันในการ
ทางาน
-หลักสูตรธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

10. ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการอบรม

ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อพท.

- 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

เสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจาปี และดาเนินงานตามแผนโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม (1 แผน)

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

1. สร้างและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ด้านส่งเสริมคุณธรรม
ให้เข้มแข็งและ
เป็นเอกภาพ

1.1 จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565)
และนโยบายกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม

1.1 จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม ๑.1 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ
การส่งเสริมคุณธรรม
พ.ศ. 2565
(1 แผน)

1.3 กากับ ติดตาม รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/
พัฒนาการดาเนินงาน
1.4 ปรับปรุงข้อกาหนดจริยธรรมของ
ส่วนราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั

1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการ
เพื่อกากับติดตาม

1.2 การดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

1.4 จัดทาข้อกาหนดจริยธรรม
ของส่วนราชการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.2 ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนฯ
(ร้อยละ ๙0)
1.3 ผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม (รายงาน 1 ฉบับ)
1.4 ข้อกาหนดจริยธรรม
(1 ฉบับ)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 64 ก.ย. 65

ม.ค.- ก.ย. 64

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.กก.

- 13 กลยุทธ์
๒. สร้างและพัฒนาการ
บริหารจัดการด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม

3. พัฒนาเจตจานง
คุณธรรมประจา
หน่วยงาน
4. การท่องเที่ยวไร้กังวล

5. พัฒนามาตรการ
และเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

แนวทาง/มาตรการ
2.1 กาหนดเป้าหมายปัญหาทีอ่ ยากแก้
ความดีที่อยากทา

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา
2.3 ยกระดับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ไปสู่องค์กรคุณธรรม
3.1 ผู้บริหารและบุคลากรกาหนดข้อตกลง
ร่วมในการพัฒนาหน่วยงานไปสูก่ ารเป็น
องค์กรคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

2.๑ ค้นหาคุณธรรมเป้าหมายและ 2.1 จานวนปัญหาทีไ่ ด้รับ
ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทา การแก้ไข ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ
และจานวนความดี ไม่น้อยกว่า
2 กิจกรรม
2.2 เสริมสร้างคุณธรรมป้องกัน
๒.๒ จานวนบุคลากรที่เข้า
การทุจริตกระทรวงการท่องเทีย่ ว
ร่วมกิจกรรม (ร้อยละ ๘๕)
และกีฬา
2.3 ดาเนินการวางระบบและ
2.๓ ระดับการประเมิน
ประเมินองค์กรคุณธรรม
องค์กรคุณธรรม
3.1 ผู้บริหารและบุคลากรจัดทา 3.1 จานวนผู้บริหารและ
เจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนา สมาชิกในองค์กรร่วมแสดง
หน่วยงานไปสู่การเป็นองค์กร
เจตนารมณ์หรือร่วมกิจกรรม
คุณธรรม
ร้อยละ 50
4.โครงการระบบเรื่องร้องเรียน
4.ความเชื่อมั่นของ
ร้องทุกข์ จัดการและติดตามเรื่อง นักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการ
ร้องเรียน
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี
5. การประเมินคุณธรรมและความ 5. ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA
หน่วยงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 64 ก.ย. 65

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.กก.

พ.ค. - ก.ย.65

พ.ค. - ก.ย.65
ต.ค. 64 ก.ย. 65

สป.กก.

ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

กทท.

ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

กพล.
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6. พัฒนาระบบบริหาร
เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

6. การดาเนินการนโยบายกากับ
ดูแลองค์การที่ดี
6.1 การจัดทา/เผยแพร่
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านในการ
ดาเนินงาน

6. ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน
6.1 จานวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/ขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน/คู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติทไี่ ด้จัดทาเผยแพร่

6.2 การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี
- จัดทาสรุปรายงานแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี
- จัดทารายงานการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- การให้และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง
6.3 การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้น

- จานวนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- จานวนรายงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง
- จานวนรายงานการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง
- ร้อยละในการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างเป็นระบบ ชัดเจน ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน แสดงบนเว็บไซต์
ของกรม
6.3 ร้อยละของข้อร้องเรียน
ได้รับการดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กพล.
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7. พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถของ
บุคลากรรวมทั้งองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการเพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

7. การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจหรือจัดส่งบุคลากร เข้ารับ
การอบรม ในการจัดซื้อจัดจ้าง/
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต/การเสริมสร้างความรู้ทาง
วินัย/คุณธรรม จริยธรรม/
มาตรฐานความโปร่งใส/ข้อมูล
ข่าวสาร/ทรัพยากรบุคคล/การเงิน
การบัญชี/การตรวจสอบภายใน
7.1 การเผยแพร่ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างและป้องกันการกระทา
ผิดวินัย
8. พัฒนาระบบการ
8. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมแสดง
8. การประกาศเจตนารมย์ ปัญหา
บริหารจัดการงานด้าน
เจตนารมย์ ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา ที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา
การส่งเสริมคุณธรรมและ 8.๑ ประสานทุกหน่วยงานร่วมในการจัดทา
8.๑ การจัดทาแผนปฏิบัติการ
จริยธรรมเพื่อเป็นองค์กร แผนส่งเสริมคุณธรรมมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ส่งเสริมคุณธรรมมหาวิทยาลัยการ
คุณธรรม
และขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมไปสู่การ
กีฬาแห่งชาติ
ปฏิบัติ
8.๒ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการ 8.๒ กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตรวมถึงการ ยกย่องคนดีมีคุณธรรมและเป็น
สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
แบบอย่างการประพฤติปฏิบัติ
ส่งเสริมและรักษาให้มหาวิทยาลัยเป็น
แบบอย่างขององค์กรคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ร้อยละชองบุคลากรที่ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น
จานวนเรื่องที่บุคลากรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กพล.

ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

มกช.

7.1 จานวนครั้งของการ
เผยแพร่ความรู้
8. หน่วยงานมีประกาศ
เจตนารมย์ ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากทา
8.๑ แผนปฏิบัตการส่งเสริม
คุณธรรมประจาปี
8.๒ จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับ
คัดเลือกเป็นคนดีมีคุณธรรม
และเป็นแบบอย่างการประพฤติ
ปฏิบัติ อย่างน้อย ๑ ราย

- 16 กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
8.๓ กิจกรรมสนับสนุนการทา
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์
สาธารณะ

9. สร้างและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพแก่สถาบัน/
องค์กรในสังคมตามหลัก
ธรรมาภิบาล

9. โครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
8.๓ จานวนบุคลากรเข้าร่วม
แต่ละกิจกรรมไม่ต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนด (จานวน
๓๐ คน) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
๗๕
ระดับคะแนนประเมิน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

ททท.
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10. สร้างและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ด้านส่งเสริมคุณธรรมให้
เข้มแข็งและเป็นเอกภาพ

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
- การจัดกิจกรรมประกาศ
เจตจานงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในองค์กร
- การจัดทาประมวลจริยธรรม
การกีฬาแห่งประเทศไทย
- การจัดกิจกรรมการให้ความรู้
ทางด้านจริยธรรมและความ
ขัดแย้งทางประโยชน์
- การจัดอบรมปฐมนิเทศเชิง
ปฏิบัติการแก่พนักงานใหม่การ
กีฬาแห่งประเทศไทย
- การจัดกิจกรรมสร้างความรัก
ความผูกพัน ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กร
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบัน
ศาสนา เช่น วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา และวันสาคัญ
ทางศาสนาอื่นๆ
- การจัดกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมไทย
และสืบสานประเพณีไทย เนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ พิธีสงน้าพระ และรด
น้าขอพรวันสงกรานต์
- การจัดกิจกรรมการแสดงมุทิตา
จิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
- การอบรมพัฒนาพนักงาน กกท.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
- 1 กิจกรรม
- ข้อบังคับประมวลจริยธรรม
1 ฉบับ
- 1 ครั้ง
- 1 ครั้ง
- 1 ครั้ง
- 4 กิจกรรม

- 2 กิจกรรม

- 1 ครั้ง
- 1 กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกท.

- 18 กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนารายบุคคล
- การพัฒนาบริหารจัดการคนเก่ง
(Talent Management) ให้มี
ศักยภาพสูง ผลักดันวิธปี ฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ และพัฒนาหลักสูตร
บุคลากร รองรับขับเคลื่อน
นวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลง
สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องให้ดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การอบรมกลุ่มเครือข่าย
ทรัพยากรบุคคล (HR Network)
- การประกาศเกียรติคุณพนักงาน
และผู้ชว่ ยปฏิบัติงานดีเด่น
- การประชุมด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
- การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
- การให้ความรู้ด้ารการตรวจสอบ
ภายใน
- การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และเข้าร่วมการทดสอบ
โครงการส่งเสริมคนรักกีฬา
ต้นแบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
- 1 กิจกรรม

- 1 เครือข่าย
- ๑ กิจกรรม
- ๔ ครั้ง
- ๑ เรื่อง
- ๑ กิจกรรม
- ๑ กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- 19 กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
- การให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัด
จ้างตาม พรบ. พัสดุฯ
- การสร้างความเข้าใจเพื่อสร้าง
เครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อ
การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการแก้ไขปัญหา
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดกิจกรรมกีฬา กิจกรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การรายงานผลการดาเนินงาน

๑1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการการดาเนินงาน
ด้วยระบบธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

อพท.

- 1 กิจกรรม
- 1 กิจกรรม

- ๔ กิจกรรม
สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ

๑1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการดาเนินงานขององค์กร
ด้วยระบบธรรมาภิบาล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
- จัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา
- จัดกิจกรรมอย่างน้อย
พัฒนาและเสริมสร้างกลไกการ
๑ ครั้ง
ป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการปลูกฝังและ
กระตุ้นให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
กลุ่มย่อยแต่ละสานักภายในองค์กร
ตามนวทาง Co-creation เกิดเป็น
จิตสานึกยึดถือและตระหนักถึง

- 20 กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

หลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ โดยมุง่ เน้นการเสริมสร้าง
ความยั่งยืนของการเป็นองค์กร
โปร่งใสใส่ใจคุณธรรม
- กิจกรรมประชุม/สัมมนาติดตาม - จัดกิจกรรมอย่างน้อย
ผลการดาเนินงานของโครงการ
๒ ครั้ง
พัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ดาเนินงานขององค์กรด้วยระบบ
ธรรมาภิบาล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- 21 ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างหน่วยงาน
เครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๑. เสริมสร้างและพัฒนา 1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างเครือข่าย
การขยายเครือข่าย
การขับเคลื่อนคุณธรรม
ขับเคลื่อนคุณธรรม
ในทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
1.2 สร้างคุณค่าเครือข่ายคุณธรรม
โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร
คุณธรรม

1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายองค์กรคุณธรรม
“พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา”
1.2 ประกาศเกียรติคุณบุคคล
และหน่วยงานคุณธรรม

2.บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวเป็นเลิศ

2.กิจกรรมส่งเสริมการบริการด้าน
การท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรมและ
การให้บริการที่ดี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.1 จานวนเครือข่าย
คุณธรรม 6 เครือข่าย
(6 หน่วยงานในกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา)
1.2 จานวนบุคคลทีไ่ ด้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ/จานวน
หน่วยงานที่พัฒนาไปสู่การ
เป็นองค์กรคุณธรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 64 ก.ย. 65

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.กก.

ต.ค. 64 ก.ย. 65

ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

กทท.

- 22 กลยุทธ์
3. เสริมเสริมสร้างให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

3. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการดาเนินงานขององค์กร
ด้วยระบบธรรมาภิบาล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- จัดกิจกรรมเสริมเสริมสร้างให้ผู้มี - จัดกิจกรรมอย่างน้อย
ส่วนได้ส่วนเสีย/ภาคีเครือข่ายมี
๑ ครั้ง
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างช่องทาง
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ภาคีเครือข่าย
มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว
ขององค์กรอันเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๖4 ก.ย. ๖5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อพท.

