ยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สลค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อให้ สลค. เป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมจริยธรรม
สลค. เป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่ส่วนราชการอื่น
ระดับความสําเร็จในการพัฒนากลไกขับเคลื่อน

แนวทาง
๑. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม
จริยธรรม
๒. การส่งเสริมให้มีเครื่องมือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สลค.

๓. การพัฒนากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมให้มี
ความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

กิจกรรม
สร้างเครือข่าย สลค. คลื่นลูกใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม : เชิญชวนให้บุคลากร
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกิจกรรมด้านจริยธรรมต่าง ๆ
๒.๑ จัดทําแนวทางวิธีการรับข้อร้องเรียน และวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
จริยธรรม
๒.๒ จัดทํามาตรการคุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรม
๒.๓ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการขับเคลือ่ นกิจกรรม :
เพิ่มและปรับปรุงช่องทางที่มีอยู่ เช่น เว็บไซต์ธรรมาภิบาล สลค. เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (facebook) บอร์ดประชาสัมพันธ์ รายการเสียงตามสาย วารสาร สลค.
(สลค.สาร) จอภาพประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรมของส่วนราชการอื่น

ตัวชี้วัด
ร้อยละของข้าราชการ สลค. ที่เข้าร่วม
เป็นสมาชิกเครือข่าย (ร้อยละ ๒๐)
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแนวทาง
วิธีการรับข้อร้องเรียน
ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรการ
คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและ
เที่ยงธรรม
จํานวนช่องทางการสื่อสารที่จัดทํา
แล้วเสร็จและมีการเผยแพร่ความรู้
(ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง)
จํานวนครั้งการศึกษาดูงานกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมส่วนราชการอื่น
(ปีละ ๑ ครั้ง)

ผู้รับผิดชอบ
พัชราภรณ์
สุภาวดี
นันทิรัตน์
ยุภา
ประธาน

สุภาวดี
ประธาน

การเสริมสร้างความรู้ ค่านิยม จิตสํานึกให้บุคลากร สลค. ปฏิบตั ิงานตามหลักประมวลจริยธรรม
การปฏิบัติงานของบุคลากร สลค. เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรม
จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของบุคลากร สลค.

แนวทาง
๑. การเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้บุคลากร สลค.

กิจกรรม
๑.๑ จัดกิจกรรมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมพบข้าราชการใหม่ : เพื่อสร้างความ
เข้าใจในกลไกส่งเสริมจริยธรรมของ สลค. และแนวปฏิบัติตามกรอบประมวล
จริยธรรม

ตัวชี้วัด
ร้อยละของข้าราชการใหม่ที่เข้าร่วม
กิจกรรมแล้วสมัครเป็นเครือข่าย สลค.
คลื่นลูกใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม
(ร้อยละ ๖๐)

ผู้รับผิดชอบ
พัชราภรณ์

๑

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สลค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

การเสริมสร้างความรู้ ค่านิยม จิตสํานึกให้บุคลากร สลค. ปฏิบตั ิงานตามหลักประมวลจริยธรรม
การปฏิบัติงานของบุคลากร สลค. เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรม
จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของบุคลากร สลค.

แนวทาง

กิจกรรม
๑.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่าย สลค. คลื่นลูกใหม่ใส่ใจ
คุณธรรมจริยธรรม (จัดเดือนเว้นเดือน)
๑.๓ จัดบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๑.๔ จัดทําคู่มือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (do&don’t) และเอกสาร
คําถาม-คําตอบ (Q&A)
๑.๕ จัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมฯ หลักคุณธรรม
จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
๑.๖ จัดหาหรือจัดทําสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมฯ
(เผยแพร่ทุกเดือน)
๒. การเสริมสร้างค่านิยมและจิตสํานึกให้
บุคลากร สลค.

ตัวชี้วัด
ร้อยละของสมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมเทียบกับจํานวนสมาชิกทั้งหมด
(ร้อยละ ๖๐)
ร้อยละของบุคลากร สลค. มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องหลักคุณธรรม
จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐมากขึ้น (ร้อยละ ๕๐)
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ
เอกสารคําถาม-คําตอบ
จํานวนเอกสารความรู้เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมฯ หลักคุณธรรมจริยธรรม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
(ปีละ ๖ ฉบับ)
จํานวนสื่อมัลติมีเดียความรู้เกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมฯ (ปีละ ๔ ชิ้นงาน)

๒.๑ จัดนิทรรศการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และ จํานวนครั้งการจัดนิทรรศการสัปดาห์
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
เฉลิมพระเกียรติ (ปีละ ๔ ครั้ง)
๒.๒ ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

จํานวนครั้งประชาสัมพันธ์พฤติกรรมที่
เป็นแบบอย่างที่ดี (ปีละ ๔ ครั้ง)

ผู้รับผิดชอบ
พัชราภรณ์
สุภาวดี
ยุภา
พัชราภรณ์
ประธาน
อ้อนฟ้า
จิตตา

ทัศน์ศุภางค์
สุกัญญา
ประธาน
ประธาน
สุกัญญา
จิตตา
ทัศน์ศุภางค์
จิตตา
๒

แผนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สลค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
๒๕๕๖
แนวทาง/กิจกรรม

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

๒๕๕๗

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อให้ สลค. เป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมจริยธรรม
๑. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สร้างเครือข่าย สลค. คลื่นลูกใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม :
เชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกิจกรรม
ด้านจริยธรรมต่าง ๆ
๒. การส่งเสริมให้มีเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน สลค.
๒.๑ จัดทําแนวทางวิธีการรับข้อร้องเรียน และวิธีพิจารณา
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม
๒.๒ จัดทํามาตรการคุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและ
เที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และข้าราชการ
ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๒.๓ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม : เพิ่มและปรับปรุงช่องทางที่มีอยู่
เช่น เว็บไซต์ธรรมาภิบาล สลค. เครือข่ายสังคมออนไลน์
(facebook) บอร์ดประชาสัมพันธ์ รายการเสียงตามสาย
วารสาร สลค. (สลค.สาร) จอภาพประชาสัมพันธ์
๓. การพัฒนากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมให้มีความเข้มแข็ง
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการอื่น

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สลค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
๒๕๕๖
แนวทาง/กิจกรรม

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

๒๕๕๗

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ ค่านิยม จิตสํานึกให้บุคลากร สลค. ปฏิบัติงานตามหลักประมวลจริยธรรม
๑. การเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร สลค.
๑.๑ จัดกิจกรรมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมพบข้าราชการ
ใหม่ : เพื่อสร้างความเข้าใจในกลไกส่งเสริมจริยธรรมของ
สลค. และแนวปฏิบัติตามกรอบประมวลจริยธรรม
๑.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่าย สลค.
คลื่นลูกใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม
๑.๓ จัดบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.๔ จัดทําคู่มือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
(do&don’t) และเอกสารคําถาม-คําตอบ (Q&A)
๑.๕ จัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมฯ
หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.๖ จัดหาหรือจัดทําสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมฯ
๒. การเสริมสร้างค่านิยมและจิตสํานึกให้บุคลากร สลค.
๒.๑ จัดนิทรรศการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๒.๒ ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

