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ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  :  ปีงบประมาณ 2564 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วิสัยทัศน์  :  SACICT ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้ทุจริต 
พันธกิจ    :   1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

2. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรคุณธรรมควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณภาพ  
  3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต  
ค่านิยม :  SACICT สร้างความโปร่งใส ร่วมใจต้านโกง 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   :  ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
        (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่ต่ำกว่า 85 คะแนน 
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน  :  1. ร้อยละของผลสำเร็จการดำเนินงานแผนป้องกัน ปราบปรามทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายของ 
      แผนงาน และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย 
   2. ร้อยละของการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและปราบปรามทุจริต ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 
 
กลุ่มเป้าหมาย  :  1. เจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป.    จำนวน   61 คน 
   2. ลูกจ้างเหมาบริการ    จำนวน   14 คน 

 รวมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรของ ศ.ศ.ป. ทั้งหมด จำนวน  75 คน 
 
  หมายเหตุ  :  จำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  :  ปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม และสร้างวัฒนธรรมให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงคุณภาพ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เพ่ือวางรากฐานแนวทางใน
การพัฒนาคุณธรรมให้กับ
บุคลากรทุกคนในองค์กร และ
ใช้เป็นบรรทัดฐานที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาค
ส่วนในองค์กร อีกทั้งเพ่ือ     
สืบสานความเป็นไทยและ    
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

1. วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมของ
บุคลากรในองค์กร 

1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรม องค์ความรู้ด้านระเบียบวินัย “SACICT 
Zero Corruption” 

จำนวนครั้งที่เผยแพร่
ส ื ่ อประชาส ัมพ ันธ์     
ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ป ี

 - 

2) การส่งเสริมกิจกรรมทำความดีด้วยคุณธรรม  
“จิตอาสา” อาท ิอาสาสมัครช่วยเหลือ บริจาคสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในโอกาสต่างๆ    

จำนวนเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างเหมาบริการเข้า
ร ่วมกิจกรรมไม่น ้อย
กว่าร้อยละ 85 

 60,000 

3) กิจกรรมยกย่องเจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์การคัดเล ือกผ ู ้ประพฤติตนตามหลัก
ประมวลจริยธรรมของ ศ.ศ.ป. 

มีเจ้าหน้าที ่ได้ร ับการ  
ยกย่องเป็นผู้ปฏิบตัิงาน
ท ี ่ ผ ่ านการค ัดเล ื อก 
จำนวน 1 ราย/ปี  

 5,000 

2. วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมในภาค
ธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4) ทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในคติธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับบุคลากรใน
องค์กรและบุคคลภายนอกผู้มาติดต่องาน 

จำนวนคติธรรมคำคม 
ที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
10 ครั้ง/ป ี

 5,000 

3. วางระบบรากฐานการใช้
วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการ
เสริมสร้างคุณธรรมของ
กระทรวง 

5) ส ืบสานว ัฒนธรรมประเพณีท ้องถ ิ ่น  ร ่วมกับ
หน่วยงานในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือหน่วยงานเครือข่าย 

จำนวนบ ุคลากรใน
อ งค ์ ก รท ี ่ เ ข ้ า ร ่ ว ม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ความสำเร็จของ
การสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

30,000 
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ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  :  ปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรม ให้เป็นเอกภาพทั้งองค์กร 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงคุณภาพ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล และขับเคลื่อนระบบการ
บริหารจัดการด้านคุณธรรม 
เพ่ือเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพในสังคมด้วยระบบ
คุณธรรม 

1. สร้างและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานด้านส่งเสริม
คุณธรรมให้มีความเข้มแข็งและ
เป็นเอกภาพ 

6) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ประเม ินองค ์กรพาณิชย ์ค ุณธรรม และส ่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินองค์กร
พาณิชย์คุณธรรม 

- ศ.ศ.ป. ผ่านการ
ประเมิน เป็น
หน่วยงานพาณชิย์
คุณธรรม 

- 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริม
คุณธรรม 

7) อบรม พัฒนาบุคลิกภาพ โดยนำหลักธรรมคำสอน
หรือหลักสูตรการศึกษา ในทางพระพุทธศาสนา มาใช้
เป็นแนวทางเพื ่อการบริหารจัดการด้านส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กร ให้เป็นเอกภาพ อาทิ หลักสันติ
ศึกษา ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

- ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักสูตรทาง
พระพุทธศาสนา
มากขึ้น  

40,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงคุณภาพ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เพ่ือสร้างและขยายภาคี
เครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้
เพ่ิมมากข้ึน โดยสร้างการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
คุณธรรมจากทุกภาคส่วน  

สร้างและพัฒนาการขยาย
เครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมกับ
ทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งเสริม
และสนับสนุนภาคีเครือข่าย
ภายในและภายนอก 

8) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครูศิลป์/      
ครูช่าง/ทายาท ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใ์ช้กับงานหัตถกรรม ให้แก่
บุคคลภายนอก  

  10,000 

   รวม  150,000 
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ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  :  ปีงบประมาณ 2564 

กำหนดการแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สื่อประชาสัมพันธ์ “SACICT Zero Corruption” จัดทำเป็นประจำทุกเดือน 

2. กิจกรรมทำความดีด้วยคุณธรรม “จิตอาสา”            
3. กิจกรรมยกย่องเจ้าหน้าที่            
4. ทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สร้างความรูค้วามเข้าใจในคติธรรมทางพระพุทธศาสนา   เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน 
5. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีใกล้เคียง หรือหน่วยงานเครือข่าย            
6. เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินองค์กรพาณิชย์คุณธรรม            
7. อบรมเพื่อนำหลักธรรมคำสอนหรือหลักสูตรการศึกษา ในทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทาง            
8. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครูศิลป์/ครูช่าง/ทายาท    ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการตลาดของสายงานการตลาด 

 

* ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามความเหมาะสม  


