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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 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 
 



2/7 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม และสร้างวัฒนธรรมให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
 

การดำเนินงาน 

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

1. วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมของ
บุคลากรในองค์กร 

1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม องค์ความรู้ด้าน
ระเบียบวินัย “SACICT Zero Corruption” 

จำนวนครั้งที่เผยแพรส่ื่อ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อย
กว่า 12 ครั้ง/ปี 

√ ดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด 

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “SACICT Zero 
Corruption เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นประจำทุกเดือน  
ต.ค. 2563 : รวมกันสร้างสังคมคุณธรรม ด้วย
หลักคุณธรรมหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย  
- พอเพียง 
- วินัย 
- สุจริต 
- จิตอาสา 
พ.ย. 2563 : 7 มาตรการภายใน เพื่อการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ของ ศ.ศ.ป  
ธ.ค. 2563 : มารู้จักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภาครัฐ หรือ ITA กันเถอะ 
ม.ค. 2564 : กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ ศ.ศ.ป. 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
 

การดำเนินงาน 

ก.พ. 2564 : คอร์รัปชั่นแบบไทยๆไม่เหมือนที่  
ไหนในโลก? 
มี.ค. 2564 : การขจัดรากเหง้าการคอร์รัปชั่น  
 
เม.ย. 2564 : เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับสินบน 
หนีไม่พ้น"ออกจากราชการ" 
พ.ค. 2564 : เปิดโปงสารพันเหตุผลของคน
โกง โดย นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
มิ.ย. 2564 : เหตุผลของคนโกง 
ก.ค. 2564 : เรื่องเล็กๆที่ไม่เล็ก 
- การโกงเอาของส่วนรวมมาใช้เป็นของตนเอง 
ส.ค. 2564 : อย่างไรถึงจะเรียกว่าฮั้วประมูล 
ก.ย. 2564 : คำบอกกล่าวจากต่างชาติถึงชาว
สยาม 

2) การส่งเสริมกิจกรรมทำความดีด้วย
คุณธรรม  
“จิตอาสา” อาท ิอาสาสมัครช่วยเหลือ 
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ใน
โอกาสต่างๆ    

จำนวนเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างเหมาบริการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

√ ดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด 
- ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซ่ึงจำกัดจำนวนการรวมกลุ่มทำ
กิจกรรม จึงปรับรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา 
โดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
ด้วยการนำสิ่งของ เครื่องใช้ ข้าวสาร 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
 

การดำเนินงาน 

อาหารแห้ง ที่ต้องการบริจาคมารวบรวมก่อน
วันจัดกิจกรรม และมอบให้ผู้แทนนำไป
บริจาคในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ขอความ
ร่วมมือให้สายงานส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสา สายงานละ 1 ท่าน 
- วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
ตัวแทนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทุก
สายงานร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยคุณธรรม 
"จิตอาสา" ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร และมี
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2560       
ครูทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์ ได้นำของเล่น
โบราณมาให้กับน้องๆ ได้เล่นร่วมกัน ซ่ึง
สามารถพัฒนาทักษะต่างๆ และรวมถึงการ
แบ่งปันได้เป็นอย่างดี  

3) กิจกรรมยกย่องเจ้าหน้าที่ที่มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้
ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรมของ 
ศ.ศ.ป. 

มีเจ้าหน้าที่ได้รับการ     
ยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่
ผ่านการคัดเลือก จำนวน 
1 ราย/ปี  

√ ดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด 
- สศท. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้
ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรม โดย
ให้แต่ละส่วนงานเสนอประวัติของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมี
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
 

การดำเนินงาน 

คณะทำงานด้านจริยธรรม คุณธรรมและ
ความโปร่งใส เป็นคณะกรรมการคัดเลือก 
- ผลการคัดเลือก มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ    
ยกย่องจำนวน 1 ท่าน คือ นางสาววิภาดา 
อบมา เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ 

2. วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมในภาค
ธุรกิจและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

4) ทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจในคติธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ให้กับบุคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอกผู้
มาติดต่องาน 

จำนวนคติธรรมคำคม ที่
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 10 
ครั้ง/ปี 

√ ดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด 
องค์กรกำหนดให้มีการเผยแพร่คติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และความรู้เกี่ยวกับวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา ผ่านช่องทาง 
Application LINE ขององค์กร และบนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร ประกอบด้วย  
1) วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  
2) วันมาฆบูชา  
3) วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 
4) วันพระแรม 8 ค่ำ เดือน5 
5) วันวิสาขบูชา 
6) วันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 
7) วันอาสาฬหบูชา 
8) วันเข้าพรรษา 
9) วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
 

การดำเนินงาน 

10) วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 

3. วางระบบรากฐานการ
ใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐาน
ในการเสริมสร้างคุณธรรม
ของกระทรวง 

5) สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นท่ีใกล้เคียง หรือหน่วยงาน
เครือข่าย 
 
 
 
 
  

- จำนวนบุคลากรใน
องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
- ความสำเร็จของการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถิ่น 

√ ดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด 
- ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 จึงปรับกิจกรรม เป็นการ
สวดมนต์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ผ่าน
โปรแกรม ZOOM โดยมีการเชิญชวนให้
ครอบครัวของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วย อาทิ ศูนย์
ศิลปาชีพฯ บางไทร ร้านค้าเช่าภายในพ้ืนที่  
- มีเจ้าหน้าที่ สศท. ลูกจ้างเหมาบริการและ
บุคคลภายนอก ร่วมกิจกรรม จำนวน 66 คน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรม ให้เป็นเอกภาพทั้งองค์กร 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
 

การดำเนินงาน 

เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล และขับเคลื่อนระบบการ
บริหารจัดการด้านคุณธรรม 
เพ่ือเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพในสังคมด้วยระบบ
คุณธรรม 

1. สร้างและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานด้านส่งเสริม
คุณธรรมให้มีความเข้มแข็งและ
เป็นเอกภาพ 

6) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมินองค์กรพาณิชย์
คุณธรรม และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินองค์กรพาณิชย์
คุณธรรม 

สศท. ผ่านการประเมิน 
เป็นหน่วยงานพาณชิย์
คุณธรรม 

ปี 2564 สศท. อยู่ระหว่างพิจารณาการ
ประเมินเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม 
ระดับท่ี 2  

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริม
คุณธรรม 

7) อบรม พัฒนาบุคลิกภาพ โดยนำ
หลักธรรมคำสอนหรือหลักสูตรการศึกษา 
ในทางพระพุทธศาสนา มาใช้เป็นแนวทาง
เพ่ือการบริหารจัดการด้านส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กร ให้เป็นเอกภาพ อาทิ 
หลักสันติศึกษา ของมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในหลักสูตร
ทางพระพุทธศาสนามาก
ขึ้น  

√ ดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด 
- ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 จึงปรับกิจกรรมโดยจัด
ร่วมกับกิจกรรมวันเข้าพรรษา  
- เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 อบรม 
พัฒนาบุคลิกภาพ โดยนำหลักธรรมคำสอน
หรือหลักสูตรการศึกษา ในทาง
พระพุทธศาสนา ในหัวข้อ พุทธศิลปะแห่งการ
ดำเนินชีวิต ในยุค New Normal โดยพระ
มหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตร
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ผ่านโปรแกรม ZOOM โดย
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ได้ให้ความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรภายนอก เพื่อ
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เชิญชวนบุคคลภายนอกและหน่วยงาน
ใกล้เคียงเข้าร่วมผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ 
ขององค์กร  
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลักสูตรทางพระพุทธศาสนามากขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของผู้เข้าอบรม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
 

การดำเนินงาน 

เพ่ือสร้างและขยายภาคี
เครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้
เพ่ิมมากข้ึน โดยสร้างการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
คุณธรรมจากทุกภาคส่วน  

สร้างและพัฒนาการขยาย
เครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมกับ
ทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งเสริม
และสนับสนุนภาคีเครือข่าย
ภายในและภายนอก 

8) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ครูศิลป์/ครูช่าง/ทายาท ในการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
กับงานหัตถกรรม ให้แก่บุคคลภายนอก  

- √ ดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด 
- ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 จึงปรับกิจกรรมโดยจัด
ร่วมกับกิจกรรมวันเข้าพรรษา และการอบรม 
ในหัวข้อ พุทธศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต ใน
ยุค New Normal ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 
กรกฎาคม 2564 ผ่าน ZOOM 
- นายศุภชัย เขว้าชัย ครูช่างศิลปหัตถกรรม
ไทย ปี 2562 ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
กับงานหัตถกรรม ผ่านโปรแกรม ZOOM 

 


