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 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริม 

     คุณธรรมจริยธรรม 
แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบ และกลไกเพ่ือการขับเคลื่อนและส่งเสริม 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

  นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความส าคัญ และมุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความรู้
และทักษะชีวิต (Soft Skill) อันมีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบ เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ครบทุกมิติ คือ เป็นคนดี  
คนเก่ง และมีคุณภาพ เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และน าพลังบวกมาสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตและเหตุการณ์
พลิกผันต่างๆ ที่ก าลังเผชิญในปัจจุบันและอาจเกิดในอนาคต ผลักดันให้ เกิดการพลิกโฉมประเทศ                  
สร้างสังคมไทยที่ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ส าคัญนั้น       
ให้น้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักค าสอนของศาสนา วัฒนธรรม            
และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความ  เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยส่งเสริม          
ให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตส านึกที่ดีให้แก่ประชาชน          
ให้การพัฒนา ประเทศมีความสมดุล ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ โดยการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ทั้ง ๔ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
และประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก รวมถึงประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)   

ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของนโยบายรัฐบาลดังกล่าว       
เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ 
- ๒๕๗๐ ) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖            
โดยน าไปสู่การยกระดับองค์กรให้สามารถเป็นองค์กรคุณธรรมเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจของประชาชน อีกทั้ง
ยังเป็นการพัฒนาระบบ มาตรการ หรือกลไกเพ่ือยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน       
ของหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานปลอดการทุจริตสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม และส่งเสริม
คุณธรรมในการท างาน สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน และหน่วยภาคีเครือข่าย           
โดยมีแผนการด าเนินงาน ๓ แผนย่อย ดังนี้  

แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีเป้าหมาย ให้บุคลากรมีปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม และยกระดับหน่วยงาน           
สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม  

แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบ มาตรการและกลไกเพ่ือการขับเคลื่อนและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม โดยมีเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงาน       
ของหน่วยงานภาครัฐ  
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แผนย่อยที่ ๓ การเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม       
และพัฒนาศักยภาพบุคคลและเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดยมีเป้าหมาย 
เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม น าไปสู่พัฒนาศักยภาพบุคคลที่อยู่ในความดูแล       
ของหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง   

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรบริหารความยุติธรรม ด้วยคุณธรรม 

 พันธกิจ (Mission) 

 ๑) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม ตามหลักทางศาสนา บนพื้นฐานความพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตอาสา กตัญญู 

 ๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

 ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของในด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

 ๔) เป็นแบบอย่างทางด้านคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์ (Goal) 

 ๑) บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรม และน้อมน าศาสตร์
พระราชามาเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 ๒) มีระบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 

 ๓) มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม               
ให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 จากนโยบายของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ        
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนา “คน”          
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน      
ในทุกมิติ สอดคล้องกับเป้าหมายของ “แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑” ที่พัฒนาคนไทย          
ให้มีคุณธรรมโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า ๕ ปีแล้ว นับตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมา 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้น าหลักธรรมในทุกศาสนาที่ต่างสอนให้
มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม ในการรักษาสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม พร้อมทั้งน้อมน าปรัชญา            
ของ เศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดเป็นคุณธรรมที่พึงประสงค์ส าหรับสังคมไทยเพ่ือน าสู่ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์
แบบ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ อันเป็นแผนสืบเนื่องจาก 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ประกอบด้วย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู”   
ซึ่งครอบคลุมความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ขยายความได้ดังต่อไปนี้ 
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พอเพียง : การด ารงชีวิตอย่าง พอประมาณ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน สังคม         
และสิ่งแวดล้อมมีเหตุผล  ใช้ความรู้อย่างรอบคอบและรอบด้าน และสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือให้สามารถรอดพ้น                
จากวิกฤตภัยต่างๆ ได้  

วินัย : ปฏิบัติตนตามกติกาจรรยาบรรณวิชาชีพ ขององค์กรและสังคม ตามหน้าที่
พลเมืองดี และเคารพกฎหมาย ตลอดจนป้องกันและรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สุจริต : มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาควาจริง ความถูกต้อง       
และเป็นธรรม  ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมพร้อมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

จิตอาสา : การให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูล     
ต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย เพ่ือประโยชน์สุขแก่พวกเขาเหล่านั้นและของสังคม 

กตัญญู : ส านึกรู้คุณและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม สถาบันองค์กรและผู้มีพระคุณ นับตั้งแต่ บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เป็นต้น ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นสิ่งของ อาจเป็นการกระท าหรือความจริงใจ บนหลักพ้ืนฐานของความถูกต้องดีงาม 

โดยยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประกอบไปด้วยแผนย่อย   
๓ แผน ดังนี้ 

 แผนย่อยที่  ๑ การพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
  ๑. เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑.บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่สะท้อน 
การมคีุณธรรมจริยธรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ตัวชี้วัดที่ ๑  : หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
และมีการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี       
ท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรม
จริยธรรม/การท าความดีแก่บุคลากรในหน่วยงาน ทั้งพ้ืนที่ทางกายภาพและพ้ืนที่ทางสังคมอันเป็นพ้ืนที่ของการ
ปฏิสัมพันธ์ กันของบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนพ้ืนที่สื่อสร้างสรรค์ ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์เพ่ือสร้าง
ความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในด้านต่างๆ อาทิ กิจกรรม 
ด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู  ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา             
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
  ตัวชี้ วัดที่ ๒ : องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น าและสมาชิก        
ขององค์กร แสดงเจตนารมณ์ และมุ่งม่ันด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มาเป็นหลักในการด ารงชีวิต 
และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วม  สร้างสังคมคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม         
ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือเป็นการยกระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
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๖ 

ส่งเสริมให้คนในองค์กร มีทัศนคติ วิธีคิด  และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม         
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม การเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม
ของบุคลากรจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ ขยายผลองค์ความรู้ ในกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมต่อหน่วยงานภายในและภายนอกมุ่งสู่เป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) คือ “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพ่ิมขึ้นมุ่งสู่สังคม
คุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิถวีัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”            
 ๒. แนวทางการพัฒนา 
 ๑) สร้างพ้ืนที่และสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 
 ๒) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 
 ๓. ตัวอย่างโครงการที่ควรผลักดัน อาทิ 
 ๑) กิจกรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  
 ๒) กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
 ๓) การสร้างพ้ืนที่สื่อสร้างสรรค์ ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ เพ่ือสร้าง         
ความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  
 ๔) กิจกรรมการสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
ของบุคลากรให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม 
 ๕) การประเมินองค์กรคุณธรรม 
 ๖) การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ  
 แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบ และกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 ๑. เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
พัฒนาระบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

๑. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity andTransparency Assessment : 
ITA) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

ค่าคะแนน ITA  
ไม่ต่ ากว่า ๘๕ 

คะแนน 

๒. มีระบบ มาตรการ หรือกลไกการขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ไม่น้อยกว่า ๑ 
ระบบ/มาตรการ/

กลไก 
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๗ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดที่ ๑ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด 
การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ               
การประเมินตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
เพ่ือเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม         
จึงควรได้รับการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานปลอดการทุจริต สร้างวัฒนธรรมคุณธรรมและส่งเสริมคุณธรรม           
ในการท างาน สะท้อนภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระบบ มาตรการและกลไก เป็นเครื่องมือประการส าคัญในการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment : 
ITA) จึงต้องมีการเสริมสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ ระบบ มาตรการ หรือกลไกในการขับเคลื่อน               
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง อาทิ กฎหมาย นโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ No gift policy เป็นต้น เพ่ือเป็นกลไกในการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อน             
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้มีค่าคะแนนสูงขึ้น              
 ๒. แนวทางการพัฒนา 
 ๑) การสร้าง หรือพัฒนาระบบ และกลไกด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓. ตัวอย่างโครงการที่ควรผลักดัน อาทิ 
 ๑) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 ๒) จัดท า พัฒนา หรือปรับปรุง ระบบ/มาตรการ/กลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 แผนย่อยที่ ๓ การเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และพัฒนาศักยภาพบุคคล และเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ๑. เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
น าไปสู่พัฒนาศักยภาพผู้ที่อยู่ 
ในความดูแลของหน่วยงาน 
และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

๑. หน่วยงานมีการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

จ านวน ๔ เรื่อง 

๒. หน่วยงานมีหลักสูตร/กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลที่อยู่ในความดูแลของ
หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย  

จ านวน ๑ หลักสูตร/
กิจกรรม 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด   
 ตัวชี้วัดที่ ๑ : การจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่จากการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้เกิดการพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถเผยแพร่
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๘ 

องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยการจัดการองค์ความรู้สามารถ
กระท าได้หลากหลายวิธี อาทิ การถอดบทเรียน, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การจัดเวทีเสวนา, การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management), งานวิชาการ หรืองานวิจัย เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ ๒ : หน่วยงานมีหลักสูตร/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติ ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน อาทิ                
ผู้ต้องราชทัณฑ์ ผู้ถูกคุมประพฤติ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นการคืนคนดี         
สู่สังคม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย (อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ           
และเสรีภาพ อาสาสมัครกรรมการสงเคราะห์เด็ก และเยาวชน เครือข่ายสงเคราะห์ช่วยเหลือการปฏิบัติต่อเด็ก 
และเยาวชนที่ กระท าผิดของกรมพินิ จ เป็นต้น) ให้มีประสิทธิ ภาพในการส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                    
ด้วยการฝึกอบรม การบรรยายให้ความรู้การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้มีศักยภาพและสามารถน าหลัก
คุณธรรมไปพัฒนาหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยรรมในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้ 
 ๒. แนวทางการพัฒนา 
 ๑) การส่งเสริม พัฒนา และการจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคคลที่อยู่ในความดูแล  
ของหน่วยงาน 
 ๓) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพ่ือการขับเคลื่อน        
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓. ตัวอย่างโครงการที่ควรผลักดัน อาทิ 
 ๑) โครงการ/กิจกรรมการจัดการ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน อาทิ การถอดบทเรียน, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การจัดเวทีเสวนา,  Km, งานวิชาการ                  
หรืองานวิจัยเป็นต้น   
 ๒) หลักสูตร/กิจกรรม เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพ          
ของบุคคลที่อยู่ ในความดูแล ของหน่วยงาน อาทิ  เด็กและเยาวชนที่อยู่ ในความดูแลของกรมพินิจ               
และคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ บุคคลที่อยู่ระหว่างการถูกคุม  
ความประพฤต ิ
 ๓) หลักสูตร/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาคี เครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๙ 

 



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑๐ 

 



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑๑ 

 



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑๒ 

 



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑๓ 

 



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑๔ 

 



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑๕ 

 
 



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑๖ 

 



 


