แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สถานที่ตั้ง . อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม. 10 ต. บ้านนกลาง อ. เมืองลาพูน จ. ลาพูน
ชื่อผู้ประสานงาน .
นางสาวขนิษฐา สิงหฤทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๕๓๕๒ ๕๕๔๓ – ๔

.
.

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔

จานวนบุคลากร
ในหน่วยงาน

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย

จานวนประชาชน
เป้าหมาย

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

24

-

-

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม
• จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจานวน
• จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจานวน
-

3
-

โครงการ
บาท
บาท
บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
• จานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง
มีจานวนรวม 24 คน
• จานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสาคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1 แห่ง
• จ านวนหน่ ว ยงาน/องค์ ก รทั้ ง ภายในและภายนอกที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น หรื อ ร่ ว มจั ด กิ จ กรรมเทิ ด ทู น สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 1 แห่ง
• จานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 24 คน
• จานวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม 1 แห่ง ระยะเวลาที่ดาเนินการ 12 เดือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน
• บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนัก รับรู้และให้ความสาคัญถึงการมีคุณธรรมในการทางานและการดาเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น
• บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมื อในการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสืบต่อไป
• บุคลากรในหน่วยงาน นาวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดารงชีวิต

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์/โครงการ

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคม
เมืองลาพูน
๑.๑ กลยุทธ์วาง
ระบบรากฐานการใช้
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวัฒนธรรมไทย
เป็นฐานในการ
เสริมสร้างคุณธรรม
๑.๒ โครงการ/
กิจกรรมให้ความรู้
และปลูกจิตสานึก
เกี่ยวกับการมี
คุณธรรมในการ
ทางานและการ
ดาเนินชีวิต
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างความเข้มแข็ง
ในระบบการบริหาร
จัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม
๒.๑ กลยุทธ์สร้าง
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงาน
ด้านส่งเสริม
คุณธรรมและ
เสริมสร้างความ
เป็นเอกภาพ
๑.๒ โครงการ/
กิจกรรมประกาศ
เจตนารมย์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยงานให้เป็น
องค์กรคุณธรรม
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม
และสนับสนุนภาคี
เครือข่ายทุกภาค
ส่วนในการ
ดาเนินงานด้าน
คุณธรรม
๓.๒ โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
รวม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้
บุคลากรใน
หน่วยงาน
ตระหนัก รับรู้
และให้
ความสาคัญ
ถึงการมี
คุณธรรมใน
การทางาน
และการ
ดาเนินชีวิต

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

สานักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
ลาพูน

-

-

เพื่อให้
บุคลากรใน
หน่วยงาน
ร่วมกันถือ
ปฏิบัติตาม
เจตนารมย์
เพื่อให้ทุกคน
ในหน่วยงาน
มีคุณธรรม

สานักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
ลาพูน

-

- บุคลากรใน
หน่วยงาน มี
ความเข้าใจ
และสามารถ
ใช้หลัก
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การปฏิบัติตน
และปฏิบัติ
ราชการได้
- หน่วยงานมี
วัฒนธรรมใน
การดาเนินงาน
ที่มีความ
โปร่งใส
ตรวจสอบได้
และมี
คุณธรรม
- บุคลากรใน
หน่วยงาน
ปฏิบัติตนโดย
ตั้งมั่นตามที่ได้
ประกาศใน
เจตนารมย์

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้
บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มีความ
ต้องการ
ช่วยเหลือผู้อื่น
โดยคานึงส่วน
ประโยชน์
ส่วนรวม
มากกว่า
ประโยชน์ส่วน
ตน

สานักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
ลาพูน

จานวน
ครั้งที่ร่วม
กิจกรรม
สาธารณะ
ประโยชน์
(12 ครั้ง)

-

-

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. ๖๓)

√

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
(ม.ค.-มี.ค. ๖๔) (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) (ก.ค.-ก.ย. ๖๔)

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

หมายเหตุ

