
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ความเป็นมา 

1.๑ กระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไร้พรมแดน ก่อให้เกิด
การผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมในแง่มุมต่างๆ ทั้ง ด้านค่านิยม พฤติกรรม และระบบคุณค่าของคนในสังคม 
ปรากฏการณ์ในเชิงลบที่สังคมไทยก าลังเผชิญอย่างเด่นชัด คือ ความแปลกแยกขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคม ความผูกพันในครอบครัวลดลง เยาวชนปฏิเสธวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของตนเอง รวมทั้งการเกิดวิกฤติความเสื่อมถอย ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม บริโภคนิยมมากข้ึน และขาดจิตส านึกสาธารณะ โดยให้ความส าคัญ
กับเรื่องส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง น าไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริม ให้องค์การทางศาสนามีบทบาทในการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตส านึกที่ดีแก่ประชาชน โดยการน าศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย มาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพและมีคุณธรรม มั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความม่ังคั่ง เข้มแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

1.๒ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) เพ่ือก าหนดทิศทางให้
หน่วยงานด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นกลไกเครื่องมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย 
รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพ่ือสร้างคุณธรรมในสังคมไทย มุ่งยกระดับจิตใจประชาชนให้มีคุณธรรม และส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  ก าหนดวิสัยทัศน์            
“สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างยั่งยืน” เพ่ือมุ่งสู่เป้าประสงค์  “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติ ธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างย่ังยืน”  

1.๓ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)  และสอดรับกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564 กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

 

โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจรติ 
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2. วิสัยทัศน์ 

   บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญายึดมั่นวัฒนธรรมองค์กร “โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต” 

 

3. พันธกิจ 

3.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางคุณธรรม จริยธรรม และวินัย  
3.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในหลักค าสอนทางศาสนา ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
3.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร “โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต” และมีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม 

 

4. วัตถุประสงค์  

4.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีคุณธรรม  
4.๒ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร 
4.๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม 

   

5. เป้าหมาย 

5.๑ บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญายึดมั่นหลักค าสอนทางศาสนา และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
5.๒ บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.๓ การบริหารราชการมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 

 
 

 
 

 

โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจรติ 
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  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    
   

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้(บาท) 

ปีงบประมาณ 2564 หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. – ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. – มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย – มิ.ย64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.– ก.ย.64) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคณุธรรม 

โครงการพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพข้าราชการกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม 
เรื่อง “ศึกษาหลักการศาสนา พัฒนาใจ
ตน พ้นทุจริต”  

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ สร้างความโปร่งใส การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้กลไกทาง
ศาสนาเป็นเครื่องมือ 

กลุ่มคุม้ครอง
จริยธรรม 

30 คน 
 

 

น าความรู้มา
ปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตเพิ่ม 
ขึน้ร้อยละ 80  

80,000  80,000    

ส่งเสริมบุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม การป้องกันการ
ทุจริต กิจกรรมทางศาสนา จิตอาสา
และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางจิตใจ ให้
เกิดความเข้มแข็งทางคุณธรรม จริยธรรม วินัย
ข้าราชการ รู้สึกละอายต่อการท าผิด และคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

กลุ่มคุม้ครอง
จริยธรรม/กลุม่

บริหารงาน
บุคคล 

80 คน - -      

การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี  
- การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 
- การคัดเลือกผู้ประพฤติตนตามหลัก
ประมวลจริยธรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประพฤติฏบิัติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นต้นแบบในการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้กับบุคลากรในองค์กร  

 
 

กลุ่มคุม้ครอง
จริยธรรม          

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ผู้ไดร้ับ
คัดเลือก
1 คน 

 
1 คน 

มีต้นแบบใน
การประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ด ี

-      

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเขม้แข็งในระบบการบริหารจดัการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

ผู้บริหารสูงสุดประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงาน 

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ          
แนวทางการบริหารงาน และยึดมั่นปฏิบัติตาม
เจตจ านงของผู้บริหาร 

กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 

500 
คน 

บุคลากรถือ
ปฏิบัต ิ

ร้อยละ 100 

-      
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้(บาท) 

ปีงบประมาณ 2564 หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. – ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. – มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย – มิ.ย64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.– ก.ย.64) 

การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรใน
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 

- 85 คะแนน 
 

-      

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน โดยจัดกิจกรรมเทิดทนู
สถาบัน จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ 
การท านุบ ารุงศาสนา การศึกษาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับโรงเรยีน วัด 
ชุมชน 

เพื่อให้บุคลากรและชุมชนโดยรอบมีร่วมสร้าง
สังคมคณุธรรม  

กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 

2 ครั้ง - -      

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

การเข้ าร่ วม โครงการหน่วยงาน/
ส านักงานพาณิชย์คุณธรรม 

เพื่อกระตุ้นจิตส านึกให้บุคลากรมีคุณธรรมและ
เกิดความเข้มแข็งขึ้นในหน่วยงาน ด้วยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และเพื่อส่งเสริมให้เกิด
หน่วยงานคุณธรรม และยกระดับเป็นหน่วยงาน
คุณธรรมต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 

3 
หน่วยงาน 

ต้นแบบ:  
ระดับ 2 
ขยายผล: 
ระดับ 1 

-      

 

 

 

 

 โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจรติ 


