
ขั้นตอนในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

การด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 

แต่งตั้งคณะท างานโครงการ 
คนคุณธรรม 

สคร. ได้มีค าสั่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ 237/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการคนคุณธรรม ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สั่ง ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เข้าร่วมประชุมสัมมนา  
“การขับเคลื่อนกระทรวงการคลัง
คุณธรรม” 

ร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนกระทรวงการคลังคุณธรรม” เมื่อวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารกระทรวงการคลัง 

แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของ สคร. 

ยกเลิกค าสั่ง สคร. ที่ 237/2559  และ ได้มีค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร. สั่ง ณ วันที ่7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

สคร. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร. โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอน การด าเนินการที่ผ่านมา 

ขั ้นตอนที ่ 1 : สร้างการรับรู ้และ       
ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

- สคร. ได้เรียนเชิญ นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง รองผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลชลบุรี  
ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559     

ขั้นตอนที่ 2 : ร่วมกันระดมความคิด
จากทุกคน ทุกภาคส่วนเพื่อจัดท า
บัญชีพฤติกรรม 2 บัญชี 

- สคร. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้บริหาร ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 
และได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากร ในวันที่ 6 – 7  มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชุมสโมสรกองทับบก 

ขั้นตอนที่ 3 : ร่วมกันระดมความคิด
เพ่ือก าหนด “คุณธรรมหลัก” 

- สคร. ได้จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพ่ือระดมความเห็นในการก าหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการของ  สคร.  
พร้อมก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลัก 3 ประการ 

ขั้นตอนที่ 4 : แปลงคุณธรรมหลัก
เป็นแนวปฏิบัติ 

- ทุกส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม น าแนวปฏิบัติที ่ได้จากการสัมมนามาหารือกับ
บุคลากรในส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติ และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการด าเนินการตามแนวปฏิบัติ 
ในวันที่ 24 เมษายน 2560        

ขั้นตอนที่ 5 : ภาคปฏิบัติ / 
ลงมือปฏิบัติทั้งองค์กร 

- ทุกส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ด าเนินกิจกรรมตามที่ได้ก าหนด และได้จัดท า 
ชาร์ตรายงานผลการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน และจัดให้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเป็นการพูดคุยถึงวิธีการด าเนินกิจกรรม รวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 6 : ประเมินผล - รายงานผลการด าเนินกิจกรรมทุกเดือน 
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  

เพื่อแลกเปลี่ยนผลการด าเนินการองค์กรคุณธรรม 
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ  

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าแนวทางปฏิบัติ
องค์กรคุณธรรมของกระทรวงการคลัง ในวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ศึกษาดูงาน
ด้านโรงเรียนคุณธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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การด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 

ก าหนดกิจกรรมกลางของ สคร.  คณะท างานฯ ร่วมก าหนดกิจกรรมส่งเสริมความดี ที่สอดคล้องกับ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ สคร. ในการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 6/2560
ดังนี้  
ส. สามัคคี             กิจกรรม   สะสางสร้างความดี 
ค. ความรับผิดชอบ   กิจกรรม   ส่งงานทันเวลา (จัดท า Worksheet) 
ร. ระเบียบวินัย       กิจกรรม   การตรงต่อเวลา 

การติดตามการด าเนินการกิจกรรม
ส่งเสริมความดี 

เพ่ือให้การด าเนินกิจรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความดี และเสนอผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบในการประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
การด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 
ด าเนินการก าหนดกิจกรรมส่งเสริม
ความดี และก าหนดเป็นตัวชี้วัด
รายบุคคล รอบครึ่งปีแรก  
(เดือนตุลาคม 2561 - เดือนเมษายน 
2562) 
 

1. ส. สามัคคี  
    1.1 ผลลัพธ์ด้านความสะอาดพ้ืนที่ส่วนตน และพ้ืนที่ส่วนกลางของแต่ละ
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
    1.2 ผลลัพธ์ด้านความสะอาดของพ้ืนที่ส่วนกลางของ สคร.  
    1.3 การเชื่อมโยงกิจกรรม 5 ส. กับการสแกนเข้าระบบ E-filling  
2. ค. ความรับผิดชอบ  
    การส่งงานได้ตามก าหนด และความครบถ้วนของการปรับปรุงข้อมูล 
ในเว็บไซต์ของ สคร. ให้ทันกาล 
3. ร. ระเบียบวินัย 
    การตรงต่อเวลาการมาท างาน และการเข้าร่วมประชุม 

ด าเนินการก าหนดกิจกรรมส่งเสริม
ความดี และก าหนดเป็นตัวชี้วัด
รายบุคคล รอบครึ่งปีหลัง (เดือน
เมษายน - เดือนกันยายน 2562) 
 

1. ส. สามัคคี 
    การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
2. ค. ความรับผิดชอบ 

2.1 ส่งงานทันเวลา (การจัดท า Worksheet) 
2.2 การน าเอกสารเข้าระบบ E-filing 

3. ร. ระเบียบวินัย 
    การตรงต่อเวลาการมาท างานการเข้าร่วมประชุม และการแต่งกาย 

ด าเนินกิจกรรม Happy workplace   มีการด าเนินการกระตุ้นการจัดกิจกรรม Happy workplace อย่างต่อเนื่อง 
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรม 
Birthday party เพ่ือร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิด 
ในแต่ละเดือน 
2. ได้มีการแบ่งกลุ่มการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 กิจกรรม ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
กลุ่มท่ี 2 กิจกรรม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน 
กลุ่มท่ี 3 กิจกรรม มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม 
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กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 
กิจกรรม Birthday party จัดกิจกรรม Birthday party เพ่ือร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มี 

วันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือน เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเป็นการสร้าง 
ความสามัคคีในหน่วยงาน 

กิจกรรม Green Day เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยผ่านกิจกรรม ลด คัดแยกขยะในหน่วยงาน 
โดยได้มีการจัดกิจกรรม Green Day เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  
เพ่ือเป็นการเปิดตัว และรณรงค์ในการ ลด คัดแยกขยะในหน่วยงาน  

เสริมสร้างความรับผิดชอบ และ
เสริมสร้างความสามัคคี ในหน่วยงาน 
ผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ
สังคมและส่วนรวม 

1. ร่วมบริจาคปฏิทินเก่า หรือหนังสือเก่าเพ่ือน าไปท าหนังสืออักษรเบรลล์  
ที่ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือคนตาบอด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 
2. กิจกรรมโครงการ สคร. จิตอาสาเพ่ือคนตาบอดประกอบด้วย ๒ กิจกรรม 
ได้แก่ 

2.1 ร่วมเป็นอาสาสมัคร ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด 
(ศูนย์ฯ) รวมทั้งร่วมบริจาคเงินแก่ศูนย์ฯ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดทาหนังสือ
อักษรเบรลล์ต่อไป เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

2.2 กิจกรรมอ่านหนังสือเสียงเพ่ือคนตาบอดผ่านแอปฟลิเคชัน Read 
For the Blind 
3. โครงการ สคร. ร่วมพลังรัฐวิสาหกิจร่วมใจบริจาคโลหิต (บัตร (Blood) 
คนดี) เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก 
4. ร่วมรับบริจาคทุนการศึกษา สิ่งของ และอุปกรณ์การเรียน เมื่อวันที่  
30 สิงหาคม 2562 
5. ร่วมบริจาคไส้แม็ก ห่วงอลูมิเนียม เพื่อน าไปท าขาเทียม และถุงผ้าน าไป
บริจาคให้โรงพยาบาลเพ่ือผู้ป่วยยากไร้ 

กระตุ้นกิจกรรม ลด คัดแยกขยะ 
ในหน่วยงาน 

จัดท าคลิปวิโอ Rethink เพ่ือรณรงค์ให้บุคลากรใช้ แก้วน้ าส่วนตัว ใช้กล่อง
ข้าว และถุงผ้า หรือวัสดุทดแทนการใช้พลาสติกและกล่องโฟม และ 
จัดกิจกรรม August challenge 

กิจกรรม “ฟุตซอล 5 ส” เข้าร่วมกิจกรรม “ฟุตซอล 5 ส” ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
23 -28 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 

การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความดี ผอ. สคร. ได้อนุมัติ การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน สคร. 
สู่องค์กรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับบุคลากร สคร. 
(ระดับช านาญการพิเศษลงมา) เมื่อวันที่ ๒๑ และ 24 มกราคม 2563 และ
ส าหรับผู้บริหาร สคร. (ระดับ ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2563 
ต่อมา สคร. ได้อนุมัติการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน สคร. สู่องค์กร
คุณธรรม (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้ขอให้แต่ละส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม ร่วมระดมความเห็น (โหวต) เลือกกลุ่มปัญหาและพฤติกรรม 
ไม่พึงประสงค์จากแต่ละคุณธรรม เพ่ือน ามาแก้ไขเป็นล าดับแรก โดยมีผล 
การคัดเลือก (โหวต) สรุปได้ดังนี้ 
  1) ส. สามัคคี ปัญหาคือ ขาดการสื่อสารที่ดี (ไม่พูดคุย ไม่หารือร่วมกัน)  
  2) ค. ความรับผิดชอบ ปัญหาคือ ขาดความรอบคอบ  
  3) ร. ระเบียบวินัย ปัญหาคือ การไม่ตรงต่อเวลา  
จากนั้นได้ขอให้แต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาส่งผู้แทน เพ่ือเข้าร่วม
ระดมความคิดเห็นในการพิจารณาก าหนดกิจกรรมขับเคลื่อน สคร. สู่องค์กร
คุณธรรม จากปัญหาที่ต้องการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น เพ่ือขับเคลื่อน สคร.  
สู่องค์กรคุณธรรม และขอให้น าเสนอในการสัมมนาประจ าปี 2563  
ณ จังหวัดเชียงราย 
สคร. ได้จัดให้มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ส าหรับบุคลากร 
สคร. ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมความดี เพ่ือขับเคลื่อน สคร. สู่องค์กร
คุณธรรมในการสัมมนาประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ จังหวัดเชียงราย 
คณะผู้บริหารระดับสูง (คบส.) ได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพันธ ์
2563 พิจารณาผลการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ขับเคลื่อน สคร. สู่องค์กรคุณธรรม ดังนี้ 
 1. บุคลากร สคร. ควรมีเป้าหมายการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน โดยมีการประเมินผล
กิจกรรมภายในเดือนสิงหาคม 2563 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกที่ดีแก่บุคลากร สคร. 
ให้เกิดการท าความดีด้วยใจ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง และ
เป็นแนวทางในการด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
2. การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความดีตามที่บุคลากร สคร. เสนอ ขอให้
พิจารณาข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 กิจกรรม ร. ระเบียบวินัย : จากปัญหาการไม่ตรงต่อเวลา 
  - ก าหนดเวลาเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หากมีเหตุ

จ าเป็นให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบ โดยยืดหยุ่นไม่เกินเวลา 09.00 น. และ
ให้ ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ก ากับให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึง 
การสื่อสารและท าความเข้าใจกับบุคลากรในส านักเกี่ยวกับการแต่งกายที่เหมาะสม 
เรียบร้อย โดยให้ ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เป็นแบบอย่างที่ดี และก ากับดูแล
บุคลากรในส านักให้ถือปฏิบัติตาม 

  - การลงชื่อออกนอกสถานที่ ขอให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  - ให้ส านักงานเลขานุการกรม (สล.) จัดท ารายละเอียดเรื่องกฎ ระเบียบ 

ให้บุคลากร สคร. รับรู้  โดยขอให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 
ช่วยสร้าง Pop up บนอินทราเน็ตของ สคร. เดือนละ 1 - 2 ครั้ง ทุก  ๆเดือน ส าหรับ



กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรม ส. สามัคคี และกิจกรรม ค. ความรับผิดชอบ  
เห็นว่า ขอให้ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมอบเป็น
หลักการให้แก้ปัญหาในเรื่องการขาดการสื่อสารที่ดี  (ไม่พูดคุย ไม่หารือ
ร่วมกัน) และขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน (พิมพ์งานผิด รูปแบบผิด 
ข้อมูลไม่ถูกต้อง) 
ประชุมโซ่ข้อกลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  
เห็นชอบการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมส่งเสริมความดี ส. ค. ร. 
ร่วมกันทุกส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดังนี้  

ส. สามัคคี (การสื่อสารที่ดี) และ ค. ความรับผิดชอบ (การท างานที่มี
ประสิทธิภาพ) มอบหมายให้ด าเนินกิจกรรมโดยอยู่ในดุลยพินิจของส านัก/
กอง/ศูนย์/กลุ่ม โดยให้ค านึงถึงข้อเสนอแนะของบุคลากร สคร. จากการสัมมนา
ประจ าปี 2563 และข้อสังเกตเพ่ิมเติมจาก คบส. 

ร. ระเบียบวินัย (การตรงต่อเวลาการมาท างาน) เห็นชอบการก าหนดแนวปฏิบัติ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

- ให้ ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และ ชช. ลงชื่อมาปฏิบัติราชการ 
- การมาท างานไม่เกินเวลา 08.30 น. (สามารถยืดหยุ่นได้ไม่เกินเวลา 

09.00 น.)  
- ให้ขีดเส้นส าหรับผู้มาปฏิบัติราชการเกินเวลา 09.00 น. ทั้งนี้ หากมี

เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ทันเวลา 
09.00 น. ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ และอยู่ในดุลยพินิจผู้บังคับบัญชา  
โดยละเว้นการขีดเส้น และให้ผู้บังคับบัญชาลงชื่อก ากับด้วย โดยยืดหยุ่น
เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือจ าเป็นได้ไม่เกินเวลา 10.00 น. หากเกินกว่าเวลาดังกล่าว
ถือว่าเป็นการขาดราชการครึ่งวัน และให้ด าเนินการลาผ่านระบบลาราชการ 

- การแต่งกายของบุคลากร สคร. ให้ ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และ ชช. 
ก ากับบุคลากรในส านักแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม โดยให้ ผอ. ส านัก/
กอง/ศูนย์/กลุ่ม และ ชช. เป็นแบบอย่างที่ดี และขอความร่วมมือติดบัตร
ประจ าตัวแสดงตน เพ่ือใช้ผ่านเข้า - ออกประตูส านักงาน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร สคร.  

 ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม แจ้งให้บุคลากรในก ากับทราบ และด าเนินการ
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมส่งเสริมความดี ส. ค. ร. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
และขอให้รายงานผลจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ต่อการประชุมโซ่ข้อกลาง
ในคราวประชุมครั้งถัดไป โดยพิจารณาผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจาก
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ ส.ค.ร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

ด าเนินกิจกรรม Happy workplace   มีการด าเนินการกระตุ้นการจัดกิจกรรม Happy workplace อย่างต่อเนื่อง 
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรม 
Birthday party เพ่ือร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิด 
ในแต่ละเดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

 
 
 
 



การด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 

การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความดี คณะท างานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร. ประชุมหารือแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของ สคร. ภายใต้หัวข้อ 
“ความดีที่อยากท า” เพ่ือก าหนดแนวทางและก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการ
ด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทีส่อดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์
ของ สคร. (ส.สามัคคี ค.ความรับผิดชอบ ร.ระเบียบวินัย ) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕63 
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความดี ส. ค. ร. เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ 
สคร. ภายใต้หัวข้อ “ความดีที่อยากท า” โดยแบ่งกลุ่มการด าเนินกิจกรรม
ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีผู้แทนแต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ร่วมระดมความคิด
ในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมในด้าน ส. สามัคคี 
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมในด้าน ค. ความรับผิดชอบ 

   3. กิจกรรมที่ส่งเสริมในด้าน ร. ระเบียบวินัย 
กิจกรรมที่ส่งเสริมในด้าน ส. สามัคคี 
กิจกรรมเสริมสร้ างความสามัคคี ใน สคร.  ต่อยอด โครงการ Sepo 
Long Green ท าดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมกิจกรรม   เสริมสร้างความสุข
ทางด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้พร้อมต่อการท าความดีร่วมกันของ สคร. 
ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Long Green Long Life” 
 - จัดกิจกรรม 5 ส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และน าสิ่งของที่ได้จากการท า
กิจกรรม 5 ส. ที่ได้คัดแยกเรียบร้อยแล้วน าไปบริจาค 
 - ออกก าลังกายที่โต๊ะท างานร่วมกัน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 8-10 นาท ี
โดยมี ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม หมุนเวียนเป็นผู้น าออกก าลังกาย 
 - จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ส่งเสริมในด้าน ค. ความรับผิดชอบ 
กิจกรรมในการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานหรือต่อสังคม 
ที่แต่ละคนได้ท า และแชร์กิจกรรมที่ได้ท าผ่านกลุ่ม Line (Note) ของส านัก
ตนเองภายใต้ชื่อกิจกรรม “คนดีศรี ส. ค. ร.” 
กิจกรรมที่ส่งเสริมในด้าน ร. ระเบียบวินัย 
กิจกรรม Paperless การลดการใช้กระดาษ การจัดเก็บเอกสารในระบบ  
E-filing และการสแกนเอกสาร และการตรงต่อเวลา ภายใต้ชื่อกิจกรรม 
“ร าลึกข้อตกลงที่หลงลืม” 

ด าเนินกิจกรรม Happy workplace   มีการด าเนินการกระตุ้นการจัดกิจกรรม Happy workplace อย่างต่อเนื่อง 
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรม 
Birthday party เพ่ือร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิด 
ในแต่ละเดือน (ไดเ้ลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

 
 


