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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
1.วิสัยทัศน์
“ชาวจังหวัดสมุทรปราการดารงตนบนหลักคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จริยธรรมองค์กร เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน”
2.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
เป้าประสงค์ :
1. เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่สังคมทุกภาคส่วน
2. เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดารงชีวิต ประกอบสัมมาชีพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
มั่นคง และยั่งยืน
3. เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กลยุทธ์:
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา
กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 4 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมือง การปกครอง (ภาคราชการและภาค
การเมืองทุกระดับ)
กลยุทธ์ที่ 5 วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานรากในการเสริมสร้างคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 6 วางระบบรากฐานการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 7 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
เป้าประสงค์ :
1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
2. เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แกสังคมไทยด้วยคุณธรรม
กลยุทธ์ :
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบัน/
องค์กรในสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทาหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าประสงค์ :
1. เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อผนึกกาลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุน
สังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้นาสังคม
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผล
สัมฤทธิ์
4. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดขี องสังคมในระดับต่าง ๆ
กลยุทธ์ :
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดาเนินงานด้านคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
เป้าประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรม ในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
3. เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง สันติสุขและสามารถแกไขปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธีและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขบนหลักการที่เป็นสากลแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
กลยุทธ์ :
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการอยูร่วมกัน อย่างเอื้ออาทร แบ่งปัน มีจิต
สาธารณะ เพื่อโลกและประเทศชาติ
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3.สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ส่วนราชการ

ภาพรวมจังหวัด
แยกตามหน่วยงาน
1. สานักงานจังหวัด
2. ที่ทาการปกครองจังหวัด/อาเภอ

งบประมาณโครงการ
ลักษณะบูรณาการ
(บาท)
ปี 2562
17,684,500

งบประมาณของ
รวม
ส่วนราชการ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
ปี 2562
1,796,800 19,481,300

253,000
0

315,600
0

3. สานักงานพาณิชย์จังหวัด

0

0

4. สานักงานแรงงานจังหวัด

0

0

5. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
6. สานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
(กศน.)
7. อาเภอเมืองสมุทรปราการ

17,431,500

1,030,200
451,000

0

0

รวม

17,684,500

หมายเหตุ

0 ไม่ใช้
งบประมาณ
0 ไม่ใช้
งบประมาณ
0 ไม่ใช้
งบประมาณ

0 ไม่ใช้
งบประมาณ
1,796,800 19,481,300
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4.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ยุทธศาสตร์ ที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วาง
ระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
ความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมให้
เป็นเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
ความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม

กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา
วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม
ของสถาบันศาสนา
กลยุทธ์ที่ 5 วางระบบรากฐานการใช้
วัฒนธรรมไทยเป็นฐานรากในการ
เสริมสร้างคุณธรรม

จานวน
โครงการ
7

งบประมาณ (บาท)
96,200

8

17,530,500

รวม
กลยุทธ์ที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนระบบการ
บริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ

15
8

17,626,000
1,069,600

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเป็นเอกภาพ
ด้วยคุณธรรม

4

77,000

รวม
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและขยายเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน

12
7

1,146,600
708,000

7
34

708,000
19,481,300

รวมทั้งสิ้น
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5. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา
ยุทธศาสตร์/โครงการ

1. โครงการการคัดเลือก
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ
ประจาปี 2562

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ สานักงานวัฒนธรรม
ความสาคัญเกี่ยวกับพระ ฆราวาส จังหวัดสมุทรปราการ
และหน่วยงานที่มีผลงานด้านต่างๆ
ในการส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา
เป็นที่ประจักษ์ในสังคม
๒ เพื่อส่งเสริมให้พระ ฆราวาส
และหน่วยงาน ได้เข้าถึงคุณธรรม
จริยธรรมของพระพุทธศาสนา
๓ เพื่อปลูกผังให้พุทธศาสนิกชนทา
คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
-คัดเลือกผู้ทา
คุณประโยชน์
ระดับจังหวัด
จานวน 2 ราย
ใน10ประเภท

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
-เครือข่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องที่มี
ผลงานที่ประจักษ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557
- 2561 โดยมี
คุณสมบัติ ผลงาน
ครบถ้วนตาม
ระเบียบกรมการ
ศาสนาว่าด้วยการ
คัดเลือกผู้ทา
คุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา
พ.ศ.2554 และ
ข้อกาหนดเฉพาะ
ผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
3,500.-

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)

หมายเหตุ

พ.ย 61
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2. โครงการขับเคลื่อนการ
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมวันธรรมสวนะ
(วันพระ) จังหวัด
สมุทรปราการ ประจาปี
งบประมาณ 2562

ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด
สมุทรปราการเข้าวัดทาบุญ
ตักบาตร ปฏิบัติธรรมใน
วันธรรมสวนะ ณ วัดใกล้บ้าน

-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

3. โครงการประกวดสวด
มนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยทานอง
สรภัญญะ ระดับจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2
จังหวัดสมุทรปราการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเห็น
สานักงานวัฒนธรรม
ความสาคัญของการสวดมนต์ไหว้ จังหวัดสมุทรปราการ
พระ เป็นการเสริมสร้างให้นักเรียน
มีสมาธิในการจดจาบทสวด มี
ความอดทนในการฝึกซ้อม ส่งผล
ต่อการเรียนของนักเรียน
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการสวดมนต์ไหว้พระ
สาหรับนักเรียนให้ถูกต้อง
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิ
ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็น
ประจาสม่าเสมอ

4. โครงการประกวด
บรรยายธรรม จังหวัด
สมุทรปราการ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖2

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้เข้าถึงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการ
บรรยายธรรมและนาหลักธรรม
ทางศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

-ส่งเสริม
ประชาชน
ในจังหวัด
สมุทรปราการ
ไปทาบุญที่วัดใน
วันพระ จานวน
123 วัด
-นักเรียนเข้าร่วม
สวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระ
รัตนตรัยทานอง
สรภัญญะ

-ส่งเสริมประชนชน
ในจังหวัด
สมุทรปราการไป
ทาบุญที่วัดในวัน
พระ จานวน
123 วัด

10,000.-

-นักเรียนได้เรียนรู้
ด้านศาสนพิธี และ
การสดมนต์ทานอง
สรภัญญะที่ถูกต้อง

๒1,๒๐๐.-

นักเรียน
นักศึกษา ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน
สถานศึกษา
ศูนย์ศึกษา

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)

หมายเหตุ

ม.ค 62

๑5,๐๐๐.-

7

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน สานักงานวัฒนธรรม
ได้แสดงความสามารถในการฝึกฝน จังหวัดสมุทรปราการ
ตนเองและศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝน
ทักษะการพูดต่อที่ชุมชน
๓. เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการมุ่งเน้นให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรมนาความรู้มาใช้
ในชีวิตประจาวัน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)

หมายเหตุ

พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์และ
หน่วยเผยแพร่
ศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
คัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับ
จังหวัด เข้า
ประกวดในระดับ
ภาค ช่วงชั้นที่จัด
ประกวด
๑) ช่วงชั้นที่ ๑
ระดับ
ประถมศึกษา
ตอนต้น(ป.๑ - ๓)
๒) ช่วงชั้นที่ ๒
ระดับ
ประถมศึกษาตอน
ปลาย (ป.๔ - ๖)
๓) ช่วงชั้นที่ ๓
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.๑ - ๓)
๔) ช่วงชั้นที่ ๔
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(ม.๔ - ๖)
8

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5. โครงการส่งเสริม
วันมาฆบูชา ประจาปี
2562

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน ข้าราชการเข้า
วัดปฏิบัติธรรม ทาบุญตักบาตร
ปล่อยนกปล่อยปลา ในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

6. โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา

- เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของ
วันวิสาขบูชา

-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

7. กิจกรรมทาบุญตักบาตร
วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา

- เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ศาสนากับประชาชนโดยอาศัยวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนารณรงค์
ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึง
ความสาคัญของอาสาฬหบูชา

-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
-พุทธศาสนิกชนที่
เข้าวัดทาบุญ วัน
มาฆบูชา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

-พุทธศาสนิกชนเข้า
วัดทาบุญ ปฏิบัติ
ธรรม เนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชา
ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ
-นักเรียน
-องค์กรภาครัฐ
นักศึกษา
ภาคเอกชน
ข้าราชการ และ พุทธศาสนิกชน ได้
ประชาชน
ร่วมกันประกอบ
เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมน้อมนา
ไม่น้อยกว่า
หลักธรรมทาง
50,000 คน
ศาสนา มาประพฤติ
ปฏิบัติ
-ประชาชน และ -ประชาชน และ
เยาวชน ตลอดจน เยาวชน ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน ร่วม
เอกชน ได้นา
กิจกรรมตามวัด หลักธรรมทาง
ต่างๆ
ศาสนา มาประพฤติ
ปฏิบัติ
วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
27,000.-

3,500.-

16,000.-

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)

หมายเหตุ

มี.ค. 62

พ.ค. 62

ก.ค. 62
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 5 วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานรากในการเสริมสร้างคุณธรรม
ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

8. โครงการตรวจสถาน
ประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(ทุกกรณี ทุกประเภท)
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการทุก
ประเภท ได้รับทราบมาตรการ/
เงื่อนไข และแนวทางการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการตาม
พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบสังคม

-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

9. สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
สงกรานต์พระประแดง

- เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้
ซึ่งประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย /
เทศบาลเมือง
พระประแดง /
สภาวัฒนธรรมอาเภอ
พระประแดง/
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

-สถานประกอบ
กิจการร้านวีดิ
ทัศน์ (ร้านเกม/
คาราโอเกะ)
สถาน
ประกอบการให้
เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจาหน่าย
ภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์และ
โรงภาพยนตร์
ตามพระราช
บัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
จานวน264 แห่ง
- จานวน
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนในพื้นที่
อาเภอ
พระประแดง
และพื้นที่
ใกล้เคียงใน
จังหวัด

-สถานประกอบ
กิจการร้านวีดิทัศน์/
สถานประกอบการ
ให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจาหน่าย
ภาพยนตร์และ
โรงภาพยนตร์ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
มาตรการ/เงื่อนไข
และปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงได้
ถูกต้อง

69,000.-

- ความสาเร็จของ
การสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น สงกรานต์
พระประแดง

5,250,000.-

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)
ธ.ค. 61 -เม.ย. 62
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หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

10. สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นประเพณีรับบัว

- เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณี
ให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้มีเงินหมุนเวียนภายใน
ชุมชน

11. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง
จังหวัดสมุทรปราการ

1. เพื่อส่งเสริม อนุรัก์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
งานประเพณีลอยกระทงของ
จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

12. โครงการมารยาทงาม
สืบสานวัฒนธรรมไทยตาบล
บางแก้ว

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในมารยาทไทย
และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
/ สภาวัฒนธรรม
จังหวัด/อาเภอ/
ตาบล/อบต.หนอง
ปรือ/อบต.บางโฉลง/
อบต.บางพลีใหญ่/
อบต.ราชาเทวะ/อบต.
บางแก้ว/อบต.บาง
ปลา/สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
- ระดับ
ความสาเร็จของ
การสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีรับบัว

ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม
- ระดับความสาเร็จ
ของการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีรับบัว

11,720,000.
-

ต.ค. 61

ชุมชนในพื้นที่
จังหวัด
สมุทรปราการ
จานวน 6 แห่ง

30,000.-

พ.ย. 61

อบต.ราชาเทวะ/อบต.
บางแก้ว/สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ

- จานวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน
4 รุ่นๆละ150
รวม 600 คน

-คนไทยร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง
-คนไทยภูมิใจรักใน
วัฒนธรรมไทย และ
ดารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ความเป็นไทย
-เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในมารยาทไทยและ
สามารถปฏิบัติได้
ถูกต้อง

191,000.-

พ.ย.-ธ.ค.61

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)
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หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

13. โครงการอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพผู้นาและศาสนพิธี
ตาบลบางแก้ว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการที่
ควรปฏิบัติอย่างครบถ้วน

14. โครงการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ราวงมาตรฐาน

-เพื่ออนุรักษ์สืบทอด
อบต.บางแก้ว/
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องตาม
สานักงานวัฒนธรรม
แบบฉบับของไทยให้คงอยู่ตลอดไป จังหวัดสมุทรปราการ

15. โครงการCultural
-เพื่อให้นักเรียน เยาวชน มี
Vaccine สร้างภูมิคุ้มกันทาง ภูมิค้มุ กันทางสัมคมและวัฒนธรรม
สังคมในมิติวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

อบต.บางแก้ว/
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

อบต.บางแก้ว/
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้นาชุมชน ครู/
บุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน
120 คน
ครู/เครือข่าย
วัฒนธรรม
นักเรียน จานวน
110 คน

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ด้านศาสนพิธีได้
อย่างถูกต้อง

60,000.-

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความตระหนักใน
คุณค่าของ
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยอันดีงาม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เท่าทันสื่อEสปอต
เกมและใช้สื่ออย่าง
ปลอดภัย

105,900.-

จัดกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ความเข้าใจเท่า
ทันสื่อและสื่อ
ปลอดภัย
สร้างสรรค์
2 รุ่นๆละ
จานวน 150 คน
รวม 300 คน
จัดทาหนังสือ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 300 เล่ม

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)

หมายเหตุ

104,600.-
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทาหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

16. โครงการน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่น
และปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
ศาสนา
2. เพื่อส่งเสริมประชาชนน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นามาเป็นหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3. เพื่อจิตอาสาทาความดีด้วย
หัวใจ โดยดารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของไทย
17.โครงการพัฒนาบุคลากร 1.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
พัฒนาบุคลากรทุกประเภทใน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สังกัดสานักงานกศน.จังหวัด
คนในองค์กร
สมุทรปราการมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทางานอย่างมีความสุข พัฒนา
ศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมทางาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีใน
หน่วยงาน เรียนรู้การสร้างทีมงาน
และการทางานเป็นทีม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

-เด็ก เยาวชน
ประชาชน
เครือข่ายชุมชน
คุณธรรมฯ
ต้นแบบ จานวน
10 แห่ง ในพื้นที่
จังหวัด
สมุทรปราการ

สานักงาน กศน.
จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เข้าอบรม
จานวน
140 คน

-เด็ก เยาวชน
ประชาชน ในชุมชน
คุณธรรมฯ ต้นแบบ
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และถวายความ
อาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถได้รับการ
พัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทางานและนา
กิจกรรมไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)

หมายเหตุ

5๐,๐๐๐.ธ.ค. ๖1

451,000.-

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ
ธรรมฝึกจิตสมาธิเพื่อพัฒนางาน
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

18.โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการปลุกจิตสานึก
ผู้นาชุมชนป้องกันการ
ทุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
จานวนบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม
ตามโครงการ
จานวน 250 คน

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

จานวนเรื่อง
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ
ลดลงร้อยละ 10
จานวนบุคลากรที่ จานวนเรื่อง
เข้ารับการอบรม ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ตามโครงการ
ของรัฐเกี่ยวกับการ
จานวน 300 คน ทุจริตประพฤติมิ
ชอบลดลงร้อยละ
10

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม

สานักงานจังหวัด
สมุทรปราการร่วมกับ
สานักงาน ป.ป.ท.
เขต 1

19.โครงการสั ม มนาเชิ ง การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
ปฏิ บั ติ ก ารปลุ ก จิ ต ส านึ ก กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ป้องกันการทุจริต

สานักงานจังหวัด
สมุทรปราการร่วมกับ
สานักงาน ป.ป.ท.
เขต 1

20.ส่ ง เสริม ให้มี ระบบและ ปลูกจิตสานึกค่านิยมไม่ยอมรับ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง และไม่ทนต่อการทุจริต
สังคมเพื่อต้านทุจริต

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดสมุทรปราการ

จานวนข้าราชการ
35 คน ได้รับการ
ปลูกจิตสานึก
ค่านิยมไม่ยอมรับ
และไม่ทนต่อการ
ทุจริต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ข้าราชการได้รับการ ไม่ใช้
ปลูกจิตสานึก
งบประมาณ
ค่านิยมไม่ยอมรับ
และไม่ทนต่อการ
ทุจริต ในองค์กร

2 1 . โ ค ร ง ก า ร อ า เ ภ อ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
คุณ ธรรมตามรอยพระยุ ค ล พอเพียงมาปฏิบัติในการทางาน
บาท

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด/ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯมีการ
น้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติ
ในการทางานไม่
น้อยกว่าร้อยละ80

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)

253,000

253,000

315,600

315,600

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

22.ประชาสัมพันธ์สร้าง
สร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกัน สานักงานแรงงาน
ความรู้ความเข้าใจการ
และปลูกฝังคุณธรรมให้กับ
จังหวัดสมุทรปราการ
ป้องกันและปลูกฝังคุณธรรม ข้าราชการเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครแรงงาน

23.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของบุคลากรใน
หน่วยงาน

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดสมุทรปราการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

1. จ านวนช่ อ ง
ทางการเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์
และการสื่ อ สาร
เพื่ อ สร้ า งความรู้
ความเ ข้ าใจ ใ น
สภาพปั ญหาการ
ทุจ ริ ต จ านวน 2
ช่องทาง
2.จั ด ป ร ะ ชุ ม /
สั ม ม น า เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่
สอดแทรกหัวข้อ/
เนื้ อ หาการสร้ า ง
จิตสานึกคุณธรรม
ความโปร่ ง ใส 2
กิจกรรม
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของบุคลากรที่ได้
ปฏิบัติตาม
ประมวล
จริยธรรม 35 คน

ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครแรงงาน
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต
เกิดความร่วมมือใน
การป้องกันการ
ทุจริตแบบประชา
รัฐ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ข้าราชการปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรม

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม
ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

24.โครงการ สุจริต โปร่งใส
ใส่ใจคุณธรรม
กิจกรรม บริการประชาชน

พัฒนาการใช้บริการที่ดี

อ.เมือง สป.

25.โครงการ จิตอาสา
กิจกรรม บาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์

สร้างจิตสานึก

อ.เมือง สป.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
ความพึงพอใจ
จากประชาชน
มากขึ้น และ
ถูกต้อง รวดเร็ว
ประชาชน
มีส่วนร่วม
มากขึ้น

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ

-

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์
ได้รับการพัฒนา

-

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

26.โครงการเยาวชน
ต้นแบบด้านดนตรีไทย
ประจาปี
ของจังหวัดสมุทรปราการ

-เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้
ความสาคัญกับเด็กและเยาวชน
ต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทาง
วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่
ประจักษ์ในสังคม

-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

27.โครงการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

1.สนับสนุน
การดาเนินงานตามนโยบายการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2.สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน รู้จักใช้ศักยภาพของ
ตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

-เยาวชนชายหรือ
หญิง อายุไม่เกิน
๒๕ ปีบริบูรณ์
(นับถึงวันปิดรับ
สมัคร) ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับ
ชั้นประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา ใน
สถานศึกษาเขต
พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ
- เด็ก เยาวชน
ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ
จัดทาคลิปวิดีโอ
ส่งเข้าประกวด

-เยาวชนต้นแบบที่
ได้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมด้าน
ดนตรีไทยจนเป็นที่
ประจักษ์ ได้รับการ
ยกย่องและเผยแพร่
ผลงาน

5,000.-

-เด็ก เยาวชน
ได้ความรู้ใน
กระบวนการผลิต
คลิปวิดีโอในเชิง
สร้างสรรค์ได้
-ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการเล่นกม
ให้ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

72,000.-

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)
ม.ค. 62
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หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

28.ศูนย์อบรมศาสนา
-เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
อิสลามและจริยธรรมประจา กิจกรรมเทศนาธรรม การอบรม
มัสยิด
เยาวชนภาคฤดูร้อน และกิจกรรม
อื่น ๆ ของศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด
29.ศูนย์ศึกษา
-เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรม
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนให้มีความใกล้ชิด
พระพุทธศาสนา

-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลาม 9 ศูนย์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 700 คน

-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

30.ลานธรรม ลานวิถีไทย

-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

-จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมศูนย์
ศึกษา
พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์
จานวน
10 ศูนย์
ไม่น้อยกว่า
3,000 คน
-ผู้นาองค์กรทาง
ศาสนา คณะ
กรรมการฯ
จานวน 12 แห่ง
มีความรู้ความ
เข้าใจงานด้าน
ศาสนาเพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 75

-เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนให้มีความใกล้ชิด
พระพุทธศาสนา

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)

87,000.-

-สามารถชักนาเด็ก
และเยาวชนเข้าสู่ร่ม
เงาพระพุทธศาสนา
เพื่ออบรมบ่มนิสัย
ให้เป็นคนดีต่อ
สังคม ประเทศชาติ

10,000.-

-สามารถชักนาเด็ก
และเยาวชนเข้าสู่ร่ม
เงาพระพุทธศาสนา
เพื่ออบรมบ่มนิสัย
ให้เป็นคนดีต่อ
สังคม ประเทศชาติ

165,000.-
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หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

31. โครงการค่ายเยาวชน
สมานฉันท์ จังหวัด
สมุทรปราการ ประจาปี
2562
32.โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุสามเณร
ภาคฤดูร้อน และบวชศีล
จาริณีเฉลิมพระเกียรติ
33.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
องค์กร ชุมชนคุณธรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559-2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จังหวัด
สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนต่างศาสนา
ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจ
และยอมรับในความแตกต่างกันใน
การดาเนินชีวิต

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เยาวชน
สมานฉันท์ 3
ศาสนา

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
ประชาชนได้มี
โอกาสใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
1. เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บท
-สานักงานวัฒนธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
จังหวัดสมุทรปราการ
ประสานงาน และกากับติดตาม
การส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน
2 เพื่อขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรม
ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้มี
ส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมทั่วทั้งจังหวัด
3. เพื่อประกาศยกย่องชุมชน/
หน่วยงาน/องค์กรของจังหวัด ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
62)
มิ.ย.62)
62)

80,000.มี.ค.- เม.ย.
276,000.มี.ค.- เม.ย.

-ส่วนราชการ
องค์กรชุมชน
กลุ่ม สมาคม ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ
จานวน 100 คน

-ประกาศยกย่อง
เป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบของจังหวัด
สมุทรปราการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
-มีการบูรณาการ
การทางานร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ โดย
ใช้พลังจากภาค
ประชารัฐ เป็นกลไก
สาคัญในการ
เสริมสร้างให้
ครอบครัว ชุมชน
สังคม เกิดความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

50,000.-

ธ.ค.61 -ม.ค.62
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

34. โครงการส่งเสริมค่านิยม
ไทย ประจาปี 2562 จังหวัด
สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งเสริม
ค่านิยมไทย 12 ประการ
2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
-สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

-ประชาชนชาว
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
สมุทรปราการ
ความพึงพอใจ
ส่งเสริมค่านิยมไทย ร้อยละ 80
ประจาปี 2562
จังหวัด
สมุทรปราการ
ไม่น้อยกว่า
500 คน

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส1
(ต.ค.-ธ.ค.
61)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
62)
62)
62)

40,000.-
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