โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
โครงการแบ่งปัน แบ่งรัก จากคนกรมเหมือง ปีที่ 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
_______________________
1. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมถือเป็นรากฐานที่กาหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม สาหรับองค์กรจัดว่า
เป็นสังคมย่อยก็ย่อมมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบแผนสาหรับพฤติกรรมในการทางานภายในองค์กร เป็นพฤติกรรม
ที่สร้างหรือหล่อหลอมร่วมกัน จากคนในองค์กร โดยเกิดจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการนามาปฏิบัติจน
กลายเป็นธรรมเนียมสาหรับองค์กรนั้น การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นหน้าที่ของบุ คลากรในทุกระดับ
ที่ จ ะต้ อ งส่ ง เสริ ม และกระตุ้ น ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี จิ ต ส านึ ก ในการร่ ว มสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ ก รที่ ดี โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในทุกภาคส่วนขององค์กร รวมถึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กาหนดให้ทุกหน่วยงานใช้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมฯ ดังกล่าวเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน ให้คุณธรรมนาการพัฒนา โดยพัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดงี าม
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของ กพร. ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการส่ งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ดาเนินไปพร้อมกัน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงเห็นควรจัดให้มีการดาเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และโครงการแบ่งปัน แบ่งรัก จากคนกรมเหมือง ปีที่ 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของ กพร. นาหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรของ กพร. มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
2.3 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของ กพร. มีจิตอาสา รู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อหล่อหลอม
ให้มีความเอื้อเฟื้อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 บุคลากรของ กพร.
3.2 ประชาชนที่สนใจ
4. วัน เวลา และสถานที่
4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องเผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร.
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4.2 โครงการแบ่งปัน แบ่งรัก จากคนกรมเหมือง ปีที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งเป็น
2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-23 เมษายน 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กพร. และ
ช่วงที่ 2 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.00-13.00 น. ณ บริเวณห้องโถงและห้องเผยแพร่ความรู้และ
ให้บริการ ชั้น 1 กพร.
5. กิจกรรม
5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติและค่านิยมโดยการนา
หลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรของ กพร. ผ่าน
การบรรยายธรรม เรื่อง “ธรรมะกระแทกใจ ทางานอย่างไรให้ซื่อสัตย์สุจริต ” โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม
กลฺยาโณ) วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องเผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร. จานวน 100 คน และ
ผ่านสื่อออนไลน์ทาง FB Live กพร.
5.2 โครงการแบ่งปัน แบ่งรัก จากคนกรมเหมือง ปีที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ประกอบด้วย
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-23 เมษายน 2564
1) การรับบริจาคสิ่งของ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หรือสิ่งของเก่าที่ไม่ใช้แล้ว
ข้าวสาร อาหารแห้ง และเงิน เพื่อเป็นทานมัย มอบให้กับวัด โดยจะมีการตั้งบูธประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อรับ
บริจาคสิ่งของ และบูธรับบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนของวัดสวนแก้ว ได้แก่ กองทุนธนาคารน้า กองทุนผู้สูงวัย
กองทุนสัมมาชีพ และกองทุนชุบชีวิตยามตกอับ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กพร.
ช่วงที่ 2 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.00-13.00 น.
2) การส่งมอบสิ่งของเพื่อเป็นทานมัยมอบให้กับวัด จานวน 4 วัด ได้แก่
(1) วัดสวนแก้ว ตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
(2) วัดบุคาสามัคคีธรรม ตาบลดอนเมือง อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
(3) วัดบ้านตลาดควาย ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
(4) วัดหนองม่วง ตาบลบ้านไทร อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3) การเป็นเจ้าภาพถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องเผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร.
4) การจาหน่ายสินค้า “ผลิตภัณฑ์และผลผลิต” จากโครงการของวัดสวนแก้ว อาทิ ข้าวต้มมัด
เมี่ยงคา หน่อไม้ต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนตกงานและร่วมบารุงวัดสวนแก้ว ณ บริเวณ
ห้องโถง ชั้น 1 กพร.
6. งบประมาณ
6.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
6.2 โครงการแบ่งปัน แบ่งรัก จากคนกรมเหมือง ปีที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ไม่มี -
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากรของ กพร. มีทัศนคติและค่านิยมร่วมกันในการนาหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
7.2 บุคลากรของ กพร. มีความตระหนักถึงการนาคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา และน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็น หลั กในการดารงชีวิตตามวิถีวัฒ นธรรมไทยที่ดีงา ม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน
7.3 บุ คลากรของ กพร. มีจิ ตอาสา รู้จักการให้ โ ดยไม่ห วังผลตอบแทน มีความเอื้อเฟื้ อเห็ น แก่
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
8.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 0 2202 3913
8.2 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2202 3589
8.3 กลุ่มงานพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2202 3571
_______________________

กาหนดการ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และโครงการแบ่งปัน แบ่งรัก จากคนกรมเหมือง ปีที่ 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
_______________________
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-23 เมษายน 2564
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กพร.
รั บ บริ จ าคสิ่ ง ของ อาทิ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง ของเก่ า ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ข้ า วสาร
อาหารแห้ง และเงิน เพื่อเป็นทานมัยมอบให้กับวัด
ช่วงที่ 2 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 08.00-13.00 น. ณ บริเวณห้องโถงและห้องเผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร.
08.00 – 13.00 น.

เลือกซื้อสินค้า “ผลิตภัณฑ์และผลผลิต ” จากโครงการของวัดสวนแก้ว อาทิ
ข้าวต้มมัด เมี่ยงคา หน่อไม้ต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือ
คนตกงานและร่วมบารุงวัดสวนแก้ว

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

พิธีส่งมอบสิ่งของเพื่อเป็นทานมัยมอบให้กับวัด จานวน 4 วัด ได้แก่
1. วัดสวนแก้ว ตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2. วัดบุคาสามัคคีธรรม ตาบลดอนเมือง อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3. วัดบ้านตลาดควาย ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
4. วัดหนองม่วง ตาบลบ้านไทร อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้ โครงการแบ่งปัน แบ่งรัก จากคนกรมเหมือง ปีที่ 4
ส่งมอบโดย นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

09.30 – 11.30 น.

บรรยายธรรม เรื่อง “ธรรมะกระแทกใจ ทางานอย่างไรให้ซื่อสัตย์สุจริต”
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
_______________________

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

