แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชำติระดับกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ขึ้น ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๕๙
โดยคำนึงถึง ๑) นโยบำยรัฐบำลที่ต้องกำรพัฒ นำประเทศให้สมดุล ทั้งทำงวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป ให้
“คุณ ธรรมน ำ กำรพั ฒ นำ” สร้ ำงสั งคมแห่ งคุณ ธรรมตำมแผนยุท ธศำสตร์ช ำติ ๒๐ ปี ที่ต้ องกำรเห็ น
ประเทศไทยเป็นสังคม ที่มีคุณภำพ คือ สังคมอุดมปัญญำ สังคมแห่งคุณ ธรรม เกื้อกูลแบ่งปัน และกำรสร้ำง
ภูมิปัญญำโดยกำรพัฒ นำที่สมดุล ตั้งอยู่บนฐำนคิดของ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ๒) แผนพัฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ กำหนดให้ทุกภำคส่วนต้องให้ควำมสำคัญกับเรื่องธรรมำภิบำลอย่ำง
เร่งด่วน เนื่องจำกสถำนกำรณ์วิกฤติ คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลของสังคม ๓) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณ ธรรมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ วำงรำกฐำนกำรเสริม สร้ำง
คุณ ธรรมในสั งคมไทย สร้ ำงควำมเข้ มแข็งในระบบกำรบริห ำรจัดกำรด้ำนกำรส่ งเสริมคุ ณ ธรรมให้ เป็ น
เอกภำพ และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม โดยแผนแม่บทฯ ได้กำหนดคุณธรรมที่
พึงประสงค์สำหรับสังคมไทยเพื่อนำไปสู่ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ๔ ประกำร คือ พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอำสำ ๔) ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนภำยใต้คำแนะนำของคณะกรรมกำรจริยธรรมประจำ
กระทรวงฯ ซึ่งได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงให้มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จะมุ่งเน้น
ด ำเนิ น งำนตำมยุ ท ธศำสตร์ ที่ ได้ รั บ มอบหมำยให้ ส ำเร็ จ ลุ ล่ ว งตำมเป้ ำ หมำย และกำรสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลำกรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งกำรพัฒนำกลไกกำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล อันจะเป็นกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑

ส่วนที่ ๑ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
หลักกำรและเหตุผล
รัฐบำลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ให้ควำมสำคัญในกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของประชำชน โดยนำหลักคำสอนของศำสนำ วัฒนธรรม และพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมำสร้ำงสรรค์สังคมไทยให้เกิดควำมเข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรม ผ่ำนกลไกประชำรัฐ
เพื่อสร้ำงพลังกำรทำควำมดีเพื่อชำติของประชำชนในทุกสังคมไทย เพื่อให้กำรพัฒนำประเทศมีควำมสมดุล
ทั้งด้ำนวัตถุและจิตใจ ตำมแนวคิด “คุณธรรมนำกำรพัฒนำ” โดยให้สังคมเกิดควำมเข้มแข็งจำกภำยในและ
เกิดกระบวนกำรสร้ำงสังคมคุณธรรม ควบคู่กับระบบเศรษฐกิจ ให้เกิดควำมมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรม
ไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
“สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรำกฐำนที่สำคัญในกำรดำรงชีวิต สืบสำนควำมเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วย
ควำมสันติสุขในประเทศไทย ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงยั่งยืน”
พันธกิจ
๑. พัฒนำคนให้มีคุณธรรมตำมหลักธรรมทำงศำสนำ น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
เป็นหลักในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และดำรงชีวิตตำมวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงำม
๒. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภำพในมิติต่ำงๆ
๓. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้ำงสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีธรรมำภิบำลมีควำมสมำนฉันท์และมี
ควำมยั่งยืน
๔. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก
เป้ำประสงค์
“สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตำมหลักคำสอนทำงศำสนำที่ตนนับถือ น้อมนำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติ ธำรงรักษำไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย และอยู่ร่วมกันด้วย
สันติสุขในประเทศไทย ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงยั่งยืน ”
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ ๑
ระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมของสถำบันครอบครัว
กลยุทธ์ที่ ๒
วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมของสถำบันกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ ๓
วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมของสถำบันศำสนำ
กลยุทธ์ที่ ๔
วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมของสถำบันเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ ๕
วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมของสถำบันทำงกำรเมืองกำรปกครอง
กลยุทธ์ที่ ๖
วำงระบบรำกฐำนกำรใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐำนในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๗
วำงระบบรำกฐำนกำรใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๘
วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมในภำควิชำชีพ

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภำพ
กลยุทธ์ที่ ๑
สร้ำงและพัฒ นำระบบบริหำรจัดกำรงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้ำงควำมเป็น
เอกภำพแก่สถำบัน/องค์กรในสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้ทำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓
เสริมสร้ำงควำมเป็นเอกภำพด้วยคุณธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๔
กลยุทธ์ที่ ๕

สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม
สร้ำงและขยำยเครือข่ำยกำรขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภำคส่วน
พัฒนำเครือข่ำยขับเคลื่อนคุณธรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรดำเนินงำนด้ำนคุณธรรม
สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรภำคีเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรส่งเสริมคุณธรรม
ใช้มำตรกำรทำงด้ำนกำรเงินและกำรคลังในกำรส่งเสริมเครือข่ำยคุณธรรม

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก
กลยุทธ์ที่ ๑
เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประชำคมอำเซียนในด้ำนกำรอยู่ร่วมกัน อย่ำงเอื้ออำทร
แบ่งปัน และมีจิตสำธำรณะ เพื่อโลกและประเทศชำติ
กลยุทธ์ที่ ๒
เสริมสร้ำงและธำรงไว้ซึ่งสันติภำพควำมมั่นคงและควำมยั่งยืนของภูมิภำคอำเซียนด้วย
คุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓
เสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมร่วมมือระหว่ำงประชำคมอำเซียนและประชมคมโลกในกำร
ตระหนักและรักษำควำมสมดุลของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
หลักกำรและเหตุผล
นโยบำยของรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้กำหนดตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติในระยะสั้น มีกรอบระยะสั้นและระยะยำว โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
(๑) ทุกหน่วยงำนมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน
(๒) ทุกหน่วยงำนมีภำคีเครือข่ำยส่งเสริมคุณธรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแผนแม่บทฯ
(๓) หน่วยงำนต้องให้ควำมสำคัญกับกำรอบรมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมำกขึ้น
(๔) หน่วยงำนส่งเสริมและกระตุ้นกำรจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
(๕) เกิดชุมชนคุณธรรม หรือหน่วยงำนคุณธรรม
(๖) หน่วยงำนมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
(๗) มีกำรพัฒนำระบบ กลไกกำรบริหำรจัดกำรดำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
(๘) ประเทศไทยเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงำนด้ำนนโยบำยดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวำงแผน
ส่งเสริม พัฒนำ และดำเนินกิจกำรเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ใน
กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถสนองตอบต่อกำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำง
ทั่วถึง โดยมีเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ดังนี้ ๑) ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรของภำครัฐ ผ่ำนโครงข่ำย
อิน เทอร์เน็ ตควำมเร็วสู งได้อย่ ำงทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย ๒) มูล ค่ำทำงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจำกกำรนำเอำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรทำธุรกิจและประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้ นจำกกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
ดิจิทัล ๓) บริกำรภำครัฐมีกำรเชื่อมโยงและกำรเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภำคส่วนสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ และ
ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว
แผนแม่ บ ทส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ งชำติ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม จะมุ่ งเน้ น ที่ กำร
ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ โดยยึดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เป็นกรอบทิศทำงในกำรปฏิบัติในระดับต่ำง ๆ โดยมีแนวทำงกำรส่งเสริมให้บุคลำกร
ของกระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคมปฏิ บั ติงำนโดยยึด หลั กคุ ณ ธรรมพึ งประสงค์ ๔ ประกำรคื อ
พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอำสำ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำร
เพื่อตอบสนองต่อแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติฯ รวม ๓ ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ วำงรำกฐำน
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมในสังคมไทย ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภำพ และยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมใน
ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก ดังนั้น จึงได้ จัดทำแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมที่จะต้องดำเนินงำนที่
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ฉบับนี้ขึ้น

๔

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงำนด้ำนนโยบำยดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวำงแผน
ส่งเสริม พัฒนำ และดำเนินกิจกำรเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ ใน
กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถสนองตอบต่อกำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำง
ทั่วถึง โดยมีเป้ ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ดังนี้ ๑) ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรของภำครัฐ ผ่ำนโครงข่ำย
อิน เทอร์เน็ ตควำมเร็วสู งได้อย่ ำงทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย ๒) มูล ค่ำทำงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจำกกำรนำเอำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรทำธุรกิจและประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นจำกกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
ดิจิทัล ๓) บริกำรภำครัฐมีกำรเชื่อมโยงและกำรเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภำคส่วนสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ และ
ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว
แผนแม่ บ ทส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ งชำติ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม จะมุ่ งเน้ น ที่ กำร
ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ โดยยึดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เป็นกรอบทิศทำงในกำรปฏิบัติในระดับต่ำง ๆ โดยมีแนวทำงกำรส่งเสริมให้บุคลำกร
ของกระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคมปฏิ บั ติงำนโดยยึด หลั กคุ ณ ธรรมพึ งประสงค์ ๔ ประกำรคื อ
พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอำสำ โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรเพื่อตอบสนองต่อแผน
แม่บ ทส่ งเสริ ม คุณ ธรรมแห่ งชำติ ฯ รวม ๓ ยุท ธศำสตร์ คือ ยุท ธศำสตร์ที่ ๑ วำงรำกฐำนกำรเสริม สร้ำง
คุณ ธรรมในสั งคมไทย ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๒ สร้ำงควำมเข้ม แข็งในระบบกำรบริห ำรจัด กำรด้ ำนกำรส่ งเสริม
คุ ณ ธรรมให้ เป็ น เอกภำพ และยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๔ ส่ งเสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น แบบอย่ ำงด้ ำนคุ ณ ธรรมใน
ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก ดังนั้น จึงได้ จัดทำแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมที่จะต้องดำเนินงำนที่
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ฉบับนี้ขึ้น
วิสัยทัศน์
“บุคลำกรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม”
พันธกิจ
“ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม”
เป้ำประสงค์
๑) เพื่อยกระดับจิตสำนึกด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลำกรในองค์กร
๒) เพื่อมีกลไกในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๓) เพื่อสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำร
ยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ
ประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบไปด้วย
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐำนขององค์กร
มำตรกำร : ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรในองค์กรให้ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเน้น
ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรให้กำรสนับสนุนงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๕

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
มำตรกำร : จัดทำระบบเพื่อช่วยในกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนนโยบำยหรือมำตรกำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงำน
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนช่องทำงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
มำตรกำร : กำรสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรในองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรส่งเสริมคุณธรรมระหว่ำงกัน
ตัวชี้วัดที่ ๑ มีเครือข่ำยด้ำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสมำชิกเครือข่ำยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกิจกรรมยกย่องคนดีต้นแบบ
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนกิจกรรมเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ

๖

โครงสร้าง
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงำนปลัดกระทรวง
กองป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กองกลาง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองกฎหมาย

สานักงานคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต

กองการต่างประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อานาจ
หน้าที่

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
หมวด ๘/๑ มาตรา ๒๑/๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และ
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๗

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์
“เป็ น เลิ ศ ด้ ำนกำรบริ ห ำรจั ด กำร ส่ งเสริ ม สนั บ สุ น น และประสำนงำนทุ ก ภำคส่ ว น เพื่ อ กำร
ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภำยใน 5 ปี”
ค่ำนิยม
มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนำ ประชำร่วมใจ สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ใจอำสำ นำพำคุณธรรม
พันธกิจ
1. ศึกษำ วิเครำะห และจัดทำขอมูล เพื่อใชในกำรกำหนดนโยบำย เปำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง แปลงนโยบำยเปนแนวทำงและแผนปฏิบัติงำน และจัดสรรบริหำรทรัพยำกรของกระทรวง
เพื่อใหเกิดกำรประหยัดคุมคำ และสมประโยชน
2. ประสำนงำน กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนในสังกัดกระทรวง
3. บริหำรจัดกำรองคกร ดูแลงำนประชำสัมพันธ งำนตำงประเทศในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. พัฒนำปรับปรุงกฎหมำยดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และที่เกี่ยวของกับกำร
พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงบังคับใชใหเปนไปตำมกฎหมำยที่อยู ในควำมรับผิดชอบหรือเปนผูรักษำกำร
ตำมกฎหมำย
5. ประสำนเครือขำยสำรสนเทศระดับประเทศ เปนศูนยกลำงพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และ ศูนยกลำงเครือขำยสำรสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใชในกำร
บริหำรงำน และกำรบริกำรของหนวยงำนในสังกัดกระทรวง
6. พัฒนำบุคลำกรดำนดิจิทัล เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ใหมีควำมทันสมัยและสอด
คลองกับนโยบำยและสภำพกำรณกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
7. วิเครำะห เสนอแผน หลักเกณฑเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และควำมมั่นคงปลอดภัย
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งปฏิบัติกำรปองกัน ปรำบปรำม และเฝำระวัง ติดตำมสถำน
กำรณ กำรกระทำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
อำนำจหน้ำที่
ตำมกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
พ.ศ. 2560 ให้ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม มี ภ ำรกิ จ เกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ ำ
ยุทธศำสตร์และแปลงนโยบำยของกระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคมเป็นแผนปฏิบัติงำน จัดสรร
ทรัพยำกร และบริหำรรำชกำรทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของ
กระทรวง โดยมีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ และจัด ทำข้อมูลเพื่อใช้ในกำรกำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวง
2. พั ฒ นำยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรของกระทรวงและแปลงนโยบำยเป็ น แนวทำงและแผนกำร
ปฏิบัติงำน
3. จัดสรรและบริหำรทรัพยำกรของกระทรวง เพื่อให้เกิดกำรประหยัด คุ้มค่ำและสมประโยชน์
4. ประสำนงำน กำกับ ติดตำม เร่งรัด และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัด
5. ดูแลงำนประชำสัมพันธ์และกำรต่ำงประเทศ

๘

6. พัฒนำ ปรับปรุงกฎหมำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7. ประสำนเครื อข่ ำยสำรสนเทศระดั บ ประเทศและเป็ น ศู น ย์ กลำงเครือ ข่ ำยสำรสนเทศระดั บ
กระทรวง รวมทั้งพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนและบริกำรของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวง
8. ส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสำหกรรม ตลอดจนให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจทั่วถึงทุกภำคส่วนของ
สังคม
9. ศึ ก ษำ วิ เครำะห์ เสนอแผนงำน มำตรกำร จั ด ท ำหลั ก เกณฑ์ ก ำกั บ ดู แ ล สนั บ สนุ น และ
ประสำนงำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำม รวมทั้งเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์กำรกระทำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของประเทศ
10. ศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนะนโยบำยด้ำนกำรสื่อสำร รวมทั้งสนับสนุนงำนด้ำนควำมมั่นคง
และกำรจัดกำรวิกฤติระดับชำติ
11. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นหน้ำที่และอำนำจของสำนักงำนปลัดกระทรวง
หรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนรำชกำรในสังกัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ และนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
๒. ประสำนงำน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนรำชกำรในสังกัดดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร
๓. รับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ใน
ส่วนรำชกำร และส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๔. คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
๕. ประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำม (๓) และ (๔) และร่วมมือในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๖. ติดตำม ประเมินผล และจัดทำ รำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนรำชกำรในสังกัดและกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๑. กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๒) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจน

๙

บูรณาการแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ และส่วนราชการใน
สังกัด
๓) ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า ประสานงาน เร่ งรั ด ก ากั บ และติ ด ตามให้ ส่ ว นราชการในสั งกั ด
ดาเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔) รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของส่ วนราชการ ส่ ว นราชการในสั งกั ด และส่ งต่อไปยังส่ วนราชการและหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้อ ง รวมถึ ง
ประสานงาน ติดตาม อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
๕) เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิ บัติงานร่วมกับศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. สั่งการ
หรือร้องขอ
๖) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในส่วนราชการ
๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการ
๘) ติดตามประเมิน ผลการดาเนินงานของส่ วนราชการและส่วนราชการในสั งกัด และจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วน
ราชการส่งสานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
๑) งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๒) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการระดักระทรวง หรือ
ระดับกรม
๓) ประสานการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนงาน/โครงการ
ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วน
ราชการและส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสานักงาน ก.พ.
๕) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดาเนินการตามประมวล
จริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดาเนินงานในกลุ่ม
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทารายงานผลการดาเนินงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

๑๐

วิสัยทัศน์ “บุคลำกรของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม”
พันธกิจ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เป้ำประสงค์
เพื่อยกระดับจิตสำนึกด้ำน
คุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลำกรในองค์กร

เป้ำประสงค์
เพื่อมีกลไกในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

เป้ำประสงค์
เพื่อสร้ำงเครือส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรในกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และกำรยก
ย่องคนดีเป็นต้นแบบ

มำตรกำร
ปรับเปลีย่ นทัศนคติของบุคลำกร
ในองค์กรให้ยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเน้น
ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอำสำ

มำตรกำร
จัดทำระบบเพื่อช่วยในกำรบริหำร
จัดกำรงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

มำตรกำร
กำรสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรใน
องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และเป็นแหล่ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้กำรส่งเสริม
คุณธรรมระหว่ำงกัน

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกยึดหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็น
บรรทัดฐำนขององค์กร

ยุทธศำสตร์ที่ ๒
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำง
เครือข่ำยคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อเป็นต้นแบบ

ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนโครงกำร/
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลำกร
ที่ เข้ ำรั บ ก ำรอ บ รม มี ค วำม รู้
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลำกรมี
ควำมพึงพอใจในกำรให้กำร
สนับสนุนงำนด้ำนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

ตัว ชี้วัด ที่ ๑ ร้อ ยละควำมสำเร็ จ
กำรด ำเนิ น งำนตำมแผนแม่ บ ท
ส่งเสริมคุณธรรม
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนนโยบำยหรือ
มำตรกำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
หน่วยงำน
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนช่องทำงกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ ๑ มีเครือข่ำยด้ำน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่าย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จ
ของการจัดกิจกรรมยกย่องคนดี
ต้นแบบ
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสาธารณะ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่ เป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62เม.ย. 62พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62
1 ครั้ง
ศปท.

หน่วยนับ

1) จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรมให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมจรรยา
ข้าราชการ

2) จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
ให้กับบุคลากร

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต

1 ครั้ง

ศปท.

3) จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์

จานวนกิจกรรมสร้าง
2
จิตสานึกต่อสถาบันชาติ
กิจกรรม
ศาสนาและพระมหากษัตริย์

กก.

4) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี

จานวนของการจัดกิจกรรม
1
หลักสูตรของการเป็น
กิจกรรม
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการที่ดี

กก.

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่ เป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้าง
ดีเด่นประจาปี 2562

จานวนครั้งที่ดาเนินงาน
คัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างดีเด่นประจาปี

6) กิจกรรมจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมทาบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62เม.ย. 62พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62
1 ครั้ง
กก.

หน่วยนับ

3 ครั้ง

ศปท.

แนวทางการดาเนินการ (ดูคาอธิบาย)
1. พอเพียง 3. สุจริต
2. วินัย
4. จิตอาสา

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อมีกลไกในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงกำร/กิจกรรม
1) จัดทำนโยบำย/มำตรกำร/ข้อบังคับ ที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วัด
1) จำนวนนโยบำยหรือ
มำตรกำรที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
งบประมำณ หน่วยงำน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62เม.ย. 62พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62
2
สำนัก/
นโยบำย/
กลุ่ม/
มำตรกำร
ศูนย์
หน่วยนับ

2) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรูแ้ ก่บุคลำกร จำนวนกิจกรรมของกำร
1
ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ชี้แจงกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA)

สำนัก/
กลุ่ม/
ศูนย์

3) จัดทำเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลำกร

ศปท.

จำนวนเอกสำรเผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำร
สร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
ควำมซื่อสัตย์สุจริต

3 ฉบับ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อมีกลไกในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

4) จัดทำช่องทำงเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ จำนวนช่องทำงเผยแพร่
3
ให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรส่งเสริม
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำร ช่องทำง
คุณธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
5) กิจกรรมดำเนินกำรตำมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ ITA ประจำปี 2562

ยกระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำน

82
คะแนน

ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
งบประมำณ หน่วยงำน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62เม.ย. 62พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62
ศปท.

ศปท.

แนวทางการดาเนินการ (ดูคาอธิบาย)
1. พอเพียง 3. สุจริต
2. วินัย
4. จิตอำสำ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62เม.ย. 62พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62
1) จัดกิจกรรมให้แก่เครือข่ายของ ศปท.
จานวนกิจกรรมในการสร้าง 2
ศปท.
เครือข่าย ศปท.
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินการ (ดูคาอธิบาย)
1. พอเพียง 3. สุจริต
2. วินัย
4. จิตอาสา

