แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559 – 2564)
และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ประจาปี 2560
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์
เพือ่ สร้างจิตสานึกให้บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติ
หน้าที่

ตัวชีว้ ดั

2559
-

2560
1

2) จานวนครั้งทีจ่ ดั กิจกรรมปลูก
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต

-

1

3) จานวนกิจกรรมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

-

4) จานวนของการจัดกิจกรรม
หลักสูตรของการเป็นข้าราชการ
และพนักงานราชการทีด่ ี

-

5) จานวนครั้งทีด่ าเนินงานคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจาปี
6) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
ทาบอร์ดคุณธรรมและจริยธรรม

1) จานวนครั้งทางการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ประมวลจริยธรรมจรรยาข้าราชการ

เป้าหมายตัวชีว้ ดั
2561 2562
1
1

2563
1

มาตรการ
2564
1 ส่งเสริม/สร้างความตระหนักให้แก่
บุคลากรเพือ่ ให้ปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรม จรรยาข้าราชการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลือ่ น

ผูร้ ับผิดชอบ

จัดกกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจต่อ
การปฏิบติหน้าทีต่ ามประมวล
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

ศปท.

1

2

2

2

ส่งเสริม/สร้างการปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริตให้กบั บุคลากร

ศปท.

1

2

2

2

ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัตติ ามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักธรรมของศาสนา

จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

กก.

1

1

1

1

1

ส่งเสริมให้ขา้ ราชการพนักงานราชการ กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็น
บรรจุใหม่เป็นบุคลากรทีด่ รี ับทราบ
ข้าราชการและพนักงานราชการทีด่ ี
กฎระเบียบประมวลจริยธรรมจรรยา
ข้าราชการ

กก.

-

1

1

1

1

1

ส้งเสริมให้กาลังใจแก่ขา้ ราชการและ กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างทีเ่ ป็นคนดีตน้ แบบของข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่นประจาปี

กก.

-

1

2

3

3

3

ส่งเสริม/สร้างความตระหนักให้กบั
กิจกรรมจัดทาบอร์ดคุณธรรมและ
บุคลากรในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม

ศปท.

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
1. พอเพียง
2. มีวินัย

3. สุจริต
4. จิตอาสา

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
2
2

โครงการ/กิจกรรม

2564
2 กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเพือ่
จัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
สร้างกลไกการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

2559
-

2560

2) จานวนกิจกรรมของการชี้แจ้ง
การดาเนินงานประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

-

1

1

1

1

1

สร้างความเข้าใจในการประเมินผล
คุณธรรม และความโปร่งใสประจาปี

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลการในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

สานัก/กลุ่ม
/ศูนย์

3) จานวนเอกสารเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริต

-

3

3

3

3

3

ส่งเสริมให้บคุ ลากรตระหนักถึงการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
การมีคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต

จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกีย่ วกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่บคุ ลากร

ศปท.

4) จานวนช่องทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

-

3

3

3

4

4

จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดทาช่องทางเพือ่ เผยแพร่
ให้ความรู้แก่บคุ ลากร
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศปท.

2. เพือ่ ยกระดับคะแนนการ
ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ประเมิณคุณภาพและความโปร่งใส ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจาปี (ITA)

-

80

80

82

83

85

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานยกระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ

ศปท.

1. กาหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
1) จานวนมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน

2563
2

มาตรการ

กิจกรรมดาเนินการตามการประเมิน
ITA ประจาปี

สานัก/กลุ่ม
/ศูนย์

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินยั

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์
กาหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชีว้ ัด
1) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้แก่บคุ ลากรและเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
"สานึกข้าราชการไม่โกง"
2) จานวนกิจกรรมในการสร้าง
เครือข่าย ศปท.

2559 2560
1

-

1

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
1
1

1

2

2563
1

2

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

2564
1 ส่งเสริม/สร้างความตระหนักให้ความรู จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บคุ ลากรและ
เแก่บคุ ลากรและการมีส่วนร่วมในการ การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
2

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
จัดกิจกรรมให้แก่เครือข่ายของ ศปท.
บุคลากรในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตการชี้เบาะแสและการและ
เปลี่ยนองค์ความรุ้ร่วมกัน

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ
ศปท.

ศปท.

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินยั

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป้าประสงค์
1. เสริมสร้างให้บคุ ลากรยึดมั่นในสิ่ง
ทีถ่ ูกต้องดีงาม และความชอบธรรม
2. เสริมสร้างวินยั ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการให้แก่เจ้าหน้าที่ สดช.
3. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้
สอดคล้องตามข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ

ตัวชีว้ ัด
1. จานวนข้าราชการทีถ่ ูกร้องเรียน
กรณีฝุาฝืนจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ

2559 2560
ไม่เกิน
ร้อยละ
0.5

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ
0.5
0.5

2563
ไม่เกิน
ร้อยละ
0.5

2. ร้อยละความสาเร็จของการ
จัดทา/ทบทวนข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ ของ สดช.

-

80

100

3. จานวนกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้าง
จิตสานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

-

3

3

3

3

4. ร้อยละของข้าราชการทีม่ ีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับประมวล
จริยธรรม/ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ

-

30

50

70

5. จานวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สดช. ได้รับการฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่า

-

40

40

6. จานวนครั้งในการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับรู้
และรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
สดช.

-

2

3

40

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

2564
ไม่เกิน กาหนดให้มีการรักษาจรรยา
กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีร่ ับทราบ
ร้อยละ ข้าราชการทีเ่ น้นการเป็นข้าราชการทีด่ ี ถึงการปฏิบตั ิตามข้อบังคับว่าด้วย
0.5 มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ จรรยาข้าราชการ สดช.

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ
สลธ.

จัดให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการของ สดช.

การจัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ ของ สดช.

สลธ.

เสริมสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยใ์ ห้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ใน สดช.

การจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สลธ.

100 ส่งเสริมให้ข้าราชการมีความรู้ความ
เข้าใจประมวลจริยธรรม/ข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการอย่างต่อเนือ่ ง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม ของ สดช.

สลธ.

40

40

จัดฝึกอบรมเสริมสร้างวินยั การปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการ

โครงการสัมมนาเสริมสร้างวินยั ให้แก่
เจ้าหน้าที่ สดช.

สลธ.

3

3

สร้างการรับรู้เกีย่ วกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้เจ้าหน้าทีใ่ น
สดช. ทราบ

การเผยแพร่/ประชา สัมพันธ์ข้อมูล
เกีย่ วกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของ สดช.

สลธ.

3

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
1. พอเพียง
2. มีวินยั

3. สุจริต
4. จิตอาสา

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป้าประสงค์
1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
องค์กรในดาเนินงานอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม
2. มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
เกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานและการ
ให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่
โดยยึดหลักนิติธรรม และความ
เสมอภาค ด้วยความกระตือรือร้น
และมีจริยธรรมในการทางาน
3. สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่
ใน สดช. มีความพร้อมรับผิดในการ
ปฏิบตั ิงาน/การบริหารงานทุก
ขั้นตอนทีต่ ้องมีความถูกต้อง ตาม
กฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน
เคร่งครัด และมีระบบป้องกัน และ
ตรวจสอบเพือ่ ป้องกันการละเว้น
การปฏิบตั ิหน้าที่

ตัวชีว้ ัด
1. จานวนครั้งการประชุมผู้บริหาร
ของ สดช.

2559 2560
6

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
6
6

2563
6

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

2564
6 การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสาคัญของ การประชุมผู้บริหารของ สดช.
สป.ทก. ต้องผ่านการประชุมของ
คณะกรรมการ/คณะทางานหรือที่
ประชุมฝ่ายบริหาร
การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายคุณธรรมใน
สดช.

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ
สลธ.

2. จานวนชมรมเครือข่ายสมาชิก
ของ สดช. ในผลักดันให้องค์กร
ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส มี
คุณธรรม
3.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทีไ่ ด้รับ
การตอบสนองหรือรายงานผลการ
ดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบตาม
ระยะเวาทีก่ าหนด

-

1

1

1

1

1

จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายสมาชิก เพือ่
ร่วมกันทากิจกรรมต่างทีเ่ กีย่ วกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

-

80

80

80

90

95

1.จัดระบบการบริหารจัดการเรื่อง
กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
ร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานและ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
การให้บริการของหน่วยงาน
2. รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียนพร้อมทัง้ ระบุปญ
ั หา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

สลธ.

4. จานวนมาตรฐาน/คู่มือ/ระเบียบ
/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
หลัก ทีม่ ีการเผยแพร่ให้ผู้เกีย่ วข้อง
ได้ทราบและนาไปใช้ประโยชน์/
ปฏิบตั ิ (นับเป็นจานวนเรื่อง)

-

5

8

10

13

15

1. การจัดทามาตรฐาน/คู่มือ/
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิตาม
ภารกิจหลัก
2. การเผยแพร่ให้ผู้เกีย่ วข้องทราบ
และนาไปใช้ประโยชน์/ถือปฏิบตั ิ

สลธ.

การจัดทามาตรฐาน/คู่มือ/ระเบียบ/
ขั้นตอนการปฏิบตั ิตามภารกิจหลักและ
เผยแพร่ให้ผู้เกีย่ วข้องนาไปใช้ถือปฏิบตั ิ

สลธ.

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินยั

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป้าประสงค์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดความโปร่งใส
เปิดเผย เปิดเผย และตรวจสอบได้
ในการปฏิบตั ิราชการ

ตัวชีว้ ัด
1. จานวนช่องทางทีผ่ ู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อคิดเห็น หรือร้องเรียน
เกีย่ วกับการดาเนินงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ของข้าราชการ หรือการ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมของ
ข้าราชการ
2. จานวนช่องทางการเผยแพร่ผล
การดาเนินงานด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของ สดช.

2559
-

-

2560
1

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
2
2

2

2

2563
2

2

มาตรการ

2564
2 สร้างช่องทางให้ช่องทางผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อคิดเห็น หรือร้องเรียน
เกีย่ วกับการดาเนินงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ของข้าราชการ หรือการ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมของข้าราชการ
2

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

การจัดช่องทางการเสนอข้อคิดเห็น
หรือแจ้งข้อร้องเรียน เกีย่ วกับการ
ดาเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการ หรือการประพฤติตนไม่
เหมาะสมของข้าราชการ

สลธ.

เปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้ผลการ
การจัดช่องทางการเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดาเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของ สดช.
ของ สดช.

สลธ.

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินยั

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
1
1

2559
-

2560
1

2. จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

-

2

2

2

2

3.จานวนกิจกรรมเสริมสร้างจิต
สาธารณะให้แก่บคุ ลากรในองค์กร

-

2

2

2

4.จานวนครั้งทีห่ น่วยงานได้รับการ
แจ้งเวียนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนให้แก่ข้าราชการ
ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ทราบ

-

1

1

1

เพือ่ ยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรม 1.จานวนครั้งทีห่ น่วยงานได้รับการ
และจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร แจ้งเวียนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทศพิธราชธรรม พระบรม
ราโชวาททีพ่ ระราชทานแก่
ข้าราชการพลเรือนให้บคุ ลากรใน
สังกัดได้ทราบ

2563
1

มาตรการ
2564
1 ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรใน
องค์กรให้ยดึ หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

1. เวียนแจ้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทศพิธราชธรรม พระบรม
ราโชวาททีพ่ ระราชทานแก่ข้าราชการ
พลเรือนให้บคุ ลากรในสังกัดได้ทราบ

ส่งเสริมการ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ปฏิบตั ิงานและ จริยธรรม
การดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สร้างจิตสานึก กลุ่มงานคุ้มครอง
และปลูกฝัง
จริยธรรม/สานัก/
ความจงรัก ภักดี ศูนย์/กลุ่มงาน
ต่อชาติศาสนา
พระมหากษตริย์

2

2

3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ให้แก่บคุ ลากรในองค์กร

ส่งเสริมการทา กลุ่มงานคุ้มครอง
ความดีเสียสละ จริยธรรม/สานัก/
เพือ่ ประโยชน์ ศูนย์/กลุ่มงาน
ส่วนรวม โดยไม่
หวังผลตอบแทน

1

1

4.เวียนแจ้งประมวลจริยธรรม
ส่งเสริมการใช้
ข้าราชการพลเรือนให้แก่ข้าราชการทุก ประมวล
หน่วยงานในสังกัดได้ทราบ
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรและ
กากับดูแลการ
ประพฤติปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามหลัก
ประมวลจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
85
90

2559
-

2560
80

6. จานวนครั้งในการจัดอบรมให้
ความรู้ประมวลจริยธรรม

-

1

1

7. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

-

5

5

5.จานวนหน่วยงานในสังกัดทีจ่ ัด
บอร์ดจริยธรรม

2563
95

2564
100

1

1

5

5

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
5.จัดบอร์ดคุณธรรมจริยธรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

ส่งเสริมการใช้
ประมวล
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรและ
กากับดูแลการ
ประพฤติปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามหลัก
ประมวลจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/สานัก/
ศูนย์

1

6. จัดอบรมให้ความรู้ประมวลจริยธรรม ส่งเสริมการใช้
ประมวล
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรและ
กากับดูแลการ
ประพฤติปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามหลัก
ประมวลจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

5

7.จัดโครงการนิมนต์พระมาฝึกปฏิบตั ิ
ธรรมให้บคุ ลากรในหน่วยงาน

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

การใช้การศึกษา
และศาสนาเป็น
เครื่องมือในการ
ปลุกจิตสานึก
และปรับเปลี่ยน
ฐานความคิด

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
8.จานวนบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2559
-

2560
100

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
100
100

2563
100

2564
100

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
8.จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมพร้อมทัง้
สร้างเครือข่ายของบุคลากรใน
หน่วยงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เสริมสร้างอาชีพ
- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั
หน่วยงานต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
- อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
ส่งเสริมการ
ปฏิบตั ิงานและ
การดาเนินชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
9. ระดับความสาเร็จในการคัดเลือก
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจาดีเด่น
ประจาปี
ระดับที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ/
ลูกจ้างประจาดีเด่นประจาปีกรม
อุตุนยิ มวิทยา
ระดับที่ ๒ กาหนดรายละเอียด
คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
ระดับที่ 3 ประกาศเวียนแจ้งให้
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/หน่วยงาน
ในสังกัดทราบทัว่ กัน
ระดับที่ 4 พิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจาดีเด่น และ
ประกาศรายชื่อ
ระดับที่ 5 มอบประกาศ/รางวัล

2559
-

2560
ระดับ5

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563 2564
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
9.จัดโครงการคัดเลือกข้าราชการ/
ลูกจ้างประจาดีเด่นประจาปี ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และวินยั ของ
หน่วยงานในสังกัด

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ส่งเสริมคนดี คน
เก่ง มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
วินยั ของหน่วยงาน

ผูร้ ับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
1. พอเพียง
2. มีวินยั

3. สุจริต
4. จิตอาสา

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
2
2

2564
2 จัดทาระบบเพือ่ ช่วยในการบริหาร
จัดการงานด้านส่งเสริมคุณะรรมและ
จริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม

2559
-

2560
2

2.จานวนระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของกรม
อุตุนยิ มวิทยาทีม่ ีฐานข้อมูลเป็น
ปัจจุบนั จานวน 5 เรื่อง/ปี

-

5

5

5

5

5

2.นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

3.จานวนระบบตรวจสอบด้านการ
บริหารจัดการ จานวน 5 ระบบ/ปี

-

5

5

5

5

5

3.มีระบบตรวจสอบด้านการบริหาร
จัดการ

4.จานวนช่องทางในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน B17 ช่องทาง/ปี จานวน
B20 ช่องทาง/ปี จานวน B19
จานวน B19 จานวน 3ช่องทาง/ปี

-

3

3

3

3

3

4.มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เพือ่ มีกลไกในการบริหารจัดการด้าน 1.จานวนมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จานวน 2 เรื่อง/ปี

2563
2

มาตรการ

1.จัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน
มีขั้นตอน/
กระบวน การที่
เปิดเผย

ผูร้ ับผิดชอบ
สานัก/ศูนย์

นาระบบ
สท./สานัก/ศูนย์
สารสนเทศเข้า
มาช่วยในการ
ปฏิบตั ิงานเพือ่
ลดการใช้ดุลย
สร้างกลไก
ตส./สานัก/ศูนย์
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
เปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส

พด./สท.

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
5.ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์บนเว็บไซต์
กรมฯ ได้ในระดับ
ระดับ 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ระดับ 2 กาหนดรูปแบบเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ระดับ 3 สท. พิจารณาปรับปรุงระบบ
ระดับ 4 ทดลองใช้ระบบ
ระดับ 5 เสนอกรมฯพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2559 2560 2561 2562 2563 2564
ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
5.พัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์บน
เว็บไซต์กรมฯ

งบประมาณ

แนวทาง
ผูร้ ับผิดชอบ
ขับเคลื่อน
สร้างเสริมระบบ กลุ่มงานคุ้มครอง
รับเรื่องร้องเรียน จริยธรรม
ให้มีมาตรฐาน มี
ความเทีย่ งตรง
ถูกต้อง รวดเร็ว

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินยั

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

2559
เพือ่ สร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วน 1.จานวนช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ร่วมของบุคลากรในการส่งเสริม
จานวน 3 ช่องทาง/ปี
คุณธรรม จริยธรรม และการยกย่อง
คนดีเป็นต้นแบบ

2560
3

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
3
3

2563
3

มาตรการ

2564
3 การสร้างเครือข่ายของบุคลากรใน
องค์กรให้เข้มแข็งเพือ่ การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม
ระหว่างกัน

2.ระดับความสาเร็จในการสารวจ
ความพึงพอใจและข้อมูลด้าน
คุณธรรม จริยธรรม สถานการณ์
ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
กรมอุตุนยิ มวิทยา ในระดับ 5
ระดับ 1 จัดทาแบบสารวจ
ระดับ 2 เสนอกรมฯเห็นชอบแบบ
ระดับ 3 เวียนแจ้งบุคลากรใน
หน่วยงานกรอกแบบสารวจ ระดับ
4 สรุปประมวล ผลข้อมูลจากแบบ
สารวจ
ระดับ 5 เสนอกรมฯ ทราบก่อนนา
ข้อมูลไปใช้ประกอบ การจัดทาแผน
จริยธรรมต่อไป

-

ระดับ5

ระดับ5

ระดับ5

ระดับ5

ระดับ5

3.จานวนกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
จานวน 2 กิจกรรม/ปี

-

2

2

2

2

2

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

1.ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสหรือการร้องเรียน
แก่ผู้ใช้บริการจากกรมอุตุนยิ ม วิทยา
เช่น ทางเว็บไซต์, แผ่นพับ เป็นต้น

สร้างเสริมระบบ
การแจ้งเบาะแส
และการคุ้มครอง
พยาน

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

2.สารวจความความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการและประชาชนผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ ีต่อเจ้าหน้าทีก่ รม
อุตุนยิ มวิทยาในด้านคุณธรรม
จริยธรรม สถานการณ์ด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของกรม
อุตุนยิ มวิทยา

รับฟังความ
คิดเห็นของ
ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

3.ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของกรมอุตุนยิ มวิทยา

เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม
เกีย่ วกับการ
ปฏิบตั ิราชการ
ของกรม

สานัก/ศูนย์

4.จานวนกิจกรรมในการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชน/บุคลากรใน
องค์กร จานวน 2 กิจกรรม/ปี

-

2

2

2

2

2

4.สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและ
บุคลากรในองค์กร

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร
ทัง้ ภายในและ
ภายนอกในการ
ตรวจสอบ
ติดตามการทุจริต
หรือประพฤติมิ
ชอบภาครัฐ

สานัก/ศูนย์/
สถานีวิทยุ

5.จานวนกิจกรรมในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต จานวน 1 ครั้ง
/ปี

-

1

1

1

1

1

5.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพือ่
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่นจัด
ฝึกอบรม/จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม
จริยธรรม จัดซื้อจัดจ้าง การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของบุคลากร
ในหน่วยงาน และเผยแพร่เอกสาร
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ เป็นต้น

พัฒนาสมรรถนะ
และขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
รวมทัง้ องค์ความรู้
เกีย่ วกับกฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับของทาง
ราชการเพือ่ ให้
บุคลากรทัง้
ภายในและ
ภายนอกมีความรู้
ความเข้าใจใน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
สานัก/ศูนย์/
กลุ่มงาน

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินยั

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
หน่วยงาน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

1. เพือ่ เสริมสร้างให้ข้าราชการและ จานวนกิจกรรมทีด่ าเนินการแล้ว
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานสถิติ
เสร็จอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
แห่งชาติทกุ คน มีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตสานึกต่อต้านการทุจริต
รวมถึงการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ

2. เพือ่ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของสานักงานสถิติแห่งชาติทกุ คน
ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับการ
ทุจริต

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2559 2560 2561 2562 2563 2564
อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข

งบประมาณ
เงินบริจาค

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ
สพก.

จานวนกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการ
เสริมสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยอ์ ย่างน้อยปี
ละ 4 กิจกรรม

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
4
4
4
4
4
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สพก./สบก.
(กกจ.)

จานวนหน่วยงานมีจัดบอร์ด "NSO
โปร่งใส"เพือ่ เผยแพร่เอกสารเกีย่ วกับ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริตอย่างน้อย 50
หน่วยงาน

อย่าง
อย่าง
อย่าง
อย่าง
อย่าง
น้อย 50 น้อย 50 น้อย 50 น้อย 50 น้อย 50
หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน

โครงการจัดบอร์ด "NSO โปร่งใส"เพือ่
เผยแพร่เอกสารเกีย่ วกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

ศูนย์/สานักสถิติ
จังหวัด

จานวนช่องทางการเผยแพร่สื่อ
รณรงค์ในเรื่องวินยั คุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
อย่างน้อย 3 ช่องทาง

อย่าง
อย่าง
อย่าง
อย่าง
อย่าง
น้อย 3 น้อย 3 น้อย 3 น้อย 3 น้อย 3
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง

โครงการจัดทาสื่อรณรงค์ในเรื่องวินยั
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต

สบก. (กนต.)
กจธ./สพก.

จานวนกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
อย่างน้อย 60 กิจกรรม

อย่าง
อย่าง
อย่าง
อย่าง
อย่าง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
60
60
60
60
60
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

โครงการหนึง่ หน่วยหนึง่ กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ศูนย์/สานักสถิติ
จังหวัด

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
หน่วยงาน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
จานวนครั้งของการกิจกรรมที่
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2559 2560 2561 2562 2563 2564
อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

โครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผูร้ ับผิดชอบ
สพบ./กจธ.

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
1. พอเพียง
2. มีวินยั

3. สุจริต
4. จิตอาสา

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
หน่วยงาน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
เป้าประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
องค์กรในการต่อต้านการทุจริต

ตัวชีว้ ัด
ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการจัดทามาตรฐานความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้4 มิติ 13
ตัวชี้วัด ของสานักงานก.พ. ให้ได้
ผลรวม 5 คะแนน
ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment-ITA)
ของ สานักงาน ป.ป.ช. ให้ได้ร้อยละ
70

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2559 2560 2561 2562 2563 2564
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

โครงการจัดทามาตรฐานความโปร่งใส
และตรวจสอบได้4 มิติ 13 ตัวชี้วัด
ของสานักงาน ก.พ.

9,000

กจธ.

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment-ITA)
ของ สานักงาน ป.ป.ช.

3,200

กจธ.

จัดการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.
- กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น

4,000

สบก. (กกจ.)

ดาเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคล
เพือ่ ยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบตั ิตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.
- กิจกรรมคัดเลือกบุคคล เพือ่ ยกย่อง
เป็นผู้ประพฤติปฏิบตั ิตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

สบก. (กจธ.)

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินยั

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
หน่วยงาน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
เป้าประสงค์
2. เพือ่ พัฒนา การปฏิบตั ิงานให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2559 2560 2561 2562 2563 2564
จานวนเจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้าร่วมโครงการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
อบรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมใน
500 คน 500 คน 500 คน 500 คน 500 คน
การปฏิบตั ิงาน จานวน 500 คน
ตัวชีว้ ัด

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

อย่าง
อย่าง
อย่าง
อย่าง
อย่าง
น้อยปีละ น้อยปีละ น้อยปีละ น้อยปีละ น้อยปีละ
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

2.โครงการอบรมเพือ่ เสริมสร้างวินยั
และป้องกันการกระทาผิดวินยั ให้กบั
ข้าราชการบรรจุใหม่

จานวนเจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร มีความรู้
ในเรื่อง การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ายงานภาครัฐ จานวน 120 คน

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
120 คน 120 คน 120 คน 120 คน 120 คน

3. โครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทีใ่ น
องค์กร เรื่อง การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ายงานภาครัฐ

จานวนการจัดแคมเปญ "Digital
Thinking Knockdoor" เพือ่
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรใน
เรื่องการปรับฐานความคิดระเบียบ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนการประเมิน
คุณธรรมและความซ้อนโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประมวลจริยธรรมจรรยาข้าราชการ
สสช.จานวน 2 ศูนย์ 10 สานัก 3
กลุ่มงาน

จานวน
2 ศูนย์
10 สานัก
3 กลุ่ม
งาน

4. จัดแคมเปญ "Digital Thinking
Knockdoor" เพือ่ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในองค์กรในเรื่องการปรับฐานความคิด
ระเบียบผลประโยชน์ทบั ซ้อนการ
ประเมินคุณธรรมและความซ้อน
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประมวลจริยธรรม
จรรยาข้าราชการ สสช.

จานวน
2 ศูนย์
10 สานัก
3 กลุ่ม
งาน

จานวน
2 ศูนย์
10 สานัก
3 กลุ่ม
งาน

จานวน
2 ศูนย์
10 สานัก
3 กลุ่ม
งาน

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

1. โครงการอบรมเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน

จานวนการดาเนินการจัดโครงการ
อบรมเพือ่ เสริมสร้างวินยั และ
ป้องกันการกระทาผิดวินยั ให้กบั
ข้าราชการบรรจุใหม่อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

จานวน
2 ศูนย์
10 สานัก
3 กลุ่ม
งาน

งบประมาณ

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง

2. มีวินยั

4. จิตอาสา

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั

เพือ่ สร้างจิตสานึกและปลูกฝังความ จานวนเรื่อง/จานวนครั้งทีม่ กี าร
ซื่อสัตย์สุจริต
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายใน
องค์กร

2559
-

เป้าหมายตัวชีว้ ดั
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
๖ เรื่อง/ ๘ เรื่อง/ ๘ เรื่อง/ ๘ เรื่อง/ ๘ เรื่อง/ ส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัตงิ านตาม เผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักธรร
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง หลักธรรมาภิบาลและการดาเนินชีวิต มาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ พอเพียงผ่านช่องทางต่าง ๆ
บุคลากร

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลือ่ น
เผยแพร่ขอ้ มูล
ผ่านช่องทาง
ต่างๆ
อย่างต่อเนือ่ ง

ผูร้ ับผิดชอบ
สานัก
ผู้อานวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล)
สานักพัฒนา
องค์กร (ส่วนงา
นานบริหารคลัง
ความรู้)
สานักกฎหมาย
สานักสารสนเทศ

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
1. พอเพียง
2. มีวินัย

3. สุจริต
4. จิตอาสา

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

สร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน มีแนวทางการปฏิบตั ิงานหรือคู่มือ
กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้าน
ต่างๆ ทีส่ าคัญ

2559
-

2560
๑ ด้าน
ต่อปี

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
๑ ด้าน ๑ ด้าน
ต่อปี
ต่อปี

2563
๑ ด้าน
ต่อปี

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

2564
๑ ด้าน ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือ จัดทามาตรฐานการหรือคู่มือการ
ต่อปี ในการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน
กาหนดให้มีการ
จัดทามาตรฐาน
หรือคู่มือการ
ปฏิบตั ิงาน

ผูร้ ับผิดชอบ
สานักหรือส่วน
งานทีก่ าหนด

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินยั

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์
เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชีว้ ัด
จานวนบุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรม

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
มาตรการ
2559 2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ส่งเสริมให้บคุ ลากร เข้ารับการอบรม
๕๐ ต่อปี ๕๐ ต่อปี ๕๐ ต่อปี ๕๐ ต่อปี ๕๐ ต่อปี เกีย่ วกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม

งบประมาณ

แนวทาง
ผูร้ ับผิดชอบ
ขับเคลื่อน
จัดการฝึกอบรม
สานัก
หรือ
ผู้อานวยการ
ส่งเสริมให้
(ส่วนงาน
บุคคลากร ทรัพยากรบุคคล)
เข้าร่วมการอบรม สานักพัฒนา
องค์กร

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินยั

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
หน่วยงาน สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เพือ่ ยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรม จานวนการจัดอบรมส่งเสริม
และจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร การสร้างคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริม
ธรรมาภิบาลกับการทางาน
จานวนการจัดกิจกรรม CSR
สร้างจิตสานึกร่วมกับส่วนรวม

2559

2560
2

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
3
3

2563
4

2564
4

4

4

-

1

2

3

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

อบรมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลกับการ
ทางาน
กิจกรรม CSR สร้างจิตสานึกร่วมกับ
ส่วนรวม

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
1. พอเพียง
2. มีวินยั

3. สุจริต
4. จิตอาสา

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
หน่วยงาน สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั

เพือ่ ยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรม จานวนกระบวนการทีป่ รับปรุง
และจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร วิธกี ารปฏิบัตงิ านให้โปร่งใส
ตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐาน
จานวนคู่มอื /การสื่อสาร/เผยแพร่
ความรู้อนั เกีย่ วข้องกับการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม

2559

2560
1

เป้าหมายตัวชีว้ ดั
2561 2562
2
3

2563
4

2564
4

4

4

-

1

2

3

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลือ่ น

ผูร้ ับผิดชอบ

ปรับปรุงวิธีการปฏิบัตงิ านให้โปร่งใส
ตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐาน
จัดทาคู่มอื การสื่อสาร เผยแพร่ความรู้
อันเกีย่ วข้องกับการสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินัย

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
หน่วยงาน สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เพือ่ ยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรม จานวนเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้มอบรางวัล
และจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร พนักงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
จานวนกลุ่ม/กิจกรรมกระตุ้นการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน

2559
-

2560
1

-

1

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
1
2

1

2

2563
2

2564
2

2

2

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

มอบรางวัลพนักงานคุณธรรมจริยธรรม
ดีเด่น
การจัดตั้งกลุ่มและสร้างกิจกรรม
กระตุ้นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
หน่วยงาน

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินยั

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
หน่วยงาน สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั

1.เพือ่ ยกระดับจิตสานึกด้าน
จานวนครั้งในการอบรมคุณธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร จริยธรรมองค์กร
ในองค์กร

2559
-

2560
๑

เป้าหมายตัวชีว้ ดั
2561 2562
๒
๒

2563
๒

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
2564
๒ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรใน
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
องค์กรให้ยดึ หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมการปฏิบัตงิ าน
จริยธรรมในการปฏิบัตงิ านเน้นส่งเสริม
คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลือ่ น

ผูร้ ับผิดชอบ

1,000,000

๑

ฝ่ายบริหารบุคคล

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
1. พอเพียง
2. มีวินัย

3. สุจริต
4. จิตอาสา

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
หน่วยงาน สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล
เป้าประสงค์
1. สร้างกลไกป้องกันในการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

ตัวชีว้ ดั
๑) มีคู่มอื การปฏิบัตงิ าน/มาตรฐาน
การปฏิบัตงิ าน และมีการทบทวน/
ปรับปรุงการปฏิบัตงิ าน

๒) ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน(ร้อยละ)

2559
-

2560
-

-

-

เป้าหมายตัวชีว้ ดั
2561 2562
๑ ด้าน ๒ ด้าน

๘๐

๘๒

2563
๒ ด้าน

๘๕

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
2564
๒ ด้าน ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือ ทบทวนปรับปรุงกระบวนการและการ
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ติดตามการปฏิบัตดิ า้ นต่าง ๆ ทีส่ าคัญ
ทุจริตทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
- การบริหารบุคคล
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การเงินและงบประมาณ
- การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
- การบริหารโครงการ
- การตรวจสอบภายใน เป็นต้น
๘๕

ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือ กิจกรรมดาเนินการตามการประเมิน
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ITA ประจาปี
ทุจริตทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร

500,000

แนวทาง
ขับเคลือ่ น
๑

200,000

๑

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ
ทุกฝ่าย

ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินัย

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
หน่วยงาน สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

1. เพือ่ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ๑) การจัดกิจกรรมการสร้าง
ของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรม แบะการยกย่องคนดีเป็น
ต้นแบบ

๒) พนักงานดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรมประจาปี

2559
-

-

2560
-

-

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562
๑
๒

๓

๓

2563
๒

๓

มาตรการ

2564
๒ สร้างเครือข่ายของบุคลากรในองค์กรให้
เช้มแข็งเพือ่ การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมระหว่างกัน

๓

โครงการ/กิจกรรม
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการและการ
ติดตามการปฏิบตั ิด้านต่าง ๆ ทีส่ าคัญ
- การบริหารบุคคล
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การเงินและงบประมาณ
- การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
- การบริหารโครงการ
- การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

สร้างเครือข่ายของบุคลากรในองค์กรให้ กิจกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น
เช้มแข็งเพือ่ การส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปี
จริยธรรม และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมระหว่างกัน

800,000

แนวทาง
ขับเคลื่อน
๑

ฝ่ายบริหารบุคคล

900,000

๑

ฝ่ายบริหารบุคคล

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

แนวทางการดาเนินการ ( ดูตามคาอธิบาย)
3. สุจริต
1. พอเพียง
4. จิตอาสา
2. มีวินยั

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
1 ครั้ง
ศปท.

หน่วยนับ

1) จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้กบั บุคลากร

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

2) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี

จานวนของการจัดกิจกรรม
1
หลักสูตรของการเป็น
กิจกรรม
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการที่ดี

กก.

3) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้าง
ดีเด่นประจาปี

จานวนครั้งที่ดาเนินงาน
คัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างดีเด่นประจาปี

1 ครั้ง

กก.

4) กิจกรรมจัดทาบอร์ดคุณธรรมและ
จริยธรรม

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมทาบอร์ดคุณธรรม
และจริยธรรม

1 ครั้ง

ศปท.

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
1) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บคุ ลการ จานวนกิจกรรมของการชี้
1
สานัก/
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แจ้งการดาเนินงาน
กิจกรรม
กลุ่ม/
ประเมินคุณธรรมและความ
ศูนย์
โปร่งใส (ITA)
โครงการ/กิจกรรม

2) จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
บุคลากร

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จานวนเอกสารเผยแพร่สื่อ 3 ฉบับ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
การสร้างคุณธรรม
จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

3) จัดทาช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จานวนช่องทางเผยแพร่
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
และปราบปรามการทุจริต
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

3
ช่องทาง

ศปท.

ศปท.

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4) กิจกรรมดาเนินการตามการประเมิน ITA ระดับคะแนนประเมิน
ประจาปี
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ร้อยละ
ศปท.
80

หน่วยนับ

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.๕.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
1 ครั้ง
สานัก/
กลุ่ม/
ศูนย์

หน่วยนับ

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บคุ ลากรและการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมให้ความรู้แก่
บุคลากรและเครือข่าย
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต "สานึก
ข้าราชการไม่โกง"

จัดกิจกรรมให้แก่เครือข่ายของ ศปท.

จานวนกิจกรรมในการสร้าง 1
เครือข่าย ศปท.
กิจกรรม

ศปท.

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
1) การจัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ
สลธ.
ข้าราชการ ของ สดช.
จัดทา/ทบทวนข้อบังคับว่า
80
กบค.
ด้วยจรรยาข้าราชการ ของ
สดช.
2) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกต่อ จานวนกิจกรรมเพื่อ
3
สลธ.
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เสริมสร้างจิตสานึกต่อ
กิจกรรม
กบค.
สถาบันชาติ ศาสนา
สลธ.
พระมหากษัตริย์
กอก.
โครงการ/กิจกรรม

3) โครงการสัมมนาเสริมสร้างวินยั ให้แก่
เจ้าหน้าที่ สดช.

ตัวชี้วัด

จานวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สดช. ได้รับการ
ฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยนับ

40 ราย

สลธ.
กบค.

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
1) การประชุมผู้บริหารของ สดช.

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งการประชุม
ผู้บริหารของ สดช.

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
6 ครั้ง
สลธ.
กอก.

หน่วยนับ

2) การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายคุณธรรมใน สดช. จานวนชมรมเครือข่าย
1 ชมรม
สมาชิกของ สดช. ใน
ผลักดันให้องค์กร
ดาเนินงานด้วยความ
โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม
3) กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ ร้อยละ
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ได้รับการตอบสนองหรือ
80
รายงานผลการดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

สลธ.
กปส.

กม., ยศ,
กท, คท,
สช, สอ.,
คบ, คม.

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
4) การจัดทามาตรฐาน/คู่มอื /ระเบียบ/
ขั้นตอนการปฏิบตั ติ ามภารกิจหลักและ
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ถือปฏิบตั ิ

ตัวชี้วัด
จานวนมาตรฐาน/คู่มอื /
ระเบียบ /ขั้นตอนการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลัก
ที่มกี ารเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและ
นาไปใช้ประโยชน์/ปฏิบตั ิ
(นับเป็นจานวนเรื่อง)

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
5
สลธ.
มาตรฐา
กบค.
น

หน่วยนับ

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
การจัดช่องทางการเสนอข้อคิดเห็น หรือแจ้ง จานวนช่องทางที่ผู้มสี ่วนได้
1
สลธ.กปส
ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
ส่วนเสียหรือประชาชน
ช่องทาง
.
คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ หรือการ สามารถมีส่วนร่วมในการ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมของข้าราชการ
ให้ข้อคิดเห็น หรือร้องเรียน
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการ หรือการ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม
ของข้าราชการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน กรมอุตนุ ยิ มวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
1. เวียนแจ้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทศพิธราชธรรม พระบรมราโชวาทที่
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนให้
บุคลากรในสังกัดได้ทราบ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จานวนครั้งที่หน่วยงาน
ได้รับการแจ้งเวียนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทศพิธราชธรรม พระบรม
ราโชวาทที่พระราชทานแก่
ข้าราชการพลเรือนให้
บุคลากรในสังกัดได้ทราบปี
ละ 1 ครั้ง

ครั้ง

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง กิจกรรม
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จิตสานึกต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปี
ละ 2 กิจกรรม
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะให้แก่
บุคลากรในองค์กร

จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะให้แก่บคุ ลากร
ในองค์กรปีละ 1 ครั้ง

ครั้ง

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

4.เวียนแจ้งประมวลจริยธรรมข้าราชการพล 4.จานวนครั้งที่หน่วยงาน
เรือนให้แก่ข้าราชการทุกหน่วยงานในสังกัด ได้รับการแจ้งเวียน
ได้ทราบ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนให้แก่
ข้าราชการทุกหน่วยงานใน
สังกัดได้ทราบ

ครั้ง

5.จัดบอร์ดคุณธรรมจริยธรรม

5.จานวนหน่วยงานใน
สังกัดที่จัดบอร์ดจริยธรรม
80 หน่วยงาน

หน่วยงา
น

6. จัดอบรมให้ความรู้ประมวลจริยธรรม

6. จานวนครั้งในการจัด
อบรมให้ความรู้ประมวล
จริยธรรม 1 ครั้ง/ปี

ครั้ง

7.จัดโครงการนิมนต์พระมาฝึกปฏิบตั ธิ รรม
ให้บคุ ลากรในหน่วยงาน

7. จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม จานวน 5
ครั้ง/ปี
8.จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมพร้อมทั้งสร้าง 8.จานวนบุคลากรใน
เครือข่ายของบุคลากรในหน่วยงาน ตามหลัก หน่วยงานที่เข้าร่วม
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมส่งเสริมการดาเนิน
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้าง ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
อาชีพ
พอเพียง จานวน 100
- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั
คน/ปี
หน่วยงานต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ครั้ง

คน

9.จัดโครงการคัดเลือกข้าราชการ/
9. ระดับความสาเร็จใน
ลูกจ้างประจาดีเด่นประจาปี ในด้านคุณธรรม การคัดเลือกข้าราชการ/
จริยธรรม และวินยั ของหน่วยงานในสังกัด ลูกจ้างประจาดีเด่น
ประจาปี ระดับ 5

ระดับ

แนวทางการดาเนินการ (ดูคาอธิบาย)

1. พอเพียง
2. วินยั

3. สุจริต
4. จิตอาสา

แผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.จานวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จานวน
2 เรื่อง/ปี

เรื่อง

2.นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

2.จานวนระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยาที่มี
ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน
จานวน 5 เรื่อง/ปี

เรื่อง

3.มีระบบตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ 3.จานวนระบบตรวจสอบ
ด้านการบริหารจัดการ
จานวน 5 ระบบ/ปี

ระบบ

4.มีชอ่ งทางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 4.จานวนช่องทางในการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง จานวน
จานวน 3ช่องทาง/ปี

ช่องทาง

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
5.พัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์บน
เว็บไซต์กรมฯ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

5.ระดับความสาเร็จในการ ระดับ
พัฒนาระบบร้องเรียนร้อง
ทุกข์บนเว็บไซต์กรมฯ ได้
ในระดับ
ระดับ 1 ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระดับ 2 กาหนดรูปแบบ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ระดับ 3 สท. พิจารณา
ปรับปรุงระบบ
ระดับ 4 ทดลองใช้ระบบ
ระดับ 5 เสนอกรมฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

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

แผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพือ่ ยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

1.ประชาสัมพันธ์ชอ่ งทางในการรับแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสหรือการร้องเรียนแก่
ผูใ้ ช้บริการจากกรมอุตนุ ยิ ม วิทยา เช่น
ทางเว็บไซต์, แผ่นพับ เป็นต้น

1.จานวนช่องทางในการ
รับแจ้งข้อมูล จานวน 3
ช่องทาง/ปี

ช่องทาง

2.สารวจความความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของผูใ้ ช้บริการและประชาชนผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียทีม่ ตี อ่ เจ้าหน้าทีก่ รม
อุตนุ ยิ มวิทยาในด้านคุณธรรม จริยธรรม
สถานการณ์ดา้ นการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา

2.ระดับความสาเร็จในการ ระดับ
สารวจความพึงพอใจและ
ข้อมูลด้านคุณธรรม
จริยธรรม สถานการณ์ดา้ น
การทุจริตประพฤติมชิ อบ
ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ใน
ระดับ 5
ระดับ 1 จัดทาแบบสารวจ
ระดับ 2 เสนอกรมฯ
เห็นชอบแบบ
ระดับ 3 เวียนแจ้ง
บุคลากรในหน่วยงาน
กรอกแบบสารวจ ระดับ
4 สรุปประมวล ผลข้อมูล
จากแบบสารวจ
ระดับ 5 เสนอกรมฯ
ทราบก่อนนาข้อมูลไปใช้
ประกอบ การจัดทาแผน
จริยธรรมต่อไป

งบประ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 มาณ

แผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
3.ภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา

3.จานวนกิจกรรมทีเ่ ปิด
โอกาสให้ภาคประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วม
จานวน 2 กิจกรรม/ปี

กิจกรรม

4.สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและ
บุคลากรในองค์กร

4.จานวนกิจกรรมในการ
สร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/บุคลากรใน
องค์กร จานวน 2
กิจกรรม/ปี

กิจกรรม

5.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพือ่
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่นจัด
ฝึกอบรม/จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม
จัดซื้อจัดจ้าง การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน และ
เผยแพร่เอกสารความรู้ดา้ นการป้องกัน
การทุจริต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของส่วน
ราชการ เป็นต้น

5.จานวนกิจกรรมในการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต จานวน 1 ครั้ง /ปี

ครั้ง

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
สพก.

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข

ดาเนินโครงการ สสช. ปัน
รัก ปันสุขอย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง

ครั้ง

2. โครงการเสริมสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ดาเนินโครงการโครงการ
เสริมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์อย่างน้อย
ปีละ 4 ครั้ง

ครั้ง

สพก./
สบก.
(กกจ.)

3. โครงการจัดบอร์ด "NSO โปร่งใส"เพื่อ
เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

มีการจัดบอร์ด "NSO
โปร่งใส"เพื่อเผยแพร่
เอกสารเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริตอย่าง
น้อย 50 หน่วยงาน

หน่วย
งาน

ศูนย์/
สานัก
สถิติ
จังหวัด

4. โครงการจัดทาสื่อรณรงค์ในเรื่องวินยั
จัดทาสื่อรณรงค์ในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต วินยั คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต
อย่างน้อย 3 ช่องทาง

ช่องทาง

สบก.
(กนต.)
กจธ./
สพก.

5. โครงการหนึ่งหน่วยหนึ่งกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

จัดโครงการหนึ่งหน่วยหนึ่ง กิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม อย่างน้อย 60
กิจกรรม

6. โครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลัก จัดโครงการส่งเสริมการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อย่ ปีละ 1 ครั้ง

ครั้ง

ศูนย์/
สานัก
สถิติ
จังหวัด

สพบ./
กจธ.

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
คะแนน
กจธ.

หน่วยนับ

1. โครงการจัดทามาตรฐานความโปร่งใส
และตรวจสอบได้4 มิติ 13 ตัวชี้วัด ของ
สานักงาน ก.พ.

ดาเนินโครงการจัดทา
มาตรฐานความโปร่งใส
และตรวจสอบได้4 มิติ 13
ตัวชี้วัด ของสานักงานก.พ.
ให้ได้ผลรวม 5 คะแนน

2. โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity &Transparency
Assessment-ITA)ของ สานักงาน ป.ป.ช.

โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity &
Transparency
Assessment-ITA)ของ
สานักงาน ป.ป.ช. ให้ได้
ร้อยละ 70

คะแนน

กจธ.

3. โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.
- กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

จัดการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

ครั้ง

สบก.
(กกจ.)

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมคัดเลือกบุคคล เพื่อยกย่องเป็นผู้
ดาเนินการจัดกิจกรรม
ประพฤติปฏิบตั ติ นชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คัดเลือกบุคคล เพื่อยกย่อง
เป็นผู้ประพฤติปฏิบตั ติ น
ชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หน่วยนับ
ครั้ง

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
สบก.
(กจธ.)

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. โครงการอบรมเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน

ดาเนินการจัดโครงการ
อบรมเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
จานวน 500 คน

คน

2.โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างวินยั และ
ป้องกันการกระทาผิดวินยั ให้กบั ข้าราชการ
บรรจุใหม่

ดาเนินการจัดโครงการ
อบรมเพื่อเสริมสร้างวินยั
และป้องกันการกระทาผิด
วินยั ให้กบั ข้าราชการบรรจุ
ใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ครั้ง

3. โครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส องค์กร เรื่อง การประเมิน
ในการดาเนินงานของหน่ายงานภาครัฐ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่ายงานภาครัฐ จานวน
120 คน

คน

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

4. จัดแคมเปญ "Digital Thinking
Knockdoor" เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรใน
เรื่องการปรับฐานความคิดระเบียบ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนการประเมินคุณธรรม
และความซ้อนโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประมวลจริยธรรมจรรยา
ข้าราชการ สสช.

จัดแคมเปญ "Digital
ศูนย์/
Thinking Knockdoor"
สานัก/
เพื่อเสริมสร้างความ
กลุ่มงาน
เข้มแข็งให้กบั ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในองค์กรใน
เรื่องการปรับฐานความคิด
ระเบียบผลประโยชน์ทบั
ซ้อนการประเมินคุณธรรม
และความซ้อนโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประมวล
จริยธรรมจรรยาข้าราชการ
สสช. จานวน 2 ศูนย์
10 สานัก 3 กลุ่มงาน

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิ
บาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ

งบประ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 มาณ
จานวนเรื่อง/จานวนครั้งที่
๖
3 เรื่อง
3 เรื่อง
มีการประชาสัมพันธ์แก่
เรื่อง/ครั้ง
/ครั้ง
/ครั้ง
บุคลากรภายในองค์กร
ต่อปี
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

หน่วยงาน
สานักผู้อา
นวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากร
บุคคล)
สานักพัฒนา
องค์กร (ส่วน
งานบริหาร
คลังความรู้)
สานัก
กฎหมาย
สานัก
สารสนเทศ

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
จัดทามาตรฐานการหรือคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
ด้านต่างๆ

ตัวชี้วัด
มีแนวทางการปฏิบตั งิ าน
หรือคู่มอื กาหนดมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ที่
สาคัญ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
๑ ด้าน
สานัก
ต่อปี
หรือ
ส่วน
งานที่
กาหนด

หน่วยนับ

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

แผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรมประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพือ่ ยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม

ตัวชีว้ ดั
จานวนบุคลากรทีเ่ ข้ารับ
การอบรม

หน่วยนับ
ร้อยละ
๕๐ ต่อปี

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

หน่วยงาน
สานัก
ผูอ้ านวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากร
บุคคล)
สานักพัฒนา
องค์กร

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
อบรมส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ส่งเสริมธรรมาภิบาลกับการทางานด้วยใจ

ตัวชี้วัด
ปีละ 3 เรื่อง

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
3 เรื่อง
60,000 สรอ.

หน่วยนับ

กิจกรรม CSR สร้างจิตสานึกร่วมกับส่วนรวม จานวนการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
CSR
สร้างจิตสานึกร่วมกับ
ส่วนรวม จานวน 1 กิจกรรม

สรอ.

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงวิธีการปฏิบตั งิ านให้โปร่งใส
ตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
มาตรา
สรอ.
ฐาน

หน่วยนับ

จานวนกระบวนการที่
ปรับปรุง
วิธีการปฏิบตั งิ านให้
โปร่งใสตรวจสอบได้และ
เป็นมาตรฐาน จานวน 1
มาตรฐาน
จัดทาคู่มอื การสื่อสาร เผยแพร่ความรู้อนั
จานวนคู่มอื /การสื่อสาร/
คู่มอื /
เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เผยแพร่ความรู้อนั
การ
เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เผยแพร่
คุณธรรมและจริยธรรม
จานวน 1 คู่มอื /การเผยแพร่

-

สรอ.

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
มอบรางวัลพนักงานคุณธรรมจริยธรรม
ดีเด่น

แต่งตั้งกลุ่มคณะทางานด้านคุณธรรม
จริยธรรม และมอบรางวัลพนักงานดีเด่น

ตัวชี้วัด
จานวนเจ้าหน้าที่ที่ได้มอบ
รางวัล
พนักงานคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น
มีการแต่งตั้งกลุ่ม
คณะทางานด้านคุณธรรม
จริยธรรม และมอบรางวัล
พนักงานดีเด่น จานวน 1
ครั้ง/ปี

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

คน
1 ครั้ง

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
จริยธรรมการปฏิบตั งิ าน

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งในการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมองค์กร

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
1 ครั้ง
DEPA

หน่วยนับ

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

