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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คานา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้จัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระดับ
กระทรวง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยคานึงถึง
๑) นโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุล ทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป ให้ “คุณธรรมนา
การพัฒนา” สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ต้องการเห็นประเทศไทยเป็นสังคม
ที่มีคุณภาพ คือ สังคมอุดมปัญญา สังคมแห่งคุณธรรม เกื้อกูลแบ่งปัน และการสร้างภูมิปัญญาโดย
การพัฒนาที่สมดุล ตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กาหนดให้ทุกภาคส่วนต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติ คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคม ๓) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม โดยแผนแม่บทฯ ได้กาหนดคุณธรรมที่พึงประสงค์
สาหรับสังคมไทยเพื่อนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
๔) ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พลเรือนภายใต้คาแนะนาของ คณะกรรมการจริยธรรมประจากระทรวงฯ
ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้มีค วามสอดคล้องเหมาะสมกับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จะมุ่งเน้นดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และการสร้างจิตสานึกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคลากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการพัฒนากลไกการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
- หลักการและเหตุผล
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
- โครงสร้างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- อานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มาตรการ
- แผนผังความเชื่อมโยง
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๑
ส่วนที่ ๑ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชน โดยนาหลักคาสอนของศาสนา วัฒนธรรม และพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ผ่านกลไกประชารัฐ
เพื่อสร้างพลังการทาความดีเพื่อชาติของประชาชนในทุกสังคมไทย เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล
ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ตามแนวคิด “คุณธรรมนาการพัฒนา ” โดยให้สังคมเกิดความเข้มแข็งจากภายในและ
เกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรม ควบคู่กับระบบเศรษฐกิจ ให้เกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรม
ไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
“สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สาคัญในการดารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วย
ความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
๑. พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ
๓. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีธรรมาภิบาลมีความสมานฉันท์และมี
ความยั่งยืน
๔. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
เป้าประสงค์
“สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกันด้วย
สันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน ”
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ ๑
ระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์ที่ ๒
วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓
วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๔
วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ ๕
วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง
กลยุทธ์ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๗ วางระบบรากฐานการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๘ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ

๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑
สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรม และเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพแก่สถาบัน/องค์กรในสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทาหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดาเนินงานด้านคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๕ ใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการอยู่ร่วมกัน อย่างเอื้ออาทร
แบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ เพื่อโลกและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนด้วย
คุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณธรรมและความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนและประชมคมโลกในการ
ตระหนักและรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในระยะสั้น มีกรอบระยะสั้นและระยะยาว โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
(๑) ทุกหน่วยงานมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
(๒) ทุกหน่วยงานมีภาคีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมมีความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บทฯ
(๓) หน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับการอบรมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น
(๔) หน่วยงานส่งเสริมและกระตุ้นการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(๕) เกิดชุมชนคุณธรรม หรือหน่วยงานคุณธรรม
(๖) หน่วยงานมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
(๗) มีการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
(๘) ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานด้านนโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผน
ส่งเสริม พัฒนา และดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ดังนี้ ๑) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ
ผ่านโครงข่ายอินเทอเน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย ๒) มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก
การนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทาธุรกิจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล ๓) บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยงและการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
แผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมุ่งเน้นที่การ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ โดยยึดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติในระดับต่าง ๆ โดยมีแนวทางการ ส่งเสริมให้
บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมพึงประสงค์ ๔ ประการ
คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับมอบหมายให้
ดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ รวม ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ดังนั้น จึงได้จัดทาแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่จะต้อง
ดาเนินงานทีต่ อบสนองต่อเป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔)
ฉบับนี้ขึ้น

๑

โครงสร้าง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานปลัดกระทรวง
อุตุนิยมวิทยา

บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)

สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

สานักงานสถิติแห่งชาติ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)

สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

อานาจ
หน้าที่

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

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

๕
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์
“เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทุกภาคส่วน
ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใน 5 ปี”

เพื่อการ

ค่านิยม
มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนา ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ใจอาสา นาพาคุณธรรม
พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห ์ และจัดทาข ้อมูล เพื่อใช ้ในการกาหนดนโยบาย เป ้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง แปลงนโยบายเป ็นแนวทางและแผนปฏิบัติงาน และจัดสรรบริหารทรัพยากรของกระทรวง
เพื่อให้เกิด การประหยัดคุ้มค่า และสมประโยชน์
2. ประสานงาน กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
3. บริหารจัดการองค ์กร ดูแลงานประชาสัมพันธ ์ งานต่างประเทศในการสนับสนุนการพัฒนา
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และที่เกี่ยวข ้องกับการ
พัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงบังคับใช ้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู ่ในความรับผิดชอบหรือเป ็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย
5. ประสานเครือข ่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป ็นศูนย์กลางพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และ ศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช ้ใน
การบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
6. พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้มีความทันสมัยและสอด
คล้องกับ นโยบายและสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
7. วิเคราะห ์ เสนอแผน หลักเกณฑ ์เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ และความมั่นคงปลอดภัย
ทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปฏิบัติการป ้องกัน ปราบปราม และเฝ ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์ การกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
วิสัยทัศน์
“บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว อย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา
ตรงตามความต้องการ”
พันธกิจ
๑. พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม
๒. เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า
ได้ถึงระดับตาบล
๓. ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรมวิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๖
๔. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
๕. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ”
พันธกิจ
๑. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
๒. จัดทาสามะโนหรือสารวจด้วยตัวอย่าง หรืออานวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
๓. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
๔. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
๕. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อานาจหน้าที่
๑. จัดทาร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตาม
เป้าหมายที่คณะกรรมการกาหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
๒. จัดทาร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านตามแนวทางที่คณะกรรมการเฉพาะด้านกาหนด และ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน
๓. ประสานและให้ความร่วมมือกับสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการดาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
๔. เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน
๕. สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัย
ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน
๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการ แผนงาน รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน
๗. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๗
๘. ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณา หรือดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ
เฉพาะด้านมอบหมาย หรือเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
๙. อานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการกาหนดหรือมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของสานักงาน
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
“ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อ
ยกระดับการบริการสู่ประชาชน”
พันธกิจ
๑. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
๒. ศึกษา วิจัย พัฒนาและเสนอแนะแนวทางมาตรการและมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
๓. ให้คาปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรม เพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
ทาให้ธุรกรรมออนไลน์ทุกระดับเกิดขึ้นได้สะดวก และมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีการกาหนดพันธกิจเป็น ๓ ด้าน
หลักๆ คือ
๑. กาหนดทิศทาง วางกรอบนโยบาย ผลักดันแนวปฏิบัติ กฎกติกา มาตรฐาน กฎหมายที่จาเป็นต่อ
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จาก
ฐานข้อมูลสถิติที่สาคัญให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของ
ประเทศ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศเพื่อให้เกิดการใช้งานในวงกว้างและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
๓. จัดทาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่สาคัญและจาเป็นยิ่งยวดให้มีมาตรฐานและมั่นคง
ปลอดภัยเพื่อให้ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเชื่อมั่นใน
การใช้งาน

๘
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนาไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ภารกิจ
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยนโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์
และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต
2. ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน ร่วมมือกับบุคคลอื่นหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
3. ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และ
ชุมชน สังคมและท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากาลังคนและบุคลากรด้าน
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเท ศ
5. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือมาตรการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
หน้าที่
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
๑. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
๕. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้าน หรือคณะกรรมการกากับ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนด
๗. ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๘. ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
หน่วยงานตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๙
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานด้านนโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผน
ส่งเสริม พัฒนา และดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้ ๑) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ
ผ่านโครงข่ายอินเทอเน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย ๒) มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก
การนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทาธุรกิจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล ๓) บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยงและการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
แผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมุ่งเน้นที่การ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ โดยยึดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติในระดับต่าง ๆ โดยมีแนวทางการ ส่งเสริมให้
บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมพึงประสงค์ ๔ ประการ
คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้รับมอบหมายให้ ดาเนินการเพื่อตอบสนอง
ต่อ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ รวม ๓ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ดังนั้น จึงได้ จัดทาแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องดาเนินงาน
ทีต่ อบสนองต่อเป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)ฉบับนี้ขึ้น
วิสัยทัศน์
“บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม”
พันธกิจ
“ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม”

เป้าประสงค์
๑) เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
๒) เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๓) เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ

๑๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
มาตรการ : ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์กรให้ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เน้นส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการให้การสนับสนุนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรการ : จัดทาระบบเพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนนโยบายหรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
มาตรการ : การสร้างเครือข่ายของบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมระหว่างกัน
ตัวชี้วัดที่ ๑ มีเครือข่ายด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมยกย่องคนดีต้นแบบ
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
******************************************************************************************

๑๑

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์ “บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นคนดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม”
พันธกิจ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เพื่อยกระดับจิตสานึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กร

เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

เพื่อสร้างเครือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการยกย่องคนดี
เป็นต้นแบบ

มาตรการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร
ในองค์กรให้ยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเน้น
ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา

มาตรการ
จัดทาระบบเพื่อช่วยในการบริหาร
จัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
เครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อเป็นต้นแบบ

ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็น
บรรทัดฐานขององค์กร

ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลากรมี
ความพึงพอใจในการให้การ
สนับสนุนงานด้านส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสาเร็จ
การดาเนินงานตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม (ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนนโยบายหรือ
มาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนช่องทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

มาตรการ
การสร้างเครือข่ายของบุคลากรใน
องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริม
คุณธรรมระหว่างกัน

ตัวชี้วัดที่ ๑ มีเครือข่ายด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่าย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จ
ของการจัดกิจกรรมยกย่องคนดี
ต้นแบบ
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสาธารณะ

๑๔

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

1) จัดกิจกรรมให้ความรูค้ วามเข้าใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ

จานวนครัง้ ทางการจัด
กิจกรรมให้ความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมจรรยาข้าราชการ

2) จัดกิจกรรมให้ความรูส้ ร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
ให้กับบุคลากร

จานวนครัง้ ที่จัดกิจกรรม
ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
1 ครัง้
ศปท.

หน่วยนับ

1 ครัง้

ศปท.

3) จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ จานวนกิจกรรมสร้าง
1
ศาสนาและพระมหากษัตริย์
จิตสานึกต่อสถาบันชาติ
กิจกรรม
ศาสนาและพระมหากษัตริย์

กก.

4) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี

กก.

จานวนของการจัดกิจกรรม
1
หลักสูตรของการเป็น
กิจกรรม
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการที่ดี

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

5) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้าง
ดีเด่นประจาปี 2561

จานวนครัง้ ที่ดาเนินงาน
คัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างดีเด่นประจาปี

6) กิจกรรมจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

จานวนครัง้ ของการจัด
กิจกรรมทาบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
1 ครัง้
กก.

หน่วยนับ

2 ครัง้

ศปท.

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทานโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วดั
1) จานวนนโยบายหรือ
มาตรการที่เป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
2
สานัก/
นโยบาย/
กลุ่ม/
มาตรการ
ศูนย์
หน่วยนับ

2) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากร จานวนกิจกรรมของการ
1
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ชีแ้ จงการดาเนินงาน
กิจกรรม
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)

สานัก/
กลุ่ม/
ศูนย์

3) จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลากร

ศปท.

จานวนเอกสารเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต

3 ฉบับ

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

4) จัดทาช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จานวนช่องทางเผยแพร่
3
ให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ช่องทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
5) กิจกรรมดาเนินการตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA ประจาปี 2561

ยกระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

80
คะแนน

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
ศปท.

ศปท.

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
1) จัดกิจกรรมให้แก่เครือข่ายของ ศปท.
จานวนกิจกรรมในการสร้าง 1
ศปท.
เครือข่าย ศปท.
กิจกรรม

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
กรมอุตนุ ิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพือ่ ยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

1) โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การสร้างเครือข่าย การ
อบรม/สัมมนา ดูงาน ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน เป็นต้น

จานวนบุคลากรใน
หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วม
โครงการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

100 คน

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
ทุก
หน่วยงาน

2) โครงการอบรมให้ความรู้ประมวล
จริยธรรม

จานวนครั้งทีจ่ ัดให้มกี าร
อบรมให้ความรู้ประมวล
จริยธรรม

1 ครั้ง

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

3) โครงการกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกต่อ จานวนกิจกรรมที่
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เสริมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

3
กิจกรรม

ทุก
หน่วยงาน

4) กิจกรรมจัดบอร์ดคุณธรรมจริยธรรม

85
หน่วยงาน

ทุก
หน่วยงาน

จานวนหน่วยงานในสังกัด
ทีจ่ ัดบอร์ดจริยธรรม

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
กรมอุตนุ ิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

1) จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน

จานวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

2 เรือ่ ง

ทุก
หน่วยงาน

2) มีระบบตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ

จานวนระบบตรวจสอบ
ด้านการบริหารจัดการ

5 ระบบ

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

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

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
กรมอุตนุ ิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
กลุ่มงาน
1) จัดตั้งกลุ่มเพื่อดาเนินการหรือร่วมกิจกรรม จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 80 คน
คุ้มครอง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เครือข่าย
จริยธรรม
ในองค์กร
2)โครงการคัดเลือกข้าราชการ/
จานวนครัง้ ที่จัดโครงการ
ลูกจ้างประจาดีเด่นประจาปี ในด้านคุณธรรม คัดเลือกข้าราชการ/
จริยธรรม และวินัย ของหน่วยงานในสังกัด ลูกจ้างประจาดีเด่น
ประจาปีในด้านคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยของทุก
หน่วยงาน

1 ครัง้

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

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

แผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดารงชีวติ ประกอบสัมมาอาชีพและอยูร่ ่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยัง่ ยืน (Sustainable Development)
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
1) โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข
จานวนกิจกรรมที่ได้
อย่างน้อย
สลก.
ดาเนินการแล้วเสร็จ
2 ครัง้
(ปชส.)
2) โครงการเสริมสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

จานวนกิจกรรมที่ได้
ดาเนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตสานึกฯ

อย่างน้อย
4 กิจกรรม

-

สลก.
(ปชส./
กกจ.)

3) การจัดทาบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพื่อ
เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเรือ่ งคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

จานวนหน่วยงานที่ได้
ดาเนินการจัดทาบอร์ด
“NSO โปร่งใส”

อย่างน้อย
55
หน่วยงาน

-

ศูนย์/
สานัก
สถิติ
จังหวัด

4) โครงการจัดทาสื่อรณรงค์ในเรือ่ งวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อเผยแพร่

จานวนช่องทางการ
เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรือ่ ง
วินัย คุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

-

สลก.
(กนต./
กคธ./
ปชส.)

แผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดารงชีวติ ประกอบสัมมาอาชีพและอยูร่ ่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยัง่ ยืน (Sustainable Development)
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
5) โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม
จานวนกิจกรรมที่ได้
55
ศูนย์/
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ดาเนินการในโครงการ
กิจกรรม
สานัก
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สถิติ
จังหวัด
6) โครงการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครือ่ งมือต้านทุจริต

จานวนครัง้ ของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

7) โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง จานวนครัง้ ของการจัด
วินัยและป้องกันการกระทาผิดวินัยให้กับ อบรมหลักสูตร “การ
ข้าราชการบรรจุใหม่”
เสริมสร้างวินัยและป้องกัน
การกระทาผิดวินัยให้กับ
ข้าราชการบรรจุใหม่”

อย่างน้อย
ปีละครัง้

15,000
บาท

สพบ./
สลก.
(กคธ.)

อย่างน้อย
ปีละครัง้

1,500
บาท

สพบ./
สลก.
(กคธ.)

แผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดารงชีวติ ประกอบสัมมาอาชีพและอยูร่ ่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยัง่ ยืน (Sustainable Development)
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
8) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การ จานวนครัง้ ของการจัด
อย่างน้อย
15,000 สพบ./
ป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ปีละครัง้
บาท
สลก.
การป้องกันการทุจริตให้
(กคธ.)
เจ้าหน้าที่ในองค์กร
9) จัดโครงการให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตูบ้าน
ต้านโกง”

จานวนครัง้ ของการจัด
อย่างน้อย
โครงการให้ความรูแ้ ก่
ปีละครัง้
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้าน
ต้านโกง”

10,000
บาท

สลก.
(กคธ.)

10) โครงการอบรมหลักสูตร
“ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest)”

จานวนครัง้ ของโครงการ
อบรมหลักสูตร
“ผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest)”

1,500
บาท

สพบ./
สลก.
(กคธ.)

อย่างน้อย
ปีละครัง้

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่องค์กรด้วยคุณธรรม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
1) โครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตาม จานวนครัง้ ของการจัด
อย่าง
สลก.
รอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน”
โครงการประกาศ
น้อยปี
(กคธ./
เจตนารมณ์ “สุจริตตาม
ละครัง้
กชอ./
รอยพ่อ ขอทาดีเพื่อ
กสบ./
แผ่นดิน”
ปชส.)/
สพบ.
2) โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ตาม จานวนช่องทางการ
อย่าง
ช่องทางต่างๆ
เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ น้อย 2
ช่องทาง

-

สลก.
(กคธ./
ปชส.)/
ศทก.

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่องค์กรด้วยคุณธรรม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
3) จัดทานโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนา
จานวนช่องทางการ
อย่าง
สลก.
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตาม เผยแพร่นโยบาย/มาตรการ น้อย 2
(กคธ.)/
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี ช่องทาง
ศทก.
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภาครัฐ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรทราบ ตามแนวทางการประเมิน
และถือปฏิบัติ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่องค์กรด้วยคุณธรรม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
4) ทบทวนระเบียบภายใน ในเรือ่ งการ
จานวนครัง้ ของการ
ปีละครัง้
1,000
สลก.
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ทบทวนระเบียบภายใน ใน
บาท
(กนต./
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เรือ่ งการป้องกันการมี
กคธ.)
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
5) โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment – ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช.

ระดับความสาเร็จของการ ร้อยละ
ดาเนินการตามโครงการ
70
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

-

ศูนย์/
สานัก
สลก.
(กคธ.)

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายคุณธรรมในองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อผนึกกาลังของบุคลากรในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
1) โครงการ “1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย”
จานวนเครือข่ายภายใต้
2
ศูนย์/
โครงการ “1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย
สานัก
เครือข่าย”
2) โครงการให้ความรูก้ ับเครือข่าย
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ

จานวนครัง้ ของโครงการให้
ความรูก้ ับเครือข่าย
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ

อย่าง
น้อยปี
ละครัง้

20,000
บาท

สพบ./
สลก.
(กคธ.)

3) โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.
ระดับความสาเร็จของการ
-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดาเนินโครงการยกย่องคน
-กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้
ดีศรี สสช.
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ปีละครัง้

2,000
บาท

สลก.
(กกจ.,
กคธ.)

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างให้บุคลากรยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และความชอบธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ สดช.
เป้าประสงค์ที่ 3 : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
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) กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึง จานวนข้าราชการที่ถูก
ไม่เกิน
สลธ.
การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ร้องเรียนกรณีฝุาฝืน
ร้อยละ
(กกจ.)
ข้าราชการ สดช.
จริยธรรม และจรรยา
0.5
ข้าราชการ
2) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกต่อ จานวนกิจกรรมเพื่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เสริมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

3
กิจกรรม

สลธ.
(กอก.)

3) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
ของ สดช.

ร้อยละของข้าราชการที่มี ร้อยละ
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
50
ประมวลจริยธรรม/
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ

สลธ.
(กกจ.)

4) กิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างวินัยให้แก่
เจ้าหน้าที่ สดช.

จานวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สดช. ได้รับการ
ฝึกอบรม

สลธ.
(กกจ.)

ไม่น้อย
กว่า 40
ราย

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างให้บุคลากรยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และความชอบธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ สดช.
เป้าประสงค์ที่ 3 : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
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
5) การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
จานวนครัง้ ในการ
3 ครัง้
สลธ.
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้
(กปส.)
สดช.
เจ้าหน้าที่ได้รับรูแ้ ละ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของ สดช.

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารและเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบการจัดการเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ด้วยความกระตือรือร้น และมีจริยธรรมในการทางาน
เป้าประสงค์ที่ 3 : สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ใน สดช. มีความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงานทุกขั้นตอนที่ต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด และมีระบบป้องกัน และ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
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) การประชุมผู้บริหารของ สดช.
จานวนครัง้ การประชุม
6 ครัง้
ยศ.
ผู้บริหารของ สดช.
2) การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายคุณธรรมใน สดช. จานวนชมรมเครือข่าย
สมาชิกของ สดช.ผลักดัน
ให้องค์กรดาเนินงานด้วย
ความโปร่งใส มีคุณธรรม

1 ชมรม

-

สลธ.
(กปส.)

3) กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียน

ร้อยละ
90

-

สลธ.
(กปส.)

ร้อยละของเรือ่ งร้องเรียนที่
ได้รับการตอบสนองหรือ
รายงานผลการดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบตาม
ระยะเวาที่กาหนด

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารและเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบการจัดการเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ด้วยความกระตือรือร้น และมีจริยธรรมในการทางาน
เป้าประสงค์ที่ 3 : สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ใน สดช. มีความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงานทุกขั้นตอนที่ต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด และมีระบบป้องกัน และ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
งบประมาณ หน่วยงาน
4) การจัดทามาตรฐาน/คู่มือ/ระเบียบ/
จานวนมาตรฐาน/คู่มือ/
10 เรือ่ ง
กม.,ยศ.
ขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลักและ
ระเบียบ /ขั้นตอนการ
กท.,อช.
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ถือปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
สค.,ศก.
ที่มีการเผยแพร่ให้
คท.,คม.
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและ
สลธ.
นาไปใช้ประโยชน์/ปฏิบัติ
(กกจ)
(นับเป็นจานวนเรือ่ ง)

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารและเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบการจัดการเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ด้วยความกระตือรือร้น และมีจริยธรรมในการทางาน
เป้าประสงค์ที่ 3 : สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ใน สดช. มีความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงานทุกขั้นตอนที่ต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด และมีระบบป้องกัน และ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

1) การประชุมผู้บริหารของ สดช.

จานวนครัง้ การประชุม
ผู้บริหารของ สดช.
2) การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายคุณธรรมใน สดช. จานวนชมรมเครือข่าย
สมาชิกของ สดช.ผลักดัน
ให้องค์กรดาเนินงานด้วย
ความโปร่งใส มีคุณธรรม
3) กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียน

ร้อยละของเรือ่ งร้องเรียนที่
ได้รับการตอบสนองหรือ
รายงานผลการดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบตาม
ระยะเวาที่กาหนด

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
6 ครัง้
ยศ.

หน่วยนับ

1 ชมรม

สลธ.
กปส.

ร้อยละ
80

สลธ.
กปส.

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารและเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบการจัดการเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ด้วยความกระตือรือร้น และมีจริยธรรมในการทางาน
เป้าประสงค์ที่ 3 : สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ใน สดช. มีความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงานทุกขั้นตอนที่ต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด และมีระบบป้องกัน และ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โครงการ/กิจกรรม
4) การจัดทามาตรฐาน/คู่มือ/ระเบียบ/
ขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลักและ
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ถือปฏิบัติ

ตัวชี้วดั
จานวนมาตรฐาน/คู่มือ/
ระเบียบ /ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ที่มีการเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและ
นาไปใช้ประโยชน์/ปฏิบัติ
(นับเป็นจานวนเรือ่ ง)

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
8 เรือ่ ง
สรอ.

หน่วยนับ

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
1) จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝังวิธคี ิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ตัวชี้วดั
จานวนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม

หน่วยนับ
2
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
สรอ.

2) จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนา กล่อม จานวนการจัดกิจกรรมทาง
2
เกลาจิตใจ นามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
ศาสนา
กิจกรรม
และการดารงชีวติ

สรอ.

3) พัฒนาสื่อ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบ
ต่างๆ สร้างพื้นที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานส่งเสริมจิตสานึกที่ยดึ หลัก
คุณธรรม จริยธรรม

สรอ.

จานวนสื่อ ข่าวสารที่
1 เรือ่ ง
ประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริม
จิตสานึกที่ยดึ หลักคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลอดจากการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

1) การประกาศเจตจานงสุจริตในการ
จานวนผู้เข้าร่วมประกาศ
กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานตามหลักธรร เจตจานงสุจริต ของ
มาภิบาลและความโปร่งใสในการดาเนินงาน หน่วยงาน
ของหน่วยงาน
2) พัฒนาระบบการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายในให้เป็นระบบและโปร่งใส

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
70%
สรอ.

หน่วยนับ

ผลการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายในด้านธรร
มาภิบาลอยูใ่ นระดับ
เพียงพอ

ผลการ
ตรวจสอบ
ระดับ
เพียงพอ

สรอ.

3) ส่งเสริมการจัดทาคู่มือ กระบวนการ
จานวนคู่มือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อลด ปฏิบัติงานที่ได้รับการ
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ปรับปรุง

3
กระบวนก
าร

สรอ.

4) มีกระบวนการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้ จานวนครัง้ ของการ
มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัป ทบทวนกระบวนการเฝ้า
ชันและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระวังสื่อสารสร้างความ
เข้าใจในกระบวนการและ
มาตรการลงโทษ

ปีละ 1
ครัง้

สรอ.

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลอดจากการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลอดจากการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

1) การประกาศเจตจานงสุจริตในการ
จานวนผู้เข้าร่วมประกาศ
กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานตามหลักธรร เจตจานงสุจริต ของ
มาภิบาลและความโปร่งใสในการดาเนินงาน หน่วยงาน
ของหน่วยงาน
2) พัฒนาระบบการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายในให้เป็นระบบและโปร่งใส

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
70%
สรอ.

หน่วยนับ

ผลการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายในด้านธรร
มาภิบาลอยูใ่ นระดับ
เพียงพอ

ผลการ
ตรวจสอบ
ระดับ
เพียงพอ

สรอ.

3) ส่งเสริมการจัดทาคู่มือ กระบวนการ
จานวนคู่มือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อลด ปฏิบัติงานที่ได้รับการ
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ปรับปรุง

3
กระบวนก
าร

สรอ.

4) มีกระบวนการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้ จานวนครัง้ ของการ
มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัป ทบทวนกระบวนการเฝ้า
ชันและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระวังสื่อสารสร้างความ
เข้าใจในกระบวนการและ
มาตรการลงโทษ

ปีละ 1
ครัง้

สรอ.

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลอดจากการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซือ่ สัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1) เผยแพร่ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านช่องทางต่าง ๆ

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

จานวนเรื่อง/จานวนครั้ง
๘
ที่มกี ารประชาสัมพันธ์แก่ เรื่อง/
บุคลากรภายในองค์กร
ครั้งต่อปี

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

หน่วยงาน
สานักผูอ้ านวยการ
(ส่วนงานทรัพยากร
บุคคล)
สานักพัฒนาองค์กร
(ส่วนงานบริหารคลัง
ความรู)้
สานักกฎหมาย
สานักสารสนเทศ

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทามาตรฐานการหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

มีการจัดทาหรือปรับปรุง ๑ ด้าน/ปี
แนวทางการปฏิบัติงาน
หรือคู่มือกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่
สาคัญ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

หน่วยงาน
สานักหรือส่วน
งานที่กาหนด

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
1) ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม จานวนบุคลากรที่เข้ารับ
ร้อยละ
สานักผูอ้ านวยการ
การอบรม
80
(ส่วนงานทรัพยากร
บุคคล)
สานักกฎหมาย
สานักบริหารกลาง
สานักสารสนเทศ

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซือ่ สัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

หน่วยงาน

๑) จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซือ่ สัตย์สุจริตให้กบั บุคลากร

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมปลูกจิตสานึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความซือ่ สัตย์สุจริต

๑ ครั้ง

ฝทบ.

๒) เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จานวนครั้งของการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
กับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

๑
กิจกรรม

ฝบก.

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

หน่วยงาน

๑) จัดทานโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ จานวนนโยบาย/
๑
ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
มาตรการ/ข้อบังคับ ที่เป็น นโยบาย/
คุณธรรมจริยธรรม
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม มาตรการ/
คุณธรรมและจริยธรรม
ข้อบังคับ

ฝทบ.

๒) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่
บุคลากรในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

จานวนกิจกรรมของการ
๑
ชี้แจงการดาเนินงาน
กิจกรรม
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)

ฝอส.

๓) จัดทาเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและสร้าง
คุณธรรมจริตธรรมให้แก่บุคลากร

จานวนเอกสารเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริต

๓ ฉบับ

ฝอส. (ปส)

๔) กิจกรรมดาเนินการตามประเมิน
ITA ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงานระดับสูง

ระดับ

ฝอส.

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

หน่วยงาน

แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
งบประมาณ
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
๑. การจัดช่องทางการเผยแพร่ผลการ จานวนช่องทางการ
๒
ดาเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม เผยแพร่ผลการดาเนินงาน ช่องทาง
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของสานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

หน่วยงาน
ฝทบ.

