แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ศปท.กก.)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คานา
การจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 2580) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริม ให้คนในสังคมมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้คุณธรรมนาการพัฒนา ทาให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม
ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปท.กก.) ซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริ มคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรั ชาาของเศรษกกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปท.กก.)
กันยายน ๒๕6๒ (ปรับปรุง ก.พ. ๒๕63)

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล
(1) หลักการและเหตุผล
(2) ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(พ.ศ. 2560 - 2564) กับยุทธศาสตร์/แผนต่างๆ

หน้า
1
2

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

4

ส่วนที่ 3 (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ
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ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายของรักบาลได้ให้ความสาคัาและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัาหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัาหาที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชาติ
โดยให้น้อมนาพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักคาสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิ ดความเข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพและมีคุณธรรม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตสานึกที่ดีให้แก่ ประชาชน ให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล
ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ตามแนวคิด “คุณธรรมนาการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ โดยให้สังคม
เกิดความเข้มแข็งจากภายในและกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ด้วยหลักแนวคิดการส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
รวมทั้งจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรกานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรักและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลั ก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษกกิจเกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภูมิปั าาาของ
ท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชาาเศรษกกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อวางรากกานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปท.กก.) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัาของนโยบายรักบาลดังกล่าว เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเ สริมคุณธรรม จริยธรรมของ
หน่วยงาน จึงได้จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) แผนพัฒนาเศรษกกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมไทย เป็นคนมีคุณธรรม มีความรักชาติ มีความ
ศรัทธา และยึดมั่นในหลักคาสอนของศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสังคมแห่งคุณธรรม โดยมี
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากกานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
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ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๖.๕ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์วา่ ด้วยการ
ป้องกันฯ ระยะที่ ๓

ประเทศไทยได้รบั การประเมินดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐

ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการ
ป้องกันฯ ระยะที่ ๓

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ
ฉบับที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมไม่
ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยกระดับเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สกัดกัน้ การ
ทุจริตเชิง
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างความเข้มแข็งในระบบการ
บริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็ นเอกภาพ

-๒-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรูก้ ารทุจริต
(CPI) ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(พ.ศ. 2560 - 2564)
1. เป้าหมาย
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
มาตรกานทางจริยธรรม และน้อมนาหลักปรัชาาของเศรษกกิจพอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดารงชีวิต โดยยึดมั่นคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา
2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ปรัชาาของเศรษกกิจพอเพียง
ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ร้อยละ

๖๕

70

75

80

85

แผน

-

1

1

1

1

2560 2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1
วางระบบรากกานการเสริมสร้าง ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
คุณธรรมในกระทรวงการ
และเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ท่องเที่ยวและกีฬา
มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักทางศาสนา ประมวลข้าราชการพลเรือน
และน้อมนาหลักปรัชาาของเศรษกกิจพอเพียง
และวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดงี ามมาใช้ในการ
ดารงชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบ พัฒนาหน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยว
การบริหารจัดการด้านส่งเสริม และกีฬาให้เป็นองค์กรคุณธรรม
คุณธรรมของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็น
เอกภาพ

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมประจาปี
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมคุณธรรม

สนั บ สนุ น เครือข่า ยความร่ว มมือให้ เกิด องค์กร เครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม
ธรรมาภิบาล
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จานวน
องค์กร
เครือข่าย

-

๒

๓

๔

5

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. งบดาเนินงาน : ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
2. โครงการ : ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณรวมทั้งสิ้น : บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
วางระบบรากกานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักทางศาสนา ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และน้อมนาหลักปรัชาาของเศรษกกิจพอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดารงชีวิต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ ๗๕)
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

๑) ส่งเสริมให้บุคลากร 1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้จาก
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท
และจรรยาบรรณ
1.2 สร้างจิตสานึกที่ดีงามของ
บุคลากร และสนับสนุนการน้อมนา
หลักปรัชาาเศรษกกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางการดาเนินชีวิต
1.3 ส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก
ในคุณค่าของความพอเพียง
ประหยัด คุ้มค่า และใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
1.1 สืบสานปณิธานสุจริตตามหลัก
ปรัชาาของเศรษกกิจพอเพียง จัด
อบรมการเรียนรู้หลักการทรงงาน
1.2 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.2.1 กิจกรรมส่งเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ
ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระมหากษัตริย์และพระราชินี
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.1 บุคลากรของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาที่เข้า
ร่วมโครงการ (ร้อยละ ๗๕)
1.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (ร้อยละ ๗๕)

งบประมาณ (บาท)
(รวมกับโครงการสืบ
สานปณิธานสุจริต)
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต.ต. ๖2 ก.ย. ๖3

ศปท.กก./

ต.ต. ๖2 ก.ย. ๖3
ต.ต. ๖2 ก.ย. ๖3

กล.
กล.

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.2.2 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันศาสนา
ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันมาฆะบูชา และวันสาคัาทางศาสนาอืน่ ๆ
1.๒.3 กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมไทย และ
สืบสานประเพณีไทย พิธีทาบุาตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พิธีสรงน้าพระและ
รดน้าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
1.๓ กระตุ้นและปลุกจิตสานึกคุณธรรม 1.๓ จานวนกิจกรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๑.๔ ปลุกและกระตุ้นความเป็นเอกภาพ 1.๔ บุคลากรของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมของกระทรวงการ กระทรวงการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีคุณธรรมและ และกีฬา (ร้อยละ ๗๕)
ธรรมาภิบาล
1.๕ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ๑.๕ มาตรการการใช้
เสนอมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณรวมทั้งสิ้น
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ต.ต. ๖2 ก.ย. ๖3

กล.

-

ต.ต. ๖2 ก.ย. ๖3

กล.

-

ต.ต. ๖2 ก.ย. ๖3
ต.ต. ๖2 ก.ย. ๖3

ศปท.กก.

ต.ต. ๖2 ก.ย. ๖3

กพร.

งบประมาณ (บาท)

-

-

ศปท.กก.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
เป้าประสงค์
เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (1 แผน)
ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ศปท.กก.

๑๐,๐๐๐

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ศปท.กก.

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

1) สร้างและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ด้านส่งเสริมคุณธรรม
และเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพแก่สถาบัน/
องค์กรในสังคม

1.1 ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
นโยบายและกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.2 การกากับ/ติดตาม/ประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ และนาข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงาน
2.1 กาหนดเป้าหมายปัาหา
ที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

1.1 จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

๑.1 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม
(1 แผน)
1.2 ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของ กก.

1.2 การรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 พร้อมข้อเสนอแนะ

1.3 จัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของ กก.

๒) สร้างและพัฒนา
การบริหารจัดการด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม

๒.๑ การกาหนดเป้าหมายคุณธรรม 2.1 จานวนปัาหาทีไ่ ด้รับการ
๒.๒ การประเมินองค์กรคุณธรรม แก้ไข ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ
2.2 จานวนความดี ไม่น้อยกว่า
2 กิจกรรม
2.3 จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 50
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กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

3.1 ประกาศเจตจานงในการ
3.1 จานวนผู้บริหารและ
บริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตัวแทนสมาชิกในองค์กร
และธรรมาภิบาล
ร้อยละ ๑0 และเผยแพร่ทาง
ช่องทางต่างๆ
4.1 จัดทาและเผยแพร่มาตรกาน
4.1 มาตรกานจริยธรรมกระทรวง 4.1 คู่มือมาตรกานจริยธรรม
จริยธรรมของกระทรวงการท่องเที่ยว การท่องเทียวและกีฬา (เมื่อ
ของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
สานักงาน ก.พ. จัดทามาตรกาน
และกีฬา
4.2 ส่งเสริมยกย่องบุคลากรท่องเที่ยว กลางเรียบร้อยแล้ว)
และกีฬาจิตอาสา
4.2 ท่องเที่ยวและกีฬาจิตอาสา
4.2 ร้อยละบุคลากรจิตอาสา
ทาความดีเพื่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณรวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3) พัฒนาเจตจานง
3.1 ผู้บริหารและบุคลากรกาหนด
คุณธรรมประจาหน่วยงาน ข้อตกลร่วมในการตั้งมั่นไปสู่องค์กร
คุณธรรม

-

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ศปท.กก.

4) วางระบบพัฒนา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ตามคุณธรรม
4 ประการ พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา

-

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ศปท.กก.
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๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าประสงค์
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการส่งเสริมคุณธรรมระหว่างหน่วยงาน
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ เครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

๑) สร้างและพัฒนา
1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้าง
การขยายเครือข่าย
เครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม
ขับเคลื่อนคุณธรรม
ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 1.2 สร้างคุณค่าเครือข่ายคุณธรรม
โดยการยกย่อง เชิดชูองค์กร
คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายองค์กรคุณธรรม “พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา”
1.2 ประกาศเกียรติคุณบุคคลและ
หน่วยงานคุณธรรม

1.1 จานวนเครือข่าย
คุณธรรม 4 เครือข่าย

๒๐,๐๐๐

1.2 จานวนบุคคล/หน่วยงาน
คุณธรรมต้นแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
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งบประมาณ (บาท)

๒0,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ศปท.กก.

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ศปท.กก.

