แบบรายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั กิ ารด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
หน่วยงาน สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
แผน
ผล
แผน
ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างค่านิยมให้พฤติกรรมด้านคุณธรรมเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
1.1 โครงการฝึกอบรมธรรมะ
เพื่อถ่ายทอดองค์
1 ครั้ง/ปี
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
วันที่ 14 - งบรายจ่ าย - งบรายจ่าย
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ความรู้และ
จัดกิจกรรมหรือ จัดกิจกรรมหรือ ธันวาคม อืน่
อื่น
และจริยธรรมให้แก่บุคลากร
เสริมสร้างคุณธรรม
โครงการ
โครงการ
2563 20,000
11,000
สมอ.
จริยธรรม รวมทั้ง
จานวน ๑ ครั้ง/ จานวน ๑ ครั้ง/
บาท
บาท
ค่านิยมองค์กรที่ดี
ปี
ปี
ให้แก่บุคลากร สมอ.

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยได้ดาเนินการโครงการฝึกอบรม
ธรรมมะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ให้แก่
บุคลากร สมอ. วันที่ 14 ธันวาคม
2563 โดยการทาบุญตักบาตร ณ หน้า
อาคาร สมอ. และบรรยายธรรมะ
โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ
หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาส
วัดพระบาทน้าพุ ณ ห้องประชุม ๒๐๐
อาคาร สมอ.
- ผลลัพธ์ คือ สามารถจัดโครงการได้
จานวน ๑ ครั้ง/ปี โดยมีจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน ๑๓๐ คน และ
บุคลากร สมอ. เข้าใจและสามารถนา
ธรรมะมาใช้การดาเนินชีวิตและการและ
การปฏิบัติราชการได้อย่างมีคุณธรรม
- ผลสัมฤทธิ์ คือ บุคลากร สมอ.
สามารถเข้าใจและนาหลักธรรมต่างๆ
มาใช้ในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีคุณธรรม

-2ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1.2 โครงการจิตดี คุณธรรมเล่าสู่กันฟัง เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้หรือข่าวสาร
เกี่ยวกับการรักษา
คุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับ
บุคลากร สมอ.

1.3

กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น

เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจให้กับ
ข้าราชการพลเรือน
ที่ปฏิบัติงานอย่าง
เป็นคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับ
ข้าราชการพลเรือน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

แผน
1. จานวนช่อง
เชิงปริมาณ
ทางการเผยแพร่
1. ช่องทางการ
อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี เผยแพร่ อย่าง
2. จานวนองค์
น้อย 4 ครั้ง/ปี
ความรู้หรือข้อมูล
2. องค์ความรู้
ข่าวสาร อย่างน้อย หรือข้อมูล
4 องค์ความรู้/ปี
ข่าวสาร อย่าง
น้อย 4 องค์
ความรู้/ปี

1 ครั้ง/ปี

เชิงปริมาณ
จัดกิจกรรม
จานวน ๑ ครั้ง/
ปี

ผล
เชิงปริมาณ
-

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

เชิงปริมาณ
ธ.ค. ๖๓
จัดกิจกรรม
มี.ค. ๖๔
จานวน ๑ ครั้ง/
ปี

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล
-

- งบ
สวัสดิการ
สมอ.

-

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สมอ.
ประจาปี 2563 ภายในกาหนด
- ผลลัพธ์ คือ สามารถจัดโครงการได้
จานวน ๑ ครั้ง/ปี และมีผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ระดับกรม จานวน ๒ ราย ซึ่งเป็นการ
สร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
- ผลสัมฤทธิ์ คือ สร้างขวัญและกาลังใจ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในการปฏิบัติ
ราชการ และเป็นตัวอย่างให้บุคลากร
สมอ. ให้ปฏิบัติตนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต

-3ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
แผน
ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมมีความสอดคล้องและบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภายใน
2.1 โครงการจิตอาสา เพื่อทาความดี เพื่อเสริมสร้างให้
จานวนอย่างน้อย 1 เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
- กิจกรรม
ในโอกาสต่าง ๆ
บุคลากรภายใน
กิจกรรม/ปี
อย่างน้อย 1
จานวน ๒
ปฏิทินปัน
องค์กรมีจิตอาสาต่อ
กิจกรรม/ปี
กิจกรรม/ปี
สุข ส่งรัก
สาธารณะ รู้จักการ
ผ่านอักษร
ให้และช่วยเหลือ
เบลล์ เมื่อ
ผู้อื่น
วันที่ 17
ก.พ. 64

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล
-

-

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ได้ดาเนินการจัดทาโครงการหรือ
กิจกรรมจิตอาสา จานวน ๒ โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ ได้แก่ โครงการ “สมอ.
จิตอาสาพัฒนาคูคลองน้าใส ใส่ใจปัญหา
สิ่งแวดล้อม” และกิจกรรม “ปฏิทินปัน
สุข ส่งรักผ่านอักษรเบลล์”
- ผลลัพธ์ คือ สามารถจัดโครงการ
จิตอาสา ได้จานวน ๒ กิจกรรม/ปี จน
ทาให้บุคลากร สมอ. เข้าใจและปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ
ในการช่วยเหลือผู้อื่น
- ผลสัมฤทธิ์ คือ บุคลากร สมอ. รู้จัก
การให้และการช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมทั้ง
การบาเพ็ญตนเป็นประโยชน์เพื่อ
ช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่าง ๆ

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

- โครงการ
สมอ. จิต
อาสาพัฒนา
คูคลองน้า
ใสฯ เมื่อ
วันที่ 19
มี.ค. 64
2.2

โครงการคนต้นแบบคุณธรรม
ขับเคลื่อน สมอ.

เพื่อเสริมสร้าง
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม และความ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการดาเนินชีวิต
และการปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม

1 ครั้ง/ปี

เชิงปริมาณ
จัดกิจกรรม
จานวน 1 ครั้ง/
ปี

เชิงปริมาณ
จัดกิจกรรม
จานวน 1 ครั้ง/
ปี

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64
(ใส่วันที่ทา
จริง)

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

-4ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างเครือข่าย พันธมิตรในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
3.1 โครงการพัฒนาเครือข่าย
เพื่อสร้างความ
จานวนอย่างน้อย 1
พันธมิตร ส่งเสริมคุณธรรม
เข้มแข็งและสร้าง
องค์กร/ปี
เครือข่ายพันธมิตร
ในการดาเนินการ
ส่งเสริมองค์กร
คุณธรรม

ค่าเป้าหมาย
แผน
เชิงปริมาณ
องค์กรพันธมิตร
อย่างน้อย ๑
องค์กร/ปี

ผล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงปริมาณ
11 มี.ค.
องค์กรพันธมิตร 64
จานวน ๒
องค์กร/ปี

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล
-

-

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ได้ดาเนินการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
ในการจัดทาโครงการจิตอาสา จานวน ๒
องค์กร ได้แก่ สานักงานเขตพระนคร
และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ผลลัพธ์ คือ สามารถสร้างเครือข่าย
พันธมิตร จานวน ๒ องค์กร ทาให้
สามารถสร้างความเข็มแข็งและสร้าง
ความร่วมมือในการดาเนินงานในการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
- ผลสัมฤทธิ์ คือ สามารถสร้างองค์กร
เครือข่ายในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
เพิ่มขึ้น และสามารถต่อยอดการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับจิตอาสาของแต่ละ
องค์กรร่วมกัน

ปัญหา/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
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