บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โทร. 02 561 4292 – 3 ต่อ 5914
ที่ ทส 1600.7/ว 128
วันที่
17
มิถุนายน 2562
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)
เรียน ผู้อํานวยการสํานักทุกสํานัก
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1600.7/ว 4717 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมป่าไม้ โดยให้หน่วยงาน
ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมฯ เพื่ อ จะได้ ร ายงานกรมป่ า ไม้
ตามระยะเวลาที่กําหนด นั้น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ขอเรียนว่าเพื่อให้การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้
ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) ให้กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดแผนฯ
และแบบฟอร์มการรายงานดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้และคิวอาร์โค้ดที่ได้แนบ
มาท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ

(นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์)
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
ทําหน้าที่รองหัวหน้า
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

………………………………………….ร่าง/พิมพ์

แผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ
ปี พ.ศ.๒๕๖๒

.................................................
(นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง)
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 )
ยุทธศาสตร์ที่
มาตรการ

ตัวชี้วัด

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
ดําเนินงาน

ผู้รายงาน/ประสานงาน
ชื่อ – นามสกุล ..........................................................
ตําแหน่ง.....................................................................
เบอร์โทรศัพท์............................................................
วันที่................/................/........................................
หมายเหตุ: - ส่งรายงานผลการดําเนินงานให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
และไฟล์ข้อมูลมายัง E-mail :jtk2560@gmail.com
- สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทีเ่ ว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/ethics/

หลักฐาน
ประกอบ

หมายเหตุ

แผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
~1~

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและสร้ำงวินัยแก่บุคลำกร
มาตรการ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
นับ

ส่งเสริม และปลูกฝัง
กำรเรียนรู้และปฏิบัติ
ตำมหลักคุณธรรม
จริยธรรม ยกย่องเชิด
ชูบุคคล ผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม
หลักธรรมำภิบำล
ในกำรปฏิบัติงำน

จำนวนครั้งในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม (ระดับสำนัก)

1.กำรส่งเสริมกำรเข้ำวัดฟังธรรม
หรือปฏิบัติธรรมในวันสำคัญต่ำงๆ

ครั้ง

จำนวนโครงกำรในกำร
ดำเนินกำรกิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติและเป็น
แบบอย่ำงที่ดี (ระดับกรม)

2.กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่นประจำปี หรือ
3.กำรคัดเลือก “เพชรจรัสแสง”
บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

โครง
กำร

อย่ำงน้อย
1
โครงกำร

สำนักบริหำร
กลำง(ส่วนกำร
เจ้ำหน้ำที่)

ผลคะแนนของกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
(ระดับกรม)

4.กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA)
ประจำปี

คะแนน

80
คะแนน
ขึ้นไป

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม
กรมป่ำไม้

จำนวนครั้งของกำรจัด
กิจกรรมวันต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอรัปชั่น (ระดับ
กรม)

5.กำรจั ด กิ จ กรรมวั น ต่ อ ต้ ำ นกำร
ทุจริตคอรัปชั่น โดยมีผู้บริหำรกรม
ป่ำไม้ และข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ร่วม
แสดงเจตจ ำนงในกำรต่ อ ต้ำ นกำร
ทุจริตคอรัปชั่น

ครั้ง

อย่ำงน้อย
1 ครั้ง

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม
กรมป่ำไม้

~2~

เป้า
หมาย
อย่ำงน้อย
2 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
ต.ค

พ.ย ธ.ค

ม.ค

ก.พ มี.ค

เม.ย พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สำนัก/ กลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและสร้ำงวินัยแก่บุคลำกร (ต่อ)
มาตรการ

ส่งเสริม และปลูกฝัง
กำรเรียนรู้และปฏิบัติ
ตำมหลักคุณธรรม
จริยธรรม ยกย่องเชิด
ชูบุคคล ผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม
หลักธรรมำภิบำลใน
กำรปฏิบัติงำน

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

จำนวนร้อยละบุคลำกรที่ 6. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ผ่ำนกำรอบรม (ระดับกรม) หลั กสู ต ร เ สริ ม ส ร้ ำ งคุ ณธร ร ม
จริ ย ธรรม ธรรมำภิ บ ำล เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
กรมป่ำไม้
จำนวนเรื่อง/หัวข้อ ที่
7.ก ำหนดให้ โ ครงกำรปฐมนิ เ ทศ
เกี่ยวกับคุณธรรมตำมหลัก ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร บรรจุ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ใหม่ มีเรื่องหัวข้อคุณธรรมตำมหลัก
(ระดับกรม)
ปรั ชญ ำ เ ศ ร ษฐกิ จ พอเ พี ย งใน
หลักสูตร
จำนวนกิจกรรมที่น้อม
นำเอำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ มำ
ประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน (ระดับสำนัก)
จำนวนครั้งในกำรดำเนิน
กิจกรรมสืบสำนประเพณี
(ระดับสำนัก)

8. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนน้อมนำเอำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง มำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิต
9.กิจกรรมสืบสำนประเพณีและ
ดำรง ไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยเพื่อให้
บุคลำกรมีจิตสำนึกร่วมรักษำ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย เช่น วันขึน้
ปีใหม่ วันสงกรำนต์ กิจกรรมทำบุญ
ตักบำตรในเทศกำลต่ำงๆ เป็นต้น

หน่วย
นับ
ร้อยละ

เรื่อง/
หัวข้อ

เป้า
หมาย

~3~

ต.ค

พ.ย ธ.ค

ม.ค

ก.พ มี.ค

เม.ย พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ
80

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม
กรมป่ำไม้ร่วม
กับส่วน
ฝึกอบรม

อย่ำงน้อย
1 เรื่อง/
หัวข้อ

สำนักบริหำร
กลำง
(ส่วนฝึกอบรม)

อย่ำงน้อย
กิจกรรม
1
กิจกรรม

ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562

ไม่น้อย
กว่ำ 3
ครั้ง

สำนัก/กลุ่ม

สำนัก/กลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
มาตรการ

ส่งเสริม
ประชำสัมพันธ์กำร
ดำเนินกำรตำม
ประมวลจริยธรรม/
จรรยำข้ำรำชกำร

ตัวชี้วัด
จำนวนช่องทำงกำร
เผยแพร่วำรสำร/ แผ่นพับ
ในกำรประชำสัมพันธ์
(ระดับสำนัก)
จำนวนช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบตั ิ
กำรฯ ประจำปี
(ระดับกรม)
จำนวนโครงกำรในกำร
สอดแทรกเนื้อหำหัวข้อ
กำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (ระดับสำนัก)
จำนวนครั้งในกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict Of Interests)
ของกลุ่มงำนคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่ำไม้
(ระดับกรม)

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
นับ

10.กำรจัดทำวำรสำร/ แผ่นพับเพือ่
ประชำสัมพันธ์ ด้ำนคุณธรรม
ช่องทำง
จริยธรรม เพื่อกำรนำไปปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน
11.เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุ ณ ธรรม และคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม
ช่องทำง
ประจำปี
12. กำหนดให้มีกำรสอดแทรก
หัวข้อกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในกำรจัดโครงกำร/
ประชุม/ สัมมนำฯ
13.กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
คู่มือ กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of
Interests) ของกลุ่มงำนคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่ำไม้

ครั้ง

ครั้ง

~4~

เป้า
หมาย

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อย่ำงน้อย
2
ช่องทำง

สำนัก/ กลุ่ม

อย่ำงน้อย
2
ช่องทำง

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม
กรมป่ำไม้

อย่ำงน้อย
1
โครงกำร

สำนัก/ กลุ่ม
ส่วนฝึกอบรม

อย่ำงน้อย
1 ครั้ง

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม
กรมป่ำไม้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนด้ำนกำรส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
มาตรการ

สร้ำงเครือข่ำย/
คณะทำงำน
ดำเนินงำนด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

จำนวนครั้งในกำรบูรณำกำร

14.กำรส่งเสริมให้หน่วยงำนมี
กำรบูรณำกำรเกี่ยวกับป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริต ทำงำนร่วมกับ
สำนักงำน ป.ป.ช. ในกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ

กับหน่วยงำนอื่นเกี่ยวกับ
ป้องกันและปรำบปรำม
ทุจริต (ระดับกรม)

จำนวนครั้งที่เข้ำร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กับหน่วยงำน
ภำยนอก
(ระดับกรม)
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ที่ดำเนินกำร บูรณำกำรกับ
หน่วยงำนอื่นเพื่อส่งเสริม
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
(ระดับกรม)

15. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กับหน่วยงำน
ภำยนอก ของบุคลำกรในกลุม่ งำน
คุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้
16.โครงกำร/กิจกรรมที่ดำเนินกำร
บูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่นเพื่อ
ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

หน่วย
นับ

เป้า
หมาย

ครั้ง

อย่ำงน้อย
1 ครั้ง

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม
กรมป่ำไม้

ครั้ง

อย่ำงน้อย
1 ครั้ง

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม
กรมป่ำไม้

โครง
กำร/
กิจกรรม

อย่ำงน้อย
1
โครงกำร/
กิจกรรม

สำนัก/กลุ่ม
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เม.ย

พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

