สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
เกณฑการใหคะแนน
การประเมิน
องคกรคุณธรรม
๒
๑
ประเมินระดับที่ ๑ องคกรสงเสริมคุณธรรม (ขอ ๑ – ๓)
การประเมินกระบวนการพัฒนาองคกร
๑) องคกรมีการประกาศเจตนารมณ ผูบริหารและสมาชิกในองคกร ผูบริหารและสมาชิกใน
รวมกันที่จะขับเคลื่อนหนวยงานให ตั้งแต ๘๐.๐๐% ขึ้นไป
องคกร ตั้งแต ๕๐.๐๐ –
เปนองคกรคุณธรรม
ประกาศเจตนารมณรวมกันเปน ๗๙.๙๙% ประกาศ
ลายลักษณอักษร
เจตนารมณรวมกัน เปน
ลายลักษณอักษร

๐

รวม

ผูบริหารและสมาชิก
ในองคกรที่รวมกัน
ประกาศเจตนารมณ
เปนลายลักษณ
อักษร นอยกวา
๕๐.๐๐%

๒

๒) องคกรมีการกําหนดคุณธรรม
เปาหมายและกําหนด “ปญหาที่
อยากแก” และ “ความดีที่อยาก
ทํา” ที่สอดคลองกับคุณธรรม ๔
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา

ผูบริหารและสมาชิกในองคกร
ตั้งแต ๘๐.๐๐% ขึ้นไป รวมกัน
กําหนดคุณธรรมเปาหมาย
อยางนอย ๓ เรื่อง

ผูบริหารและสมาชิกใน
องคกร ตั้งแต ๕๐.๐๐ ๗๙.๙๙% รวมกันกําหนด
คุณธรรมเปาหมาย จํานวน
๒ เรื่อง

ผูบริหารและสมาชิก
ในองคกรที่รวม
กําหนดคุณธรรม
เปาหมายนอยกวา
๕๐.๐๐%

๒

๓) องคกรมีการจัดทําแผนสงเสริม
คุณธรรมอยางมีสวนรวมของ
บุคลากรในองคกรที่สอดคลองกับ
คุณธรรมเปาหมายที่กําหนด

- มีแผนการสงเสริมคุณธรรม
ขององคกรแบบมีสว นรวม
จากทุกฝายในองคกร
- มีการมอบหมายหนวยงาน
รับผิดชอบการดําเนินงาน

- มีแผนการสงเสริม
ไมมีการจัดทําแผน
คุณธรรมขององคกร
สงเสริมคุณธรรมของ
แบบมีสวนรวมจากทุก องคกร
ฝายในองคกร
- มีการมอบหมายบุคลากร
รับผิดชอบการ
ดําเนินงาน

๒

การดําเนินการตามแผน
สงเสริมคุณธรรมที่กําหนด
ไว มีผลสําเร็จตั้งแต
๔๐.๐๐ - ๕๙.๙๙% และ
เปนไปตามเปาหมายของ
กิจกรรมที่กําหนดไว

๒

การประเมินระดับที่ ๒ องคกรคุณธรรม (ขอ ๑ – ๖)
การประเมินกระบวนการและการดําเนินงานตามแผน
๔) องคกรมีผลสําเร็จของการดําเนิน การดําเนินการตามแผนสงเสริม
กิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรม คุณธรรมที่กําหนดไว มี
ที่กําหนดไว
ผลสําเร็จตั้งแต ๖๐.๐๐% ขึ้น
ไป และเปนไปตามเปาหมาย
ของกิจกรรมที่กําหนดไว

การดําเนินการตาม
แผนสงเสริม
คุณธรรมที่กําหนดไว
มีผลสําเร็จ
นอยกวา ๔๐.๐๐%

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
การประเมิน
องคกรคุณธรรม
๕) องคกรมีการติดตามประเมินผล
สําเร็จ เพื่อทบทวน ปรับปรุง แผน
สงเสริมคุณธรรมขององคกรใหมี
คุณภาพและบรรลุคุณธรรม
เปาหมายที่กําหนด
๖) องคกรมีการยกยอง เชิดชู
บุคลากรที่ทําความดีจนเปน
แบบอยางได และหรือหนวยงานที่
มีโครงการดีเดนในการสงเสริม
คุณธรรมเปาหมายตามแผน
สงเสริมคุณธรรมที่กําหนดไว

เกณฑการใหคะแนน
๑
๐
มีการประเมินและรายงาน ไมมีการติดตาม
ผลสําเร็จของแผน
ประเมินผล

๒
- มีการประเมินและรายงาน
ผลสําเร็จของแผน
- มีการทบทวน ปรับปรุงแผน
สงเสริมคุณธรรมขององคกรที่
มีคุณภาพ
- มีการประกาศยกยองเชิดชู
มีการประกาศยกยองเชิดชู
บุคลากรที่ทําความดีจนเปน
บุคลากรที่ทําความดีจน
แบบอยางได
เปนแบบอยางได
- มีการประกาศยกยองเชิดชู
หนวยงานภายในหรือภายนอก
ที่มีการสงเสริมคุณธรรม
เปาหมายจนเปนแบบอยาง
ประเมินระดับที่ ๓ องคกรคุณธรรมตนแบบ (ขอ ๑ – ๙)
การประเมินกระบวนการ การดําเนินงานตามแผนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
๗) องคกรมีผลสําเร็จของการ
- มีผลสําเร็จของการดําเนิน
มีผลสําเร็จของการดําเนิน
ดําเนินงานกิจกรรมตามแผน
กิจกรรมตามแผนสงเสริม
กิจกรรมตามแผนสงเสริม
สงเสริมคุณธรรมที่กําหนดไวเพิ่ม
คุณธรรมที่กําหนดไว ตั้งแต คุณธรรมที่กําหนดไว ตั้งแต
มากขึ้นและพฤติกรรมของคนใน
๘๐.๐๐% ขึ้นไป และเปนไป ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙% และ
องคกรเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามเปาหมายของกิจกรรมที่ เปนไปตามเปาหมายของ
กําหนดไว
กิจกรรมที่กําหนดไว
- คนในองคกรมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ตามคุณธรรมเปาหมายที่
กําหนด
๘) องคกรมีการจัดกิจกรรมใน ๓ มิติ
ไดแก การยึดมั่นในหลักธรรมทาง
ศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่
เพิ่มเติมจากแผนสงเสริมคุณธรรม
ที่กําหนดไว

มีการจัดกิจกรรม ครบทั้ง ๓
มิติ

มีการจัดกิจกรรม จํานวน
๒ มิติ

รวม
๒

ไมมีการประกาศยก
ยองเชิดชูบุคลากรที่
ทําความดี

๒

การดําเนินกิจกรรม
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กําหนดไว
มีผลสําเร็จนอยกวา
๗๐.๐๐%

๒

มีการจัดกิจกรรม
นอยกวา ๒ มิติ

๒

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
การประเมิน
องคกรคุณธรรม
๙) องคกรมีองคความรูจากการ
ดําเนินงานองคกรคุณธรรม เพื่อ
เผยแพรและสามารถเปนแหลง
เรียนรูถายทอดขยายผลไปสูองคกร
อื่น ๆ ได

เกณฑการใหคะแนน
๒
๑
องคกรมีองคความรูจากการเปน องคกรมีองคความรูจาก
องคกรคุณธรรมตนแบบที่
การเปนองคกรคุณธรรม
สามารถใหหนวยงานอื่น ๆ เขา ตนแบบที่สามารถให
มาศึกษาดูงานหรือไปเผยแพร หนวยงานอื่น ๆ เขามา
ผลงานใหกับหนวยงานอื่น ๆ
ศึกษาดูงานหรือไปเผยแพร
ไมนอยกวา ๕ ครั้งตอป
ผลงานใหกับหนวยงาน
อื่น ๆ ไมนอยกวา ๓ ครั้ง
ตอป
รวม

๐
องคกรไมไดให
หนวยงานอื่นเขามา
ศึกษาดูงานหรือไป
เผยแพรผลงานใหกับ
หนวยงานอื่น ๆ

รวม
๒

๑๘

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
เกณฑการใหคะแนน
การประเมิน
องคกรคุณธรรม
๒
๑
ประเมินระดับที่ ๑ องคกรสงเสริมคุณธรรม (ขอ ๑ – ๓)
การประเมินกระบวนการพัฒนาองคกร
๑) องคกรมีการประกาศเจตนารมณ ผูบริหารและสมาชิกในองคกร ผูบริหารและสมาชิกใน
รวมกันที่จะขับเคลื่อนหนวยงานให ตั้งแต ๘๐.๐๐% ขึ้นไป
องคกร ตั้งแต ๕๐.๐๐ –
เปนองคกรคุณธรรม
ประกาศเจตนารมณรวมกันเปน ๗๙.๙๙% ประกาศ
ลายลักษณอักษร
เจตนารมณรวมกัน เปน
ลายลักษณอักษร

๒) องคกรมีการกําหนดคุณธรรม
เปาหมายและกําหนด “ปญหาที่
อยากแก” และ “ความดีที่อยาก
ทํา” ที่สอดคลองกับคุณธรรม ๔
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา

๐

ผูบริหารและสมาชิก
ในองคกรที่รวมกัน
ประกาศเจตนารมณ
เปนลายลักษณ
อักษร นอยกวา
๕๐.๐๐%

เอกสารประกอบ

สสวท. ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
“มีคุณธรรมและโปรงใส ยึดตามหลักธรรมาภิบาล”
๑.๑ ฉบับภาษาไทย
๑.๒ ฉบับภาษาอังกฤษ
๑.๓ คลิปวิดีโอ
๑.๔ จัดนิทรรศการ “สสวท. รวมใจตานทุจริต”
๑.๕ อีเมลแจงบุคลากร สสวท. ทุกคน
ผูบริหารและสมาชิกในองคกร ผูบริหารและสมาชิกใน
ผูบริหารและสมาชิก รายละเอียดปญหาที่อยากแก และ ความดีที่อยากทํา
ตั้งแต ๘๐.๐๐% ขึ้นไป รวมกัน องคกร ตั้งแต ๕๐.๐๐ ในองคกรที่รวม
๒.๑ การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กําหนดคุณธรรมเปาหมาย
๗๙.๙๙% รวมกันกําหนด กําหนดคุณธรรม
(การเบิกจายคาใชจายในการเดินทาง)
อยางนอย ๓ เรื่อง
คุณธรรมเปาหมาย จํานวน เปาหมายนอยกวา ๒.๒ มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลทรัพยสินของ สสวท.
(การควบคุมวัสดุประจําสาขา/ฝาย)
๒ เรื่อง
๕๐.๐๐%
๒.๓ กิจกรรมศึกษาดูงาน “คอรรัปชัน เริ่มที่ตัวเรา
หยุดที่ตัวเรา” รุนที่ ๔ ณ พิพิธภัณฑตานโกง
๒.๔ กิจกรรมการศึกษาดูงาน : พิพิธภัณฑพระราม ๙
๒.๕ แผนสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

รวม

๒

๒

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
การประเมิน
องคกรคุณธรรม
๓) องคกรมีการจัดทําแผนสงเสริม
คุณธรรมอยางมีสวนรวมของ
บุคลากรในองคกรที่สอดคลองกับ
คุณธรรมเปาหมายที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน
เอกสารประกอบ
๒
๑
๐
- มีแผนการสงเสริมคุณธรรม - มีแผนการสงเสริม
ไมมีการจัดทําแผน ๓.๑ แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สสวท. ประจําป
ขององคกรแบบมีสว นรวม
คุณธรรมขององคกร
สงเสริมคุณธรรมของ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จากทุกฝายในองคกร
แบบมีสวนรวมจากทุก องคกร
๓.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและ
- มีการมอบหมายหนวยงาน
ฝายในองคกร
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ สสวท.
รับผิดชอบการดําเนินงาน
๓.๓ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดกิจกรรมจิตอาสา
- มีการมอบหมายบุคลากร
ชวยเหลือสังคม
รับผิดชอบการ
ดําเนินงาน

การประเมินระดับที่ ๒ องคกรคุณธรรม (ขอ ๑ – ๖)
การประเมินกระบวนการและการดําเนินงานตามแผน
๔) องคกรมีผลสําเร็จของการดําเนิน การดําเนินการตามแผนสงเสริม
กิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรม คุณธรรมที่กําหนดไว มี
ที่กําหนดไว
ผลสําเร็จตั้งแต ๖๐.๐๐% ขึ้น
ไป และเปนไปตามเปาหมาย
ของกิจกรรมที่กําหนดไว

การดําเนินการตามแผน
สงเสริมคุณธรรมที่กําหนด
ไว มีผลสําเร็จตั้งแต
๔๐.๐๐ - ๕๙.๙๙% และ
เปนไปตามเปาหมายของ
กิจกรรมที่กําหนดไว

การดําเนินการตาม ๔.๑ รายงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
แผนสงเสริม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม รอบ ๖ เดือนของ
คุณธรรมที่กําหนดไว
สสวท. ทีเ่ สนอตอกระทรวงศึกษาธิการ
มีผลสําเร็จ
นอยกวา ๔๐.๐๐%

รวม
๒

๒

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
การประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
องคกรคุณธรรม
๒
๑
๐
๕) องคกรมีการติดตามประเมินผล
- มีการประเมินและรายงาน
มีการประเมินและรายงาน ไมมีการติดตาม
สําเร็จ เพื่อทบทวน ปรับปรุง แผน
ผลสําเร็จของแผน
ผลสําเร็จของแผน
ประเมินผล
สงเสริมคุณธรรมขององคกรใหมี - มีการทบทวน ปรับปรุงแผน
คุณภาพและบรรลุคุณธรรม
สงเสริมคุณธรรมขององคกรที่
เปาหมายที่กําหนด
มีคุณภาพ
๖) องคกรมีการยกยอง เชิดชู
บุคลากรที่ทําความดีจนเปน
แบบอยางได และหรือหนวยงานที่
มีโครงการดีเดนในการสงเสริม
คุณธรรมเปาหมายตามแผน
สงเสริมคุณธรรมที่กําหนดไว

- มีการประกาศยกยองเชิดชู
บุคลากรที่ทําความดีจนเปน
แบบอยางได
- มีการประกาศยกยองเชิดชู
หนวยงานภายในหรือภายนอก
ที่มีการสงเสริมคุณธรรม
เปาหมายจนเปนแบบอยาง

มีการประกาศยกยองเชิดชู ไมมีการประกาศยก
บุคลากรที่ทําความดีจน
ยองเชิดชูบุคลากรที่
เปนแบบอยางได
ทําความดี

เอกสารประกอบ

รวม

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายของ
โครงการในระบบวิเคราะหขอมูลสําหรับผูบริหาร
(BI Version Enterprise)
๕.๒ รายงานผลการดําเนินงาน และนําเผยแพร
บนเว็บไซต สสวท.

๒

๖.๑ คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดงานวันคลายวันสถาปนา กระทรวงศึกษาธิการ
ครบรอบ ๑๒๙ ป โดยมีวัตถุประสงค ประกาศเกียรติ
คุณผูทําคุณประโยชน
๖.๒ คําสั่ง สสวท. เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูทํา
คุณประโยชนใหกับกระทรวงศึกษาธิการในสวนของ
สสวท.
๖.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผูทําคุณประโยชน
ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
๒๕๖๔
๖.๔ ประกาศ สสวท. เรื่อง การมอบรางวัลบุคลากรผูทํา
คุณประโยชนใหกับ สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๖.๕ คําสั่ง สสวท. เรื่อง คณะทํางานคัดเลือกเด็กและ
เยาวชนดีเดนแหงชาติและผูทําคุณประโยชนตอเด็ก
และเยาวชน ประจําป ๒๕๖๔

๒

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
การประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
องคกรคุณธรรม
๒
๑
ประเมินระดับที่ ๓ องคกรคุณธรรมตนแบบ (ขอ ๑ – ๙)
การประเมินกระบวนการ การดําเนินงานตามแผนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
๗) องคกรมีผลสําเร็จของการ
- มีผลสําเร็จของการดําเนิน
มีผลสําเร็จของการดําเนิน
ดําเนินงานกิจกรรมตามแผน
กิจกรรมตามแผนสงเสริม
กิจกรรมตามแผนสงเสริม
สงเสริมคุณธรรมที่กําหนดไวเพิ่ม
คุณธรรมที่กําหนดไว ตั้งแต คุณธรรมที่กําหนดไว ตั้งแต
มากขึ้นและพฤติกรรมของคนใน
๘๐.๐๐% ขึ้นไป และเปนไป ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙% และ
องคกรเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามเปาหมายของกิจกรรมที่ เปนไปตามเปาหมายของ
กําหนดไว
กิจกรรมที่กําหนดไว
- คนในองคกรมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ตามคุณธรรมเปาหมายที่
กําหนด
๘) องคกรมีการจัดกิจกรรมใน ๓ มิติ
ไดแก การยึดมั่นในหลักธรรมทาง
ศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่
เพิ่มเติมจากแผนสงเสริมคุณธรรม
ที่กําหนดไว

มีการจัดกิจกรรม ครบทั้ง ๓
มิติ

มีการจัดกิจกรรม จํานวน
๒ มิติ

๐

เอกสารประกอบ

รวม

การดําเนินกิจกรรม ๗.๑ รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริม
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
คุณธรรมที่กําหนดไว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
มีผลสําเร็จนอยกวา ๗.๒ รายงานกิจกรรม “ศุกรสําราญ การกุศล”
๗๐.๐๐%
๗.๓ ผูท ําคุณประโยชนในสวนของ สสวท. ไดรับการคัดเลือก
เปนผูทําคุณประโยชนของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกป
๗.๔ การวิเคราะหผลสํารวจ Happinometor
๗.๕ กิจกรรม “WE LOVE IPST”
๗.๖ ผลสํารวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกร

๒

การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา
๘.๑ กิจกรรม สสวท. รวมใจบริจาคโลหิต ทําดีเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
๘.๒ สสวท.ไดรับการจัดตั้งเปนศูนยลําดับที่ ๑๔๗ ของ
สถาบันพลังจิตตานุภาพ (วัดธรรมมงคล) เผยแพรหลัก
ธรรมะ จริยธรรมและคุณธรรม

๒

มีการจัดกิจกรรม
นอยกวา ๒ มิติ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
การประเมิน
องคกรคุณธรรม

๒

เกณฑการใหคะแนน
๑

๐

เอกสารประกอบ

รวม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๓ การดําเนินงานโดยระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ตามนโยบายการลดใชกระดาษ
๘.๔ มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลทรัพยสินของ สสวท.
การประหยัดทรัพยากรตาง ๆ ภายในหนวยงาน
วิถีวัฒนธรรม
๘.๕ กิจกรรมการศึกษาดูงาน : พิพิธภัณฑพระราม ๙
๙) องคกรมีองคความรูจากการ
องคกรมีองคความรูจากการเปน องคกรมีองคความรูจาก
องคกรไมไดให
๙.๑ สสวท.ไดรับการจัดตั้งเปนศูนยลําดับที่ ๑๔๗ ของ
๒
ดําเนินงานองคกรคุณธรรม เพื่อ
องคกรคุณธรรมตนแบบที่
การเปนองคกรคุณธรรม
หนวยงานอื่นเขามา
สถาบันพลังจิตตานุภาพ (วัดธรรมมงคล)
เผยแพรและสามารถเปนแหลง
สามารถใหหนวยงานอื่น ๆ เขา ตนแบบที่สามารถให
ศึกษาดูงานหรือไป ๙.๒ พนักงาน สสวท. จํานวน ๒ คน ผานการสอบเปน
เรียนรูถายทอดขยายผลไปสูองคกร มาศึกษาดูงานหรือไปเผยแพร หนวยงานอื่น ๆ เขามา
เผยแพรผลงานใหกับ
อาจารยในหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิของสถาบันพลัง
อื่น ๆ ได
ผลงานใหกับหนวยงานอื่น ๆ
ศึกษาดูงานหรือไปเผยแพร หนวยงานอื่น ๆ
จิตตานุภาพ (วัดธรรมมงคล) และไดรวมเผยแพร
ไมนอยกวา ๕ ครั้งตอป
ผลงานใหกับหนวยงาน
หลักคําสอนธรรมะไปยังหนวยงานอื่นๆ
อื่น ๆ ไมนอยกวา ๓ ครั้ง
๙.๓ การเผยแพรการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและความ
ตอป
โปรงใสในการดําเนินงานใหหนวยงานที่สนใจ ใน
เว็บไซต http://ita.ipst.ac.th/
รวมคะแนน
๑๘

แบบรายงานผลการสงเสริมและพัฒนา “องคกรคุณธรรม”
ชื่อองคกร........สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)................................................
ผูบริหารองคกร ชื่อ-สกุล...ศาสตราจารยชูกิจ ลิมปจํานงค.......ตําแหนง....ผูอ ํานวยการ ..............................
ผูประสานงานองคกร ชื่อ-สกุล...นางนุจรินทร ศรีเจริญ.....โทรศัพท....๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๖ ..........
ที่ตั้งเลขที่.......๙๒๔.......หมู.....-........ถนน/ซอย.....................-........................แขวง/ตําบล.....พระโขนง.........
เขต/อําเภอ.....คลองเตย........................จังหวัด...กรุงเทพฯ..........................รหัสไปรษณีย....๑๐๑๑๐...........
จํานวนผูบริหารและสมาชิกในองคกรทั้งหมด.......๓๒๗.......คน
เกณฑการประเมิน
คะแนน หมายเหตุ
๑. ผูบริหารและสมาชิก มีการประกาศเจตนารมณรวมกันที่จะขับเคลื่อนหนวยงาน
๒
ใหเปนองคกรคุณธรรม จํานวน......๓๒๗......คน คิดเปนรอยละ....๑๐๐.............
๒. ผูบริหารและสมาชิก จํานวน...๓๒๗......คน คิดเปนรอยละ......๑๐๐...................
๒
มีการกําหนดคุณธรรมเปาหมาย“ปญหาที่อยากแก”และ“ความดีที่อยากทํา”จํานวน....๕....เรื่อง
๑. การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (การเบิกจายคาใชจายในการเดินทาง)
๒. มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลทรัพยสินของ สสวท. (การควบคุมวัสดุประจําสาขา/ฝาย)
๓. กิจกรรมศึกษาดูงาน “คอรรัปชัน เริ่มที่ตัวเรา หยุดที่ตัวเรา” รุนที่ ๔ ณ พิพิธภัณฑตานโกง
๔. กิจกรรมการศึกษาดูงาน : พิพิธภัณฑพระราม ๙
๕. แผนสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. การจัดทําแผนสงเสริมคุณธรรมเปาหมายที่กําหนด
๒
๓.๑ แผนการดําเนินงาน
 มี  ไมมี
๓.๒ การมอบหมายบุคคลรับผิดชอบ
 มี  ไมมี
๓.๓ การมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ  มี  ไมมี
๔. ผลสําเร็จการดําเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมเปาหมายที่กําหนดไว
๒
มีผลสําเร็จรอยละ....๗๕....(งดจัด ๑ กิจกรรม คือ หลักสูตรปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม
เนื่องจากการแพระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)
๕. การจัดระบบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
๒
๕.๑ การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
 มี  ไมมี
๕.๒ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของสมาชิกทุกระดับในองคกร  มี  ไมมี
๖. กระบวนการยกยองเชิดชูบุคคลที่ทําความดี หรือหนวยงาน โครงการ/กิจกรรมดีเดน
๒
ในการสงเสริมคุณธรรมเปาหมายจนเปนแบบอยางได
๖.๑ การประกาศยกยองเชิดชูบุคคลที่ทําความดี
 มี  ไมมี
๖.๒ การประกาศยกยองเชิดชูหนวยงาน โครงการ/กิจกรรมดีเดน
 มี  ไมมี
๗. มีผลสําเร็จการดําเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมเปาหมายที่กําหนดไวเพิ่มมากขึ้น มีผลสําเร็จ
๒
รอยละ..๑๐๐...
๘. องคกรมีการกําหนดประเด็นคุณธรรมเปาหมายและจัดกิจกรรมเพิ่มเติมใน ๓ มิติ (เพิ่มเติมจากเรื่องที่
๒
ดําเนินการไปแลว)
 มีการเพิ่ม จํานวน.......มิติ  หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิถีวัฒนธรรม
 ไมมีการปฏิบัติ
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