แบบฟอร์มที่ ๖ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ร ะ ดั บ ก ร ะ ท ร ว ง ( สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี) ประจําปี ๒๕๖๐
ชื่อกระทรวง สํานักนายกรัฐมนตรี สถานที่ตั้ง ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ชื่อผู้ประสานงาน นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๙๒๔ หรือ ๐๘ ๑๘๘๐ ๑๖๙๔
ข้อมูลพื้นฐาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
จํานวนบุคลากร
ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๐
ในหน่วยงาน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
๖๔๓
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
๕๘๔
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
๓๓๘
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.)
๙๕๐
สํานักงบประมาณ (สงป.)
๑,๐๒๐
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
๑๗๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
๔๑๔
สํ า นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
๕๗๘
(ก.พ.)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
๖๔๓
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๒๐๖
(ก.พ.ร.)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
๔๕๓
(สกท.)
กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
๕,๖๕๒
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
๓,๒๒๙
สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
๒๘๖
(สคบ.)
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (อสมท)
๑,๔๕๘
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๑๗๕
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
๘๐
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
๑๖๖
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
๑๔๔
(องค์การมหาชน) (สสปน.)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
๑๖๗
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)
สํ า นั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
๒๔๒
(องค์การมหาชน) (สบร.)
สถาบัน บริหารจัด การธนาคารที่ดิน (องค์ก าร
๔๕
มหาชน) (บจธ.)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)
๑๓๖
สํ า นั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน)
๓๙๒
(สพค.)

จํานวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย

จํานวนประชาชน
เป้าหมาย

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด
-

ไม่จํากัด
๓๘๓

๑๔๕
๔๑

๗๐๐,๐๐๐

๕๙๐

๒,๓๒๘,๗๐๐

-๒จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๘๙

โครงการ

จํานวนงบประมาณที่ใช้ดําเนินการในปี ๒๕๖๐ รวม
๑๐๕,๑๒๒,๒๑๕ บาท
 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจํานวน
บาท
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจํานวน
บาท
เป้าหมายในปี ๒๕๖๐
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจํานวนรวม
คน โดยเฉพาะเด็กอายุ ๕ - ๑๔ ปี มีจํานวน
คน
 จํานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสําคัญสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
แห่ง
 จํานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คน
 จํานวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม
แห่ง
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง

องค์กรมีเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการนําหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ได้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-๓รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
๑. ยุทธศาสตร์: เสริมสร้างกลไกการ
กํากับ ติดตามการบริหาราชการ
แผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๑ กลยุทธ์: พัฒนาระบบและกลไก
การกํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และ
หลักธรรมาภิบาล
๑.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริหารงานของสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๑.๒ โครงการ/กิจกรรม: การ
ประกาศนโยบายความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานเพื่อดํารงไว้ซึ่งความมีอิสระ
ทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม
๑.๑.๓ โครงการ/กิจกรรม:
ประกาศเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงาน
๑.๑.๔ โครงการ/กิจกรรม:
ประกาศมาตรการ
ดําเนินการต่อข้อร้องเรียนกรณีเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

๑ ครั้ง

งบประมาณ
ที่ใช้

บุคลากรปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

สลน.

ประกาศเจตนารมณ์ด้านความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการ
ปฏิบัติราชการ

สคก.

ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการและ
พร้อมรับการ
ตรวจสอบ

-

ผู้บริหารเป็นผู้นําในการแสดงเต
จํานงในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สคก.

-

มีหลักการ มาตรการ และขั้นตอน
การดําเนินการต่อข้อร้องเรียน
รวมทั้งระยะเวลาการดําเนินการ
แต่ละขั้นตอน ให้ประชาชนหรือผู้
ร้องเรียนทราบและถือปฏิบัติ

สคก.

ผู้บริหารเป็น
แบบอย่างที่ดีใน
การตั้งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริต
แนวทางและ
ขั้นตอนการ
ดําเนินการข้อ
ร้องเรียนกรณีเกิด
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานฯ

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

๒๐๐,๐๐๐

-

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

๒๐๐,๐๐๐













-๔-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.๑.๕ โครงการ/กิจกรรม: การ
ดําเนินงานตามผลประเมินคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส

เพื่อทราบและดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กําหนด เพื่อใช้ในการปรับปรุง
คะแนนองค์กรในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส

๑.๑.๖ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการปรับปรุงระบบ
วิธีการทํางานภาครัฐเพื่อประเสิทธิภาพ
และความโปร่งใส

๑. เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามคู่มอื
สําหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
เพื่อนําไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประ
สิทิภาพยิ่งขึ้น
๒. เพื่อสํารวจความพึงพอใจและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและ
ภาคเอกชนต่อการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐ
๓. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐอํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนได้ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งและ
รูปแบบการดําเนินงานของศูนย์รับคําขอ
อนุญาตเพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
รับคําขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
ตามมาตรา ๑๔
๕. เพื่อให้ระชาชนได้รับข้อมูลคู่มอื สําหรับ
ประชาชนที่มีการเชือ่ มโยงงานบริการ
ตั้งแต่ต้นจนจบผ่านทางเว็บไซต์
(www.info.go.th) โดยมีสํานักงาน
ก.พ.ร. ควบคุมคุณภาพคู่มือสําหรับ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่
แก่ประชาชน เพื่อให้มีขอ้ มูลที่ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันสมัย และเกิดความสะดวกใน
การติดต่อราชการ

สศช.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ
≥ ๘๐%
> ๙๐%
๔.๗๕
คะแนน

สกว.
ก.พ.ร.

≥ ๘๗%
ร้อยละ ๗๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ใช้
๑,๐๐๐
-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)
๑,๐๐๐

๑๖,๗๕๒,๔๐๐

๑๖,๗๕๒,๔๐๐

-๕-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
๑.๒ กลยุทธ์: ส่งเสริมกลไกของรัฐให้
แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๒.๑ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการสํารวจความ
เชื่อมั่นต่อช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของ
สศช. ในปัจจุบัน
๑.๒.๒ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการรณรงค์
ปลูกจิตสํานึกเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ร่วมต่อต้านทุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อทราบถึงความเชื่อมั่นต่อช่อง
ทางการรับแจ้งเบาะแสเรื่อง
ร้องเรียนให้ประชาคม สศช. และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนาการ
รับเรื่องร้องเรียนของ สศช.
๑. เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ
และมีจิตบริการในการอํานวย
ความสะดวกให้ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
๒. เพื่อให้ประชาชนและ
ภาคเอกชนได้รับรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ และประโยชน์ที่จะ
ได้รับจาการมีพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
๓. เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนที
จิตสํานึกในการไม่เป็น “ผู้ให้
ผู้รับ” สินบนและไม่ใช้ตําแหน่ง
หน้าที่ในทางมิชอบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

สศช.

๑ ครั้ง

-

ก.พ.ร.

๕ ช่องทาง

๗,๓๙๑,๐๐๐

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

๗,๓๙๑,๐๐๐

-๖-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
๑.๓ กลยุทธ์: วางระบบรากฐานและ
ใช้วัฒนธรรมเป็นฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรม
๑.๓.๑ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการฝึกอบรมสัมมา
นาเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการ
บรรจุใหม่
๑.๓.๒ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการฝึกอบรม
สัมมนาการปรับสมดุลชีวิตและฝึก
ปฏิบัติธรรม (Work-Life Balance)
๑.๓.๓ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการฝึกอบรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ.
กําหนด

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจในการปรับ
สมดุลชีวิต ระหว่างชีวิตการปฏิบัติ
และชีวิตครอบครัว
เพื่อถ่ายทอดพฤติกรรมการทํางาน
ที่ดีมีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่ข้าราชการจากรุ่นสู่รุ่น

๑.๓.๔ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการร่วมทําบุญตัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

สงป.

๕๐

๓๓๒,๐๐๐

สกท.

> ร้อยละ
๙๐
๑๕๐

๖๐,๐๐๐

สงป.

เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานมีการ
ถ่ายทอด
พฤติกรรมการ
ทํางานที่ดีมี
คุณธรรม และ
ซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่กันอยู่สมอ

สคก.

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

๓๓๒,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๓๐๙,๐๐๐

๓๐๙,๐๐๐

อสมท

๑๒ ครั้ง

๖๐,๐๐๐

อสมท

๑ ครั้ง

๕๐,๐๐๐

สกว.

อย่างน้อย ๑
ครั้ง/ปี
เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง

-

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

บาตร
๑.๓.๕ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการทําบุญตักบาตร
วันเกษียณอายุราชการประจําปี
๑.๓.๖ โครงการ/กิจกรรม: จัด
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
๑.๓.๗ โครงการ/กิจกรรม:
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการอบรมการ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การปฏิบัติงาน

สมศ.

เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในการ

๙,๙๖๐

๕๐,๐๐๐

-

๙,๙๖๐

-

-

-๗-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

สกท.
สสปน.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ
ปฏิ
บัติงาน โดย
จํานวน ๘๓ ปราศจากการทุ
จริต
คน
๕๐
ร้อยละ ๘๐

ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

สสปน.

๒ ช่องทาง

๑) ส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะ และเปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชน ได้แสวงหาความรู้
และทักษะ ที่สร้างสรรค์ตามความ
สนใจของตน ผ่านกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ ในแหล่งเรียนรู้ของ
ทั้ง สบร. และองค์กรเครือข่าย
เป็นการสนับสนุนนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาล
๒) สร้างแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้และปลูกฝังด้านคุณธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งวัฒนธรรม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะอย่างไม่หยุดนิ่ง ให้รู้เท่า

สบร.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน
๑.๓.๘ โครงการ/กิจกรรม: การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
๑.๓.๙ โครงการ/กิจกรรม: การ
รณรงค์/เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทางช่องทางต่างๆ
๒. ยุทธศาสตร์: เพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐ
๒.๑ กลยุทธ์: สร้างความเข้มแข็งใน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเครือข่าย
๒.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการส่งเสริม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
รัฐบาลโครงการต่อนอก (โรงเรียน)

ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

๑๐,๐๐๐
-

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)
๑๐,๐๐๐

-

โรงเรียนใน เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้
เขต
และทักษะ ที่
กรุงเทพฯ /
สร้างสรรค์
ปริมณฑล ไม่ สามารถพัฒนา
น้อยกว่า ๕๐ ต่อยอดองค์
ความรู้ รวมทัง้
โรงเรียน
ความรู้ด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมไป
พัฒนาตนเองได้

๑,๑๔๐,๖๐๐

๕๖๐,๐๐๐

๕๘๐,๖๐๐

-๘-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง
๒.๑.๒ โครงการ/กิจกรรม:
เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
กิจกรรมการจัดตั้ง
หน่วยงานที่นํามาตรฐานอาชีพที่
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
จัดทําแล้วเสร็จไปทําการประเมิน
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพทั่วประเทศ สมรรถนะบุคคลในอาชีพต่าง ๆ
๒.๑.๓ โครงการ/กิจกรรม:
เพื่อให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
กิจกรรมติดตามการ
สมรรถนะบุคคลดําเนินการตาม
ดําเนินงานตามหลักมาตรฐานสากลของ มาตรฐานสากล
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
๒.๒ กลยุทธ์: เสริมสร้างจิตสํานึก
และแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างสัมฤทธิผล
๒.๒.๑ โครงการ/กิจกรรม:
บุคลากรมีรากฐานที่เข้มแข็ง
กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒.๒.๒ โครงการ/กิจกรรม:
๑. เพื่อให้บุคลากร สลค. มีความรู้
โครงการส่งเสริม
ความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
ความสําคัญของการป้องกันและ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปราบปรามการทุจริต
ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่
๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๑) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่องค์ความรู้ แนวทาง
๒) ศึ ก ษาดู ง านกลุ่ ม งานคุ้ ม ครอง ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
จริยธรรมส่วนราชการอื่น/โครงการอัน พอเพียงให้แก่บุคลากร สลค.
เนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากร สลค. มี
๓) การจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการ
คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่
ความถูกต้อง และสุจริต
บุคลากร
๔) ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

สคช.

๕๐

องค์กรที่ได้รับการ
รับรองฯ ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน
ISO ๑๗๐๒๔

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

สคช.

๑๐๒

ประสิทธิภาพ
ของการให้
การรับรองฯ

๔,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

สลน.

๒ ครั้ง

มีความมุ่งมั่น ใน
การเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

๒๐,๙๕๔,๖๐๐

๑๐,๔๗๗,๓๐๐

๑๐,๔๗๗,๓๐๐

สลค.

ร้อยละ ๘๐

บุคลากร
สลค. ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริต และ
เป็นไปตาม
หลัก
คุณธรรม
จริยธรรม

๖๐,๐๐๐

๓,๕๐๐

๔๙,๕๐๐

สกท.

๕๐

๑๐๐,๐๐๐

๗,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-๙-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
๒.๒.๓ โครงการ/กิจกรรม:
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
คุ้มครองจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

๒.๒.๔ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการเสริมสร้างวินัย
และส่งเสริมจริยธรรม บุคลากรกรม
ประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
ได้แก่
๑) โครงการปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ การ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ต าม
ปฏิบัติงาน(นอกสถานที่) ปี 2560
หลั กธรรมคําสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. เพื่ อให้ สามารถนํ าหลั กธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ท่าน มี
ภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตต่อไปใน
สังคม
๒) การบํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายแด่ 1. เพื่อส่งเสริมคุ ณธรรม จริ ยธรรม
พระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภูมิ และเสริ ม สร้ า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจให้
พลอดุลยเดช
ข้ า ราชการและเจ้ าหน้ า ที่ กรม
ประชาสั มพั นธ์ โดยการประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อทําความดีด้วยการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุ ศล
แด่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สคก.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ
๒๐
ข้าราชการ
กิจกรรม
ตระหนักรู้
และร่วมกัน
ต่อต้านการ
ทุจริต

งบประมาณ
ที่ใช้
-

กปส.

๑ ครั้ง

๑๐๐,๐๐๐

กปส.

๓ ครั้ง

๑๑๐,๐๐๐

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)


ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)



๑๐๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)


- ๑๐ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับ
การขัดเกลาจิตใจอันจะเป็นการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน
๒.๒.๕ โครงการ/กิจกรรม: การ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล : การให้ความรู้
และปลุกจิตสํานึกในการเสริมสร้างธรร
มาภิบาลและป้องกันการทุจริต
๒.๒.๖ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการจัดทํา
มาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัลสําหรับ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital
government)
๒.๓ กลยุทธ์: สร้าง พัฒนา และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามนโยบาย
รัฐบาลและการส่งเสริมคุณธรรม
๒.๓.๑ โครงการ/กิจกรรม:
เพื่อปลูกฝังให้บุคลากร สลค. มี
กิจกรรมฝึกอบรมใน
คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
หัวข้อการสร้างเสริมคุณธรรมและ
ความถูกต้อง และสุจริต
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๒.๓.๒ โครงการ/กิจกรรม: ปลุก เพื่อเผยแพร่และสร้างแรงจูงใจให้
จิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ เจ้าหน้าที่สนใจและใส่ใจใน
ต่อต้านการทุจริต
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา
คุณธรรมจริยธรรม และนําไปใช้ใน
การดํารงชีวิต
๒.๓.๓ โครงการ/กิจกรรม: การ ๑. เพื่อดําเนินการตามโครงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การ
พระราชดําริด้านการอนุรักษ์

สกว.

> ร้อยละ
๘๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

สคช.

๑๕,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

สลค.

ร้อยละ ๘๐

สกท.
สขช.

๑ ครั้ง
๑๐๐

สมช.

๑ ครั้ง

บุคลากร สลค.
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
และเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม

๒๐,๐๐๐

-

๔๐,๗๑๐

บุคลากร
หน่วยงานมี

๒๓๕,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๔๐,๗๑๐

๒๓๕,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

-

- ๑๑ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
เรียนรู้การดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ การสร้างความรู้ความ
เข้าใจ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
๒๕๔๐ และระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

๒.๓.๔ โครงการ/กิจกรรม: การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และ
แหล่งน้ํา
๒. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน และนํากลับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กรอย่างถูกต้อง
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับการ
อบรม
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
พัฒนาความคิดพื้นฐานในการ
ต่อต้านการทุจริต
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์และความ
ถูกต้องอันจะนําไปสู่การ
บริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สมช.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ
ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่อง
คุณธรรม
จริยธรรม
และนํามาใช้
เป็นกรอบใน
การ
ปฏิบัติงาน

๑ ครั้ง

บุคลากร
หน่วยงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่อง
คุณธรรม
จริยธรรม
และนํามาใช้
เป็นกรอบใน
การ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ
ที่ใช้

๖๒,๖๐๐

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

๖๒,๖๐๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

- ๑๒ -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
งบประมาณ
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
ปริมาณ
คุณภาพ
บุคลากรมี
๓ รุ่น รุ่นละ
๔๕,๖๐๐
ค่
า
นิ
ยมไม่ทนต่อ
๕๐ คน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๓.๕ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ปรับฐานความคิดบุคลากรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต

สคก.

๒.๓.๖ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน

น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
ทุจริต

สคก.

๑ ครั้ง

๒.๓.๗ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการเผยแพร่
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่างๆ

เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ แ ละข้ อ มู ล
ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประมวล
จริ ย ธรรมฯ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ส่ ง เสริ ม
ข้าราชการและบุคลากร สศช.ให้มี
ความรู้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมฯ อย่างถูกต้อง ชัดเจน

สศช.

๑๒ ครั้ง

๒.๓.๘ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ / กิจกรรม: การ
เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักใน
หน้าที่ที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย
๑. การนํามวลชนร่วมทํากิจกรรม เนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมฯ (๒ ครั้ง)
๒. การจัดกิจกรรมมวลชนในโอกาส
และวันสําคัญ (๕ ครั้ง)

๑. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้
อุดมการณ์ความรักชาติของ กอ.
รมน. ไปสู่ประชาชนทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง
๒. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมี
อุดมการณ์ความรักชาติยึดมั่นใน
ความจงรักภักดี มีความรักสามัคคี
มีศัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สกท.
กอ.รมน.

การทุจริต
รวมทั้งมีความ
ละอายและเกรง
กลัวการกระทํา
อันเป็นการ
ทุจริต
ประยุกต์หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับ
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

๘๔,๙๐๐

๗๐,๐๐๐

๑๐ เรื่อง
- จํานวน
กิจกรรมที่จัด
งาน
- จํานวน
ประชาชนที่ร่วม
กิจกรรม

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)
๔๕,๖๐๐

๘๔,๙๐๐

๑๗,๕๐๐

๑๗,๕๐๐

๑๗,๕๐๐

๑๗,๕๐๐

- ประชาชน
ตระหนักใน
หน้าที่ที่ต้อง
พิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา
และ
พระมหากษัตริย์
- เกิดกระแส
ความรักความ
สามัคคีของคน
ในชาติ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

- ๑๓ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. การปลูกจิตสํานึกเทิดทูนฯ และ
คุณธรรมจริยธรรมฯ (๘ รุ่น)
๔. ตามรอยแนวคิดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (๖ ศูนย์การ
เรียนรู้)
๒.๓.๙ โครงการ/กิจกรรม:
ฝึกอบรมจริยธรรมของ
กอ.รมน. / กิจกรรม: การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่น ให้กับกําลังพล กอ.
รมน.

๓. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบ
ต่อชุมชน สังคม ความมั่นคงของ
ชาติ และความไม่สงบเรียบร้อย
ของสังคม โดยประชาชนมีส่วนร่วม
๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และระเบี ย บวิ นั ย ของกํ า ลั ง พล
กอ.รมน. ให้ ป ระพฤติ ปฏิ บั ติ ต น
เป็นข้าราชการที่ดี
๒. เพื่ อ เพิ่ ม ภู มิ คุ้ ม กั น ด้ า นจิ ต ใจ
ปลุกจิตสํานึกในการทําความดีของ
กํ า ลั ง พล กอ.รมน. ที่ จ ะส่ ง ผลให้
เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม
๓. เพื่อให้สามารถนําหลักธรรมไป
ประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานได้อย่าง
มี ค วามสุ ข เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชนและความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศ๔. เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
แนวทางในการส่งเสริมมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมอย่างต่ อเนื่ อง และ
ปรากฎผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมของ
กอ.รมน.

๒.๓.๑๐ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการกํากับ
กิจการที่ดี Corporate
Governance (CG)
๒.๓.๑๑ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการศูนย์ข้อมูล

เพื่อดําเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารราชการ ของ สช. ให้
ประชาชนที่สนใจรับรู้ข้อมูล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

๑,๘๘๐,๐๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐

- บุ ค ลากรใน
ห น่ ว ย ง า น มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้ า ใจในเรื่ อ ง
คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรมและ
นํ า ม า ใ ช้ เ ป็ น
กรอบในการ
ปฏิ บั ติ ง านและ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต

กอ.รมน.

- จํ า น ว น
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม

อสมท

๒ ครั้ง

๒๐๐,๐๐๐

สช.

บุคลากรใน
องค์กร และ

-

๑๕๐,๐๐๐

๗๔,๕๘๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)
๙๔๐,๐๐๐
๙๔๐,๐๐๐
๙๕๐,๖๗๐

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

๑๘๕,๗๕๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

- ๑๔ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
ข่าวสารราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
๒.๓.๑๒ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการพัฒนาผู้
ประเมินภายนอก

๒.๓.๑๓ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการสนับสนุนและ
พัฒนาการยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ อพท.

๒.๓.๑๔ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

๒.๓.๑๕ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการศึกษาเยี่ยม
ชม “โครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชดําริ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
เพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มศักยภาพ
ของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในการ
ดําเนินงานที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส จนสามารถนําความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาจนเกิดเป็นกลไกที่
นําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ อพท.
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ของผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.
- เพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในองค์กร
- เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตระหนั ก ถึ ง
พฤติ กรรมที่ ค วรหลี ก เลี่ ย งในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ความรู้เรื่องหลักที่ต้องไม่
ปฏิบัติเ กี่ ย วกับประโยชน์ ทับ ซ้อน
ในรูปแบบต่างๆ
- เพื่ อ น้ อ มลํ า ลึ ก ถึ ง พระมาหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สมศ.

เป้าหมาย
งบประมาณ
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
ปริมาณ
คุณภาพ
ประชาชน
ทั่วไป
้ประเมินภายนอกมี
๔,๒๐๐,๐๐๐
ผู้ประเมิน ผูความรู
้ความเข้าใจ
ภายนอก
ในการปฏิบัติงาน
บัติงาน
๓๐๐ คน สามารถปฏิ
ได้อย่างถูกต้อง

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)
-

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

-

๒,๑๐๐,๐๐๐

๒,๑๐๐,๐๐๐

๑๑๒,๕๐๐

๔๓๑,๑๐๐

๒๙๖,๔๐๐

ชัดเจน เป็นไปตาม
ระเบียบที่สมศ.
กําหนดโดย
ปราศจากข้อ
ร้องเรียน

อพท.

๑ ครั้ง

๘๔๐,๐๐๐

บจธ.

๔๑

เป็นการ
วางรากฐาน
จิตสํานึก
และ
วัฒนธรรม
ของ บจธ. ว่า
เป็นองค์กร
แห่งความ
โปร่งใส

๕๐,๐๐๐

บจธ.

๔๗

มีความรู้นํามา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรตาม

๒๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

- ๑๕ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

๒.๔.๒ โครงการ/กิจกรรม: การ
พัฒนาสนามเด็กเล่นตามหลักการ
พัฒนาสมอง “เล่นตามรอยพระยุคล
บาท” ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) (ระยะที่ ๒)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

ภารกิจหน้าที่
ของ บจธ.

- เพื่ อ เป็ น การศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละ
น้อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามภารกิจ
หน้าที่ของ บจธ.
๒.๔ กลยุทธ์: ขยายเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสํานัก
นายกรัฐมนตรี
๒.๔.๑ โครงการ/กิจกรรม:
ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ
ที่ใช้

ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต

สคก.

๓ หน่วยงาน การร่วมมือและ

๑) เพื่อถ่ายทอดกระบวนการและ/
หรื อให้คํ า ปรึกษาด้ านการจั ดการ
เรี ย นรู้ ผ่ า นการเล่ น ในสนามเด็ ก
เล่ น ตามหลั ก การพั ฒ นาสมอง
“เล่ นตามรอยพระยุ คลบาท” แก่
โรงเรียนในโครงการ
๒) เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ใน
การดํา เนิ นงาน การพัฒนาสนาม
เด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง
“เล่นตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อ
นําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการ
ทํางานในปีต่อไป
๓) เพื่อพัฒนาสนามเด็กเล่นตาม
หลักการพัฒนาสมอง “เล่นตาม
รอยพระยุคลบาท” เดิมที่มีอยู่ให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาเด็ก
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์

สบร.

โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
จํานวน
๑๘๓ แห่ง

บูรณาการข้อมูล
ใ น ก า ร ทุ จ ริ ต
แ ล ะ ก า ร
ดํ า เนิ น การต่ อ
ข้อร้องเรียน

เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การพัฒนา
รอบด้านทั้ง
ร่างกาย
จิตใจ-อารมณ์
สติปัญญา
และสังคม
ผ่านการเล่น
ซึ่งเป็นการ
สอนคุณธรรม
และจริยธรรม
ในเด็ก อาทิ
การแบ่งปัน
การมีวินัย
และปรับตัว
เข้าหาเพื่อน

-

๘๐๐,๐๐๐







๘๐๐,๐๐๐



- ๑๖ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

สังคม และสติปัญญา ผ่านการเล่น
และการเรียนรู้อย่างมีความสุข
๒.๕ กลยุทธ์: เสริมสร้างความเป็น
เอกภาพในสํานักนายกรัฐมนตรีด้วย
คุณธรรม
๒.๕.๑ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความมี
คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนา
ทักษะและศักยภาพของบุคลากร
ให้มีการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต และสร้างค่านิยม
วัฒนธรรม เป็นองค์กรแห่งความ
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง นําไปสู่การเป็นหน่วยงาน
ปลอดการทุจริต รวมทั้งเกิด
กระบวนการความร่วมมือและ
เครือข่าย/อาสาสมัครในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๕.๒ โครงการ/กิจกรรม:
เพื่อให้บุคลากรสํานักงบประมาณมี
โครงการฝึกอบรม
ความรู้ความเข้าใจในพระราชดํารัส
สัมมนาและศึกษาดูงาน การเรียนรู้ การ เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ดําเนินวิถีชีวิตตามแนวพระราชดําริ
การเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ที่นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
๒.๕.๓ โครงการ/กิจกรรม:
๑. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่และ
โครงการเสริมสร้างองค์ ที่ โ อนมารั บ ราชการในสํ า นั ก งาน

สปน.

๕๐

สงป.

๕๐

ก.พ.

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่และที่โอนมารับ
ราชการใน
สํานักงาน ก.พ.

บุคลากรเป็น
ผู้มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม มี
จิตสํานึกต่อต้าน
การทุจริต ดํารง
ชีพอย่าง
พอเพียง
สามารถนําไปสู่
การเป็นองค์กร
ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่และที่โอนมารับ
ราชการใน
สํานักงาน ก.พ. ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๕๗,๑๐๐

๕๗,๑๐๐

๒,๖๙๘,๓๔๕

๙๒๗,๗๔๕

๕๙๐,๒๐๐

๕๙๐,๒๐๐

๕๙๐,๒๐๐

- ๑๗ -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และส่งเสริมคุณธรรม

ก.พ. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่และ
ที่ โ อนมารั บ ราชการในสํ า นั ก งาน
ก.พ.ได้เรียนรู้แนวพระราชดําริใน
การบริหารจัดการน้ํา

๒.๕.๔ โครงการ/กิจกรรม:
กิจกรรมส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๓. ยุทธศาสตร์: ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมในองค์กร
๓.๑ กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๓.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการพัฒนาบุคลากร

๑) ปลูกฝังเสริมสร้างด้านคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร
๒) สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานในด้านคุณธรรม

สบร.

มีผู้เข้าอบรม
ร้อยละ ๗๐
ของบุคลากร

บุคลากรมีความเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

สลน.

๑๐
โครงการ/
หลักสูตร

๓.๑.๒ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการจัดทําคู่มือและ
หนังสือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมแก่บุคลากร
สศช. และผู้สนใจ

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตน/
ปฏิบัติงานของข้าราชการและ
บุคลากร สศช. ให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนและพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้
กลุ่มเป้าหมายและประชาคม สศช.
มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม

สศช.

๑ เล่ม

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สศช.

๕๐ ราย
ร้อยละ ๕๐

๓๓๒,๐๐๐

๓๓๒,๐๐๐

๓.๑.๓ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการจัดอบรม

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิด
เกี่ยวกับ “ป่า ๓
อย่าง ประโยชน์ ๔
อย่าง” ได้หลักคิด
ในการทํางาน
พร้อมทั้ง ปฏิญาณ
ตนว่า “ทํางานเต็ม
กําลัง ตั้งมั่นสุจริต
ใช้ชีวิตพอเพียง”
เพื่อเป็นหลักในการ
ดําเนินชีวิต
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้นําหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
มาบริหารจัดการใน
การดําเนินชีวิต

มีความรู้
เท่าทันกับ
ทุกสถานการณ์

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

๑๖๐,๐๐๐

๑,๖๒๐,๐๐๐

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

๑๖๐,๐๐๐

๔๐๕,๐๐๐

๔๐๕,๐๐๐

๔๐๕,๐๐๐

๔๐๕,๐๐๐

- ๑๘ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร สศช.

จริยธรรมและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการประพฤติมิชอบ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่าง
ถูกต้องและถูกระเบียบ กฎหมาย
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ที่เข้มแข็งใน สศช.
เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเสริมสร้างวินัยการรักษาวินัย
รวมตลอดถึงการสร้างจิตสํานึก
ค่านิยม และทัศนคติที่ถูกต้องใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน

๓.๑.๔ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการอบรมสัมมนา
ร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการ
ที่ดี” สําหรับข้าราชการบรรจุใหม่
๓.๑.๕ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการเสริมสร้างวินัย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๑.๖ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
๓.๑.๗ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการส่งเสริมองค์กร
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
ของบุคลากรในองค์กร
๓.๑.๘ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการพัฒนาระบบ

เพือ่ สามารถปฺฏบิ ตั งิ านตามหลัก
ธรรมาภิบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

ก.พ.ร.

๒ ครั้ง

สคบ.

> ร้อยละ
๗๐

สคบ.

ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐
มีความตระหนัก
ในเรื่องวินัย
การรักษา

งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

๘๒,๕๐๐

๘๒,๕๐๐

> ร้อยละ
๗๐

๑๙๖,๐๐๐

๑๙๖,๐๐๐

สกว.

> ร้อยละ
๘๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สช.

บุคลากร
ภายใน
องค์กร

-

- ๑๙ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล มี ๗ กิจกรรม ได้แก่
๑) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ เช่ น
การเงิน บัญชี พัสดุ สารบรรณ ให้เอื้อ
ต่อการดําเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธ รร
มาภิบาล
๒) การประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ น
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
๓) การตรวจสอบภายในและภายนอก
๔) ระบบการควบคุ ม ภายในการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร
๕) ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร
ดําเนินงานของ สช. และภาคีเครือข่าย
๖) การสร้ า งค่ า นิ ย มองค์ ก รและ
ส่งเสริมบรรยากาศองค์กรแห่งความสุข
๗) การอบรมเสริ ม สร้ า ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของ สช.
๓.๑.๙ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการอบรมสัมมนา
“สคช.องค์กรแห่งจริยธรรมและความ
โปร่งใสปีที่ ๒”
๓.๑.๑๐ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการอบรม พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสให้พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง

สคช.

๘๐

พนักงานมี
ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้กฎหมาย
ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานจนถึงนําไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง

สคช.

๘๐

พนักงานมีความรู้
กฎหมายที่สําคัญ
และเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานจนถึง
นําไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สกท.

๔๐

๑๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

๑๐,๐๐๐

- ๒๐ -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ
พนั
กงานมีความรู้
๘๐

งบประมาณ
ที่ใช้

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑.๑๑ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการอบรมการ
จัดทํามาตรฐานอาชีพ Functional
Analysis
๓.๑.๑๒ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการพัฒนาบุคลากร /กิจกรรม :
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน

เพื่อให้พนักงานมีความรู้และปฏิบัติ
ตามภารกิจหลักในการจัดทํา
มาตรฐานอาชีพได้อย่างถูกต้อง

สคช.

1.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและ
เ ข้ า ใจหลั ก ธรรมาภิ บ า ล แ ล ะ
จริยธรรมขององค์กร
๒. เพื่อยกระดับความสามารถใน
การบริหารงานตามหลักธรรมา
ฅภิบาลและความโปร่งใส
๓.๑.๑๓ โครงการ/กิจกรรม:
1. เพื่ อ เป็ น การปลู กฝั ง จริ ย ธรรม
โครงการปรับปรุงการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลของ
บริหารจัดการตามหลัก ITA /กิจกรรม : บุคลากร
การปลูกฝังจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างธรร 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้
มาภิบาลของบุคลากร
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานจาก
การเรียนรู้และประสบการณ์ตรง
๓.๒ กลยุทธ์: พัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานและแสวงหาความรู้
๓.๒.๑ โครงการ/กิจกรรม: ศูนย์ ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง
รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
๓.๒.๒ โครงการ/กิจกรรม:
๑) เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและ
โครงการเตรียมความ
เยาวชนสู่การเรียนรู้ยุคใหม่ เป็น
พร้อมเยาวชนสู่โลกอนาคตแห่งการ
แรงผลักดันในการสร้าง “๕
เรียนรู้ยุคใหม่
อุตสาหกรรมใหม่” (The New SCurve) โดยการพัฒนาขีด
ความสามารถ และสร้างแรง
บันดาลใจ ให้เด็กและเยาวชนมี

สพค.

๓๙๒

๒๘๒,๐๐๐

สพค.

๓๙๒

๒๕๐,๐๐๐

ทักษะที่สําคัญ
ตาม Core
Business
Process

สคก.

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
ร้องเรียน

สบร.

เด็กนักเรียน
เด็กและ
ระดับ
เยาวชนมี
ประถมศึกษา โอกาสได้รับ
วัย ๙-๑๒ ปี ความรู้ด้าน
เข้าร่วม
คุณธรรมและ
กิจกรรม
จริยธรรม
จํานวน ๖๐
คน

๔๐,๐๐๐

๔๗๐,๓๐๐

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)
๔๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

๒๘๒,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐






๔๗๐,๓๐๐



- ๒๑ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

๓.๒.๓ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการอบรมการ
บริหารจัดการโครงการด้วยระบบ IT
(IT4PM)
๓.๒.๔ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการอบรมการใช้
งานระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (eoffice)
๓.๒.๕ โครงการ/กิจกรรม:
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
งานระบบฐานข้อมูล TPQI-NET
๓.๒.๖ โครงการ/กิจกรรม:
สนับสนุนการพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมายป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศักยภาพรองรับการแข่งขันใน
อนาคต
๒) เพื่อตอบโจทย์ Thailand ๔.๐
โดย สบร. เป็นหนึ่งในกลไก
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลด้วยองค์ความรู้
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่
๒๑
๓) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้และปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ให้กับเด็กและเยาวชน ในการ
ค้นหาตนเอง พัฒนาศักยภาพ ให้
รู้เท่าทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างไม่หยุดนิ่ง
เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะ
ในการบริหารจัดการโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

สคช.

๘๐

ติดตามการ
รายงานผลการ
ดําเนินการได้
ครบถ้วน

-

เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะ
ในการใช้งานระบบสารบรรณอิเลก
ทรอนิกส์ (e-office)

สคช.

๘๐

๔๐,๐๐๐

เพื่อให้พนักงานมีความรู้และใช้
ประโยชน์ฐานข้อมูลในการพัฒนา
งานและเผยแพร่ผลงานสถาบัน
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ด้าน
กฎหมายป้องกันการทุจริตและ

สคช.

๓๐๐,๐๐๐

พนักงาน
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว
สร้างการรับรู้
เรื่องระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

สคช.

๘๐

พนักงานรู้และ
เข้าใจกฎหมาย
และไม่ปฏิบัติ

-

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

๑๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

๑๐,๐๐๐

- ๒๒ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
และประโยชน์ทับซ้อน (Application
ม.๑๐๐ , ๑๐๓)
๓.๓ กลยุทธ์: สร้างค่านิยมให้
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เปลี่ยนแปลงและมีวัฒนธรรมการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓.๓.๑ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๓.๒ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร

๓.๓.๓ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการส่งเสริม ยก
ย่อง ข้าราชการและบุคลากร ที่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ พลเรือน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

ตนขัดต่อ
กฎหมาย

ประโยชน์ทับซ้อน (Application
ม.๑๐๐ , ๑๐๓)

สร้างค่านิยมในการยกย่องคนดี

๓ คน/ปี

บุคคล
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม

๑๒,๗๐๐

ข้าราชการมี
จิตสํานึกที่ดี เพื่อ
รักษาเกียรติยศ
ศักดิ์ศรีของ
ข้าราชการในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดย
คํานึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
เพื่อให้เป็นที่
เชื่อมั่นศรัทธาแก่
ประชาชน

๑๙,๒๙๗,๔๐๐

๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเครื่องมือ
การส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม รวมทั้ ง ติ ด ตาม
ประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของการปฏิ บั ติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมในภาครัฐ
๒. เพื่ อ ฝึ ก อบรมวิ ท ยากรตั ว คู ณ และ
เผยแพร่ ห ลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งเกี ย รติ ภู มิ
ข้าราชการ สํานึก ข้าราชการไทยไม่โกง
ให้กับส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
๓. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
กลไกการขั บ เคลื่ อ นจริ ย ธรรม ในส่ ว น
ราชการ
๔. เพื่อรณรงค์เสริมสร้างให้ข้าราชการมี
จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตาม
มาตรฐานทางจริ ย ธรรม ข้ า ราชการพล
เรือน

ก.พ.

นิติกร/
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านวินัย/
อุทธรณ์/ร้อง
ทุกข์ หัวหน้า
ส่วนราชการ
ระดับกรม/
จังหวัด
คณะกรรมการ
จริยธรรมและ
ผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรที่
ประพฤติปฏิบัติตนชอบตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนและสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้กับผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม

สศช.

๑ ครั้ง

๓,๐๐๐

๑๒,๗๐๐

๔,๘๒๔,๓๕๐

๔,๘๒๔,๓๕๐

๔,๘๒๔,๓๕๐

๔,๘๒๔,๓๕๐

๓,๐๐๐

- ๒๓ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

๓.๓.๔ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการเรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๓.๓.๕ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการปันน้ําใจถวาย
เป็นพระราชกุศลพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๓.๓.๖ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการชวนกันทําดี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

๓.๓.๗ โครงการ/กิจกรรม:
กิจกรรมร่วมถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๓.๓.๘ โครงการ/กิจกรรม:
กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์สํานักงาน ก.พ.ร. โปร่งใส
ไร้การทุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ
จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม
เพื่อให้บุคลากรของสํานักงาน
ก.พ.ร. ได้ศึกษาเรียนรู้ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดย
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ทํางาน และในชีวิตประจําวันได้
เพื่อสร้างวัฒนธรรม สังคมการมี
น้ําใจให้แก่บุคลากรและครอบครัว
ของบุคลากรของสํานักงาน ก.พ.ร.
๑. เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ขัดเกลาจิตใจ
และสร้างขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน ให้กับบุคลากรของ
สํานักงาน ก.พ.ร.
๒. เพื่อทําความดีถวายเป็นพระ
ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเป็นการให้บุคลากรสํานักงาน
ก.พ.ร. ได้มีโอกาสถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงาน ก.พ.ร.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ก.พ.ร.

บุคลากร
ก.พ.ร.

-

ก.พ.ร.

บุคลากร ก.พ.ร.
และตรอบครัว

-

ก.พ.ร.

๕ กิจกรรม

-

ก.พ.ร.

๕ กิจกรรม

-

ก.พ.ร.

๕ กิจกรรม

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

- ๒๔ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
๓.๓.๙ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่
๓.๓.๑๐ โครงการ/กิจกรรม:
จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “สกว.สัมพันธ์”
๓.๓.๑๑ โครงการ/กิจกรรม:
จัดทําสื่อประกอบ การ
สร้างการรับรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
การทํางานที่มุ่งเน้นคุณธรรมและ
จริยธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อให้บุคลากรมีค่านิยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การทํางานที่มุ่งเน้นตามหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม
๓. ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ
๓.๓.๑๒ โครงการ/กิจกรรม:
๑.เพื่อให้บุคลากรมีค่านิยมและ
โครงการจัดทําระเบียบ ทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง
สํานักงานว่าด้วยประมวลจริยธรรม
๒.มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
องค์กร
การทํางานที่มุ่งเน้นตามหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม
๓. ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ
๓.๓.๑๓ โครงการ/กิจกรรม:
๑.เพื่อให้บุคลากรมีค่านิยมและ
กําหนดให้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง
เป็นค่านิยมขององค์กร
๒.มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การทํางานที่มุ่งเน้นตามหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม
๓. ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ
๓.๓.๑๔ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการยกย่องเชิดชู
คนดี สช. (คัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่อง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สกว.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ
๑ ครั้ง

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ

๑๐๐,๐๐๐

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

สกว.

> ร้อยละ
๘๐

๒๐๐,๐๐๐

สช.

บุคลากร สช.
และ
ประชาชน
ทั่วไป

-

สช.

บุคลากร สช.

-

สช.

บุคลากร สช.

สช.

บุคลากร สช.

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

- ๒๕ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นผู้ประพฤติปฏิบตั ิตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต
๓.๓.๑๕ โครงการ/กิจกรรม:
กิจกรรมทําบุญตักบาตรเช้า
ประจําเดือน
๓.๓.๑๖ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการฝึกอบรมและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

๓.๓.๑๗ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการกระตุกต่อม
คิดสร้างจิตสํานึกความโปร่งใสใน
องค์กร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สช.

๑.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิ ย มร่วมกันในการทํ างาน
ของบุคลากรทุกระดับ
๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ค วาม
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานอย่าง
มีธรรมาภิบาล
๓. เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค คลากรตาม
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล
( Individual Development
Plan: IDP)
๑) สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการองค์กร และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร
๒) ป้องกันการทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อน และปัญหา
อื่นๆที่เกิดจากการขาดความ
โปร่งใสขององค์กร รวมถึงการลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
๓) สร้างจิตสํานึกให้แก่เจ้าหน้าที่
ทุกคนขององค์กรเรื่องความ
ซื่อสัตย์ เป็นธรรม เพื่อให้มีการ
พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
การทํางานของสํานักงานฯ

อพท.

สบร.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

-

บุคลากร สช.
และ
ประชาชน
ทั่วไป
๑ ครั้ง

มีสมาชิกร้อย
ละ ๒๐ ของ
บุคลากร

งบประมาณ
ที่ใช้

๑,๒๐๐,๐๐๐

เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความ
เข้าเรื่อง
คุณธรรม
โปร่งใส และ
ร่วมกัน
ป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อนใน
องค์กร

๑,๒๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

- ๒๖ -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ
ได้
ต้นแบบคน
๑

งบประมาณ
ที่ใช้

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๓.๑๘ โครงการ/กิจกรรม:
โครงการคัดเลือก
บุคลากรที่มีผลงานที่แสดงออกถึงความ
ตั้งมั่น ยืนหยัด และพากเพียรมุ่งมั่นให้
เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต
๓.๔ กลยุทธ์: สร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
๓.๔.๑ โครงการ/กิจกรรม:
กิจกรรมการพัฒนาองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

เพื่อสนับสนุนคนทําความดีให้ได้รับ
การชื่นชมยกย่อง

สคช.

เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมให้มีความเป็น
ปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้ประชาคม
สศช. และบุคลากรภายนอก
สามารถใช้องค์ความรู้ดังกล่าวเป็น
ฐานข้อมูลในการดําเนินงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานจริง
และเรียนรู้จากกรณีศึกษากรณี
ตัวอย่าง ทําให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจน
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานจริง
และเรียนรู้จากกรณีศึกษา กรณี
ตัวอย่าง ทําให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจน

สศช.

๖ ครั้ง

-

ก.พ.ร.

๑ ครั้ง

-

ก.พ.ร.

๑ ครั้ง

-

สคช.

๘๐

๓.๔.๒ โครงการ/กิจกรรม:
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ หัวข้อ “วินัย
ข้าราชการ”
๓.๔.๓ โครงการ/กิจกรรม:
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ หัวข้อ “กา
รสร้งจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่ในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน (conflict of Interest)”
๓.๔.๔ โครงการ/กิจกรรม:
กิจกรรมระบบการสอน
งาน OJT

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ด้วยระบบพี่เลี้ยง

ทําความดีของ
สถาบัน

พนักงานมีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
ภาระงานและ
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

-

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

- ๒๗ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
๓.๔.๕ โครงการ/กิจกรรม:
อบรม Orientation
จนท.ใหม่

รวม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้พนักงานเข้าใหม่มีความรู้
ความเข้าใจในการทํางานของ
สถาบันและสร้างภาพลักษณ์อันดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สคช.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ
พนั
กงานมีความ
๑๐๐
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๐) (เม.ย. - มิ.ย. ๖๐)
๑๐,๐๐๐

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๐)

๒๐,๐๐๐

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๕๙)
๑๐,๐๐๐

๑๐๕,๑๒๒,๒๑๕

๒๑,๙๖๒,๑๗๕

๑๕,๐๔๖,๗๙๐

๔๒,๕๙๗,๒๕๐

งบประมาณ
ที่ใช้

๒๕,๕๑๖,๐๐๐

หมายเหตุ

