แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสํานักนายกรัฐมนตรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สถานที่ตั้ง ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ประสานงาน นายสมชาย จันทร์สุข
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๙๒๔ หรือ ๐๘ ๙๐๗๔ ๒๒๖๙
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔
๑
๒

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สปน.
สลน.

จํานวน
จํานวน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร
และภาคี
ในหน่วยงาน
เครือข่าย
๖๑๒
๑๐๐
ข้าราชการ/พนักงาน
๕๔๔
ราชการ/ลูกจ้างประจํา

จํานวน
ประชาชน
เป้าหมาย

ของ สลน.

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สลค.
สขช.
สงป.
สมช.
สคก.
ก.พ.
สศช.
ก.พ.ร.
สกท.
กอ.รมน.

๓๙๔
๗๖๐
๑,๐๒๐
๒๙๗
๔๑๑
๕๖๒
๖๔๓
๒๑๓
๔๔๕
๑,๔๐๐

๑๓ สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
๑๔ ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยน์ของชาติทางทะเล

สทนช.
ศรชล.

๒๔๔
๒๐๐

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

กรมประชาสัมพันธ์
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

กปส.
สคบ.
สช.
รจภ.
สคช.

๓,๙๗๐
๒๕๕
๘๐
๒,๖๓๕
๑๔๓

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

บจธ.
สบร.
สพร.
สสปน.
สศส.
อสมท

๖๕
๑๖๑
๒๘๑
๑๔๔
๑๖๒
๑,๔๕๘

๑๒๕

๖๐
๔๑๑
๒๐
๔
๑๐๐

๒,๔๖๓,๑๙๔
๑๐,๐๐๐

ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
กอ.รมน.

๘๐๐
บุคคลากรภายใน
ศรชล. ศรชล.ภาค
๑,๒,๓

๓
องค์กรรับรองฯ
๕๐ แห่ง

๕๐

๓๐

๗๐๐,๐๐๐

-๒จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จํานวนงบประมาณที่ใช้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม
 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจํานวน
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจํานวน

๑๕๐ โครงการ
๓๖,๒๓๒,๗๗๕ บาท
๓๑,๑๔๖,๓๗๕ บาท
๕,๐๘๖,๔๐๐ บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสําคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม จํานวน
๑๑ แห่ง รวมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน
๖๘๘ คน
 หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ จํานวน
๒๕ แห่ง รวมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๕๐๐,๔๐๘ คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร
หน่วยงาน

องค์กรมีเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความโปร่งใส มีมาตรการป้องกันการทุจริต สามารถลดผลประโยชน์
ทับซ้อน รวมทัง้ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและปัญหาอื่น ๆ

บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

บุคลากรเข้าใจและสามารถสร้างจิตสํานึกที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซือ่ สัตย์
เป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการนําหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ได้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส

เปิดโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

-๓รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
๑. ยุทธศาสตร์: เสริมสร้างกลไก
การกํากับ ติดตามการบริหาราชการ
แผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๑ กลยุทธ์: พัฒนาระบบ
และกลไกการกํากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ และหลักธรรมาภิบาล
๑.๑.๑ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง
“การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ผลงานและการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานของ สลน.”

๑.๑.๒ โครงการ/
กิจกรรม: กําหนดเงื่อนไขด้านจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการเป็นองค์ประกอบ
ในการแต่งตั้งบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสํานักงบประมาณในทุกระดับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของ สลน. สู่ระดับสํานักงาน/กอง/
ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม และระดับบุคลล
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ราชการและประเมินผลให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อจัดทําข้อเสนอแนวทาง
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของ สลน.
เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการแต่งตั้ง
บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักงบประมาณ
ในทุกระดับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

สลน.

๑ โครงการ

สงป.

ร้อยละ
๑๐๐

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

บุคลากร สลน.
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นและ
สอดคล้องกับ
แนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่
และหลักธรรมาภิบาล

สํานักงบประมาณ
ใช้องค์ประกอบ
ด้านจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ
ในการแต่งตั้งและ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
บุคลากรในสังกัด

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

๔๖๐,๐๐๐

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

๔๖๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

-๔-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
๑.๑.๓ โครงการ/
กิจกรรม: กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ์
วิธีการด้านการบริหารงานบุคคล
ให้การใช้ดุลพินิจของผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมาย มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๑.๑.๔ โครงการ/
กิจกรรม: จัดให้มีกลไกหรือช่องทาง
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมจากบุคลากร
สํานักงบประมาณ ประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย
๑) สํานักงบประมาณ (ทางไปรษณีย์
และตู้รับฟังข้อคิดเห็นหรือกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน)
๒) คณะกรรมการจริยธรรมและ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
๓) เว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
๑.๑.๕ โครงการ/
กิจกรรม: จัดและทบทวนระบบ
การจัดการเรื่องร้องเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ

๑.๑.๖ โครงการ/
กิจกรรม: จัดทําและทบทวนแผน
ปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของสํานักงบประมาณ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
การแต่งตั้ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของบุคลากรสํานักงบประมาณ

สงป.

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
๒ เรื่อง

เพื่อให้สํานักงบประมาณมีช่องทาง
ในการรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อร้องเรียนจากบุคลากร
สํานักงบประมาณ ประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย

สงป.

๓ ช่องทาง

เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับ
การร้องเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

สงป.

๑ ครั้ง

เพื่อให้สํานักงบประมาณมีแผน
ปฏิบัติงานสําหรับใช้ในการดําเนินงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

สงป.

๑ ครั้ง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

สํานักงบประมาณ
มีหลักเกณฑ์ด้าน
การบริหารงานบุคคล
ที่ชัดเจน โดยลดการใช้
ดุลพินิจ และสามารถ
เปิดเผย ตรวจสอบได้

-

บุคลากรสํานัก
งบประมาณ
ประชาชน
และผู้มสี ่วนได้เสีย
มีบทบาทในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของสํานัก
งบประมาณ

-

สํานักงบประมาณ
มีระบบการจัดการ
ร้องเรียนทีท่ ันต่อ
สภาพการณ์ของ
หน่วยงานและสามารถ
นําไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
สํานักงบประมาณ
เป็นไปด้วยความ

-

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

-๕-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
เรียบร้อยตาม
แผนปฏิบัติงาน
สํานักงบประมาณมีการ
รวบรวมและจัดทํา
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
โครงการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสํานัก
งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

เพื่อให้สํานักงบประมาณมีการกํากับ
๑.๑.๗ โครงการ/
กิจกรรม: จัดทํารายงานผล
ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม
การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรมของสํานักงบประมาณ

สงป.

๑ ครั้ง

เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงบประมาณ และนําไปสู่
ความตระหนักและให้ความสําคัญ
ในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใส
เพื่อเป็นมาตรฐาน และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้เกิด
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะ
มุ่งมั่นบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

สงป.

๑ ครั้ง

สคก.

๑ ครั้ง

ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการและ
พร้อมรับการ
ตรวจสอบ

-

สคก.

๑ ครั้ง

ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ในการมุ่งมั่นที่จะ
บริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต

-

สคก.

๑ ครั้ง

แนวทาง และขั้นตอน
การดําเนินการ
ข้อร้องเรียนกรณีเกิด
การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานฯ

-

๑.๑.๘ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
ของสํานักงาน ป.ป.ช.
๑.๑.๙ โครงการ/
กิจกรรม: การเผยแพร่ประกาศนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑.๑.๑๐ โครงการ/
กิจกรรม: การเผยแพร่ประกาศ
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑.๑.๑๑ โครงการ/
กิจกรรม: การเผยแพร่ประกาศ
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อเป็นแนวทางและขั้นตอน
การดําเนินการข้อร้องเรียน กรณี
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ

-

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

-๖-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑.๑.๑๒ โครงการ/
กิจกรรม: การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการขับเคลื่อนและเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง

ก.พ.

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
๘๑๗ คน

๑.๑.๑๓ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมการรณรงค์ ส่งเสริม
สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
จริยธรรมภาครัฐ
๑) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
๒) การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
๓) การเสริมสร้างจิตสํานึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๔) การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นของสํานักงาน ก.พ.
๑.๑.๑๔ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ สศช. ภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส
และเสริมสร้างจริยธรรมต้านทุจริต
เชิงรุกของ สศช.

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝัง
จิตสํานึกการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

ก.พ.

๑๗ ครั้ง

๑) สนับสนุนให้ สศช. มีความรู้
ความเข้าใจแนวคิดการประเมิน
แนวทางการประเมิน กระบวนการ
ประเมิน และระเบียบวิธีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน
๒) พัฒนาผลการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ สศช.
เพื่อเป็นข้อเสนอแนะและแนวทาง

สศช.

คะแนน ITA
> ๘๕
คะแนน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีจิตสํานึกการเป็น
ข้าราชการที่ดี
ประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและประมวล
จริยธรรมและเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีจิตสํานึกการเป็น
ข้าราชการที่ดี
ประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและประมวล
จริยธรรมและเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๑,๒๘๔,๕๐๐

๔๘๖,๐๕๐

๑๒๔,๕๕๐

๓๗๕,๑๐๐

๒๙๘,๘๐๐

๙,๗๖๑,๘๐๐

๑๔๗,๐๐๐

๗,๗๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑,๘๕๔,๘๐๐

๔๘,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

หมายเหตุ

-๗-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

๑.๑.๑๕ โครงการ/
กิจกรรม: การประกาศเจตจํานงสุจริต
ในการปฏิบัติราชการศูนย์อํานวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๑.๑.๑๖ โครงการ/
กิจกรรม: การเสริมสร้างระบบและ
กลไกความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ในการปรับปรุงหรือพัฒนา
ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ สศช.
เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ที่จะมุ่งมั่นบริหารงานและปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต

เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ให้เป็นสากล ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบมุ่งเน้นประโยชน์
สาธารณะ
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ สช.
ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
และเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ที่จะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต
ส่งเสริมการดําเนินงานที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส

๑.๑.๑๗ โครงการ/
กิจกรรม: เผยแพร่ประกาศนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้
และเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
ของ สช.
๑.๑.๑๘ โครงการ/
กิจกรรม: ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ สช.
ภายใต้ส่งเสริมคุณธรรมด้วยการควบคุม
ติดตามการปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์
การประเมิน คุณธรรม และ
ความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน
๑.๑.๑๙ โครงการ/
สนับสนุนให้ สช. มีความรู้เข้าใจใน
กิจกรรม: เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมิน และกระบวนการ
ด้านองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส
ประเมิน และวิธีประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

กําลังพล ศรชล. /
ศรชล.ภาค มีจิตสํานึก
และเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ในทางสุจริต และได้
รับทราบข้อปฏิบัติ
ในแต่ละห้วงเวลา
ได้อย่างถูกต้องตรงกัน
ระบบและกลไกการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ศรชล.

๑ ครั้ง/
สัปดาห์

กปส.

๒๒ ครั้ง

สช.

๑ ครั้ง

ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ในการมุ่งมั่นที่จะ
บริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต

-

สช.

คะแนน ITA
> ๘๕
คะแนน

ตัวชี้วัดด้านการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

-

สช.

๒ ครั้ง

บุคลากร สช. ได้รับรู้
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

๑๕,๐๐๐

หมายเหตุ

-๘-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

๑.๑.๒๐ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริมคุณธรรมและป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ

สร้างจิตสํานึกและความตระหนักรู้
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการป้องกัน
การทุจริตกับบุคลากร สช. ทุกคน

สช.

ร้อยละ ๗๐

๑.๑.๒๑ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- กิจกรรมความดีที่ขอเสนอแบ่งปัน
- กิจกรรมความดีที่ขอเยี่ยมชม
๑.๑.๒๒ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการตามรอยองค์กร
คุณธรรมที่ธํารงค์ความยั่งยืน

เพื่อติดตามหน่วยงานให้มีแนวปฏิบัติ
และกิจกรรมส่งเสริมที่สอดคล้องกับ
คุณธรรมหลักของราชวิทยาลัยฯ

รจภ.

๑๒ ครั้ง

เพื่อให้บุคลากรของราชวิทยาลัยฯ
ทราบถึงวิธีการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน

รจภ.

๑ ครั้ง

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ยึดมั่นในจริยธรรม มีจิตสํานึก
คํานึงถึงคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเพื่อเสริมสร้างให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่เข้าใหม่
ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม

สบร.

๑.๑.๒๓ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมเกี่ยวกับจริยธรรม
ของสํานักงาน ให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบ
๑.๑.๒๔ โครงการ/
กิจกรรม: ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน
๑.๑.๒๕ โครงการ/
กิจกรรม: การดําเนินการเพื่อประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ของ สพร. (ITA)

เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
และมีเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกันมากขึ้น
เกิดความตระหนักและ
ให้ความสําคัญในเรื่อง
ความซือ่ สัตย์ สุจริต
ในการปฏิบัติงาน
ทุกหน่วยงาน
มีแนวปฏิบัติ
และกิจกรรมส่งเสริม
ที่สอดคล้องกับ
คุณธรรมหลัก

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

๒๐,๐๐๐

๗๐,๘๐๐

๗๑,๖๐๐

๑ ประกาศ

บุคลากรของ
ราชวิทยาลัย
นําความรู้มาพัฒนา
หน่วยงานของตน
ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้
คุณธรรมและโปร่งใส
และใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติตน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สพร.

ร้อยละ
๑๐๐

เจ้าหน้าที่เข้าใหม่
ผ่านการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม

-

สพร.

> ร้อยละ
๘๕

องค์กรมีการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ

-

-

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

ไตรมาส ๔

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๑๗,๗๐๐

๑๗,๗๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๗,๗๐๐

๑๗,๗๐๐

๗๑,๖๐๐

หมายเหตุ

-๙-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
๑.๑.๒๖ โครงการ/
กิจกรรม: พัฒนาสื่อ ช่องทาง
การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ สร้างพื้นที่
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดําเนินงาน
ส่งเสริมจิตสํานึกที่ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๑.๒๗ โครงการ/
กิจกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๑.๑.๒๘ โครงการ/
กิจกรรม: การอบรมการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติงาน
๑.๒ กลยุทธ์: ส่งเสริมกลไก
ของรัฐ ให้แก้ไขปัญหาของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๑ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรของสํานัก
งบประมาณระดับปฏิบัติการและระดับ
ชํานาญการ หลักสูตรเทคนิคการสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน
(Work Life Balance)
๑.๒.๒ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ของศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
๒ เรื่อง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

เจ้าหน้าที่มีจิตสํานึก
โดยยึดหลักคุณธรรม

-

> ร้อยละ
๙๕

การจัดการข้อร้องเรียน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-

สสปน.

๖๐ คน

ระดับการรับรู้
เรื่องพฤติกรรมทีเ่ สีย่ ง
ต่อการดําเนินการ
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน > ร้อยละ ๘๐

-

เพื่อให้บุคลากรของสํานักงบประมาณ
มีความรู้ความเข้าใจแนวทาง ขั้นตอน
วิธีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
การทํางานมีความสุข ฝึกปฏิบัติ
การออกกําลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม
ต่อสุขภาพ และการฝึกปฏิบัติการ
ป้องกันตัวจากโจรผู้ร้าย

สงป.

๕๐๐ คน

๑,๑๘๘,๐๐๐

เพื่อให้บุคลากรของศูนย์อํานวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
มีความรู้ความเข้าใจแนวทาง ขั้นตอน
วิธีการในการทํางานในแนวทาง

ศรชล.

ร้อยละ ๒๕

บุคลากรสํานัก
งบประมาณนําความรู้
และทักษะที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจําวัน เพื่อให้มี
สุขภาพดี จิตใจดี
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น
บุคลากรศูนย์
อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล นําความรู้
และทักษะที่ได้

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
เรื่องการส่งเสริมจิตสํานึกที่ยึดหลัก
คุณธรรม

สพร.

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การตอบสนองข้อร้องเรียน

สพร.

เพื่อสร้างการรับรู้การปฏิบัติงาน
ไม่ทุจริต

-

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๔๗๕,๒๐๐

๒๓๗,๖๐๐

๒๓๗,๖๐๐

๒๓๗,๖๐๐

หมายเหตุ

- ๑๐ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
มาประยุกต์ใช้
ในการทํางาน
และการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
เพื่อให้มคี วามสุข
ในการทํางานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เจ้าหน้าที่เกิดความ
ตระหนักด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ของชาติทางทะเล ที่เข้ามาทดแทน
หรือบรรจุใหม่ ตามวงรอบ

เดียวกัน และเพื่อให้สามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ภายใต้
หลักหลักธรรมาภิบาลองค์กร

๑.๒.๓ โครงการ/
กิจกรรม: จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กร
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อ
การทุจริต
๑.๒.๔ โครงการ/
กิจกรรม: จัดกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อพัฒนา กล่อมเกลาจิตใจ
นํามาประยุกต์ใช้ในการทํางาน
และการดํารงชีวิต
๑.๓ กลยุทธ์: วางระบบ
รากฐานและใช้วัฒนธรรมเป็นฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรม
๑.๓.๑ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนัก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม

ส.พ.ร.

๒ กิจกรรม

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นําหลักธรรม
ทางศาสนามาประยุกต์ใช้
ในการทํางานและการดํารงชีวิต

ส.พ.ร.

๒ กิจกรรม

เจ้าหน้าที่นําหลักธรรม
ทางศาสนา
มาประยุกต์ใช้
ในการทํางานและ
การดํารงชีวิต

-

เพื่อเสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กรคุณธรรม

สขช.

๑ กิจกรรม

๒๑,๕๐๐

๒๑,๕๐๐

เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่
มีทัศนคติค่านิยมสุจริต

สขช.

๑ กิจกรรม

เจ้าหน้าที่สาํ นัก
ข่าวกรองแห่งชาติ
มีความรู้/ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กร
คุณธรรมมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ได้รับ
การปลูกจิตสํานึก
สาธารณะ

๒๒,๗๐๐

๒๒,๗๐๐

เพื่อเสริมสร้างบุคลากรสํานัก
งบประมาณให้มีจิตสํานึก

สงป.

๕๓๗ คน

บุคลากรสํานัก
งบประมาณมีความรู้

๒๐๗,๐๐๐

๒๐๗,๐๐๐

๑.๓.๒ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการกิจกรรมสร้างเสริม
ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ประพฤติดี ทําดี
๑.๓.๓ โครงการ/
กิจกรรม: จัดอบรมสัมมนาหรือ

๓๐๐,๐๐๐

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

- ๑๑ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
จัดวิทยากรมาบรรยาย โดยสอดแทรก
หลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักศาสนา หลักธรรมาภิบาล
และการดํารงตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรสํานัก
งบประมาณ
๑) โครงการฝึกอบรม
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริตของสํานัก
งบประมาณ
๑.๓.๔ โครงการ/
กิจกรรม: จัดอบรมสัมมนาหรือ
จัดวิทยากรมาบรรยาย โดยสอดแทรก
หลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักศาสนา หลักธรรมาภิบาล
และการดํารงตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรสํานัก
งบประมาณ
๒) กิจกรรมเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
๑.๓.๕ โครงการ/
กิจกรรม: การเสริมสร้างระบบคุณธรรม
และความโปร่งใส:จัดทําโครงการ
แนวทางป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ
ตลอดจนนําไปปฏิบัติ
ตามได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

ในการปฏิบัติงาน โดยการใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและมีทัศนคติที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ

เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก สร้างค่านิยมที่ดี
ตามหลักธรรมทางศาสนาให้กับ
บุคลากรสํานักงบประมาณ

สงป.

๗๐ คน

บุคลากรสํานัก
งบประมาณได้เข้าวัด
ปฏิบัติธรรม และนํา
หลักธรรมทางศาสนาที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน

-

เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการคิดของ
คนใน สมช. สามารถแยกแยะ
ได้ชัดเจนขึ้นว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์
ส่วนตน เรื่องใดเป็นประโยชน์
ส่วนรวมเพราะการกระทําผิดในเรื่อง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมย่อมเป็น
การผิดจริยธรรมด้วย

สมช.

๖๐ คน

จนท. สํานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ
มีความรูค้ วามเข้าใจถึง
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
จนสามารถแยกแยะ
พฤติกรรมการกระทํา
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
และมีพฤติกรรมเข้า
มาร่วมมือร่วมใจกัน
ป้องกันและ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

- ๑๒ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

๑.๓.๖ โครงการ/
กิจกรรม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในโครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ข้าราชการ/จนท.สํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ

สมช.

๕๐ คน

๑.๓.๗ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่

เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบข้อควร
ปฏิบัติตามวินัยจรรยาข้าราชการ
รวมทั้งวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่

สกท.

๓๐ คน

๑.๓.๘ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการอบรมการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สกท. รับทราบ
แนวคิด ขอบเขต ข้อควรปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

สกท.

๓๐ คน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
ปราบปรามการทุจริต
ได้ดีมากยิ่งขึ้น
จนท. สํานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ
ที่ได้ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ
นานัปการ
เพื่อประโยชน์
อาณาประชาราษฎร์
พร้อมกับเพื่อเป็น
การตระหนักถึง
และนําแบบอย่าง
ความทุ่มเทในการ
ทํางาน/ปฏิบัติหน้าที่
อันประกอบด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ
มาเป็นตัวอย่างในการ
ปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดไี ด้
บุคลากรบรรจุใหม่
และรับโอนรับทราบ
ข้อควรปฏิบัติตามวินัย
จรรยาข้าราชการ
รวมทั้งวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
และความรับผิดทาง
ละเมิดเจ้าหน้าที่
บุคลากรของ สกท.
รับทราบแนวคิด
ขอบเขต ข้อควรปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตและ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

๓,๕๕๐

๓,๕๕๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

- ๑๓ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

รวมทั้งผลกระทบจากกรณี
ผลประโยชน์ทับซ้อน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งผลกระทบจาก
กรณีผลประโยชน์
ทับซ้อน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ดํารงชีวิตได้ และยัง
สามารถนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนําไปปฏิบัติ
และขยายผลต่อไป
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ดํารงชีวิตได้
บุคลการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมจริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

๑.๓.๙ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนา เช่น ถวายเทียน
พรรษา ถวายเพลพระสงฆ์ นั่งสมาธิ
ธรรมะยามเช้าเดือนละครั้ง เป็นต้น

เพื่อให้บุคลากร สช. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม จิตใจ และพฤติกรรมอันดี
งามด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย
นํามาใช้ในการดําเนินชีวิต และมีการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ

สช.

๖ ครั้ง

๑.๓.๑๐ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริมให้นําหลักธรรมตาม
หลักศาสนานํามาปลุกจิตสํานึกไป
ประพฤติปฏิบัติในการทํางาน

เพื่อสร้างฐานความคิด ปลูกฝัง
ทัศนคติ ของบุคลากร สช. โดยนํา
หลักศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และดํารงชีวิต

สช.

> ร้อยละ
๕๐

๑.๓.๑๑ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริม รณรงค์ค่านิยม
องค์กร ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อตรง เที่ยงธรรม (Integrity &
Righteousness)
๑.๓.๑๒ โครงการ/
กิจกรรม: การประกาศเจตจํานงสุจริต
ในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
๑.๓.๑๓ โครงการ/
กิจกรรม: การร่วมทําบุญตักบาตร

เพื่อเสริมสร้างบุคลากร สช. ให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึก
ต่อต้านการทุจริต รวมถึงปรับฐาน
ความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์
สาธารณะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความตระหนักใน
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส

สช.

ร้อยละ ๘๐

สพร.

> ร้อยละ
๗๐

เจ้าหน้าที่มคี วาม
ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส

-

สสปน.

> ร้อยละ
๗๐

ระดับความพึงพอใจ
ของพนักงาน
> ร้อยละ ๘๐

-

สร้างการตระหนักรู้ในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและหลักธรรม
ตามพระพุทธศาสนา

๑๐,๐๐๐

-

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

๕,๐๐๐

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๕,๐๐๐

หมายเหตุ

- ๑๔ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
๑.๓.๑๔ โครงการ/
กิจกรรม: วันพุธชุดไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
ส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
ตามค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
โดยรณรงค์เชิญชวนให้พนักงาน
ร่วมฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบทอด
ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นเมือง
และสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการทําดี พูดดี
คิดดี และมีจิตเป็นผู้ให้

๑.๓.๑๕ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมรณรงค์/รักษา
วัฒนธรรมการประพฤติปฏิบัติตาม
ประเพณีอันดีงาม เช่น การทําบุญ
ตักบาตรทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
๑.๓.๑๖ โครงการ/
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม: เผยแพร่ข่าวสารด้านคุณธรรม สร้างจิตสํานึกให้กับสังคม ในฐานะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
สื่อสารมวลชน
ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ของ บมจ.อสมท
๒. ยุทธศาสตร์: เพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
๒.๑ กลยุทธ์: สร้างความ
เข้มแข็งในการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่าย
๒.๑.๑ โครงการ/
กิจกรรม: ทบทวนเครือข่ายด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

เพื่อให้การดําเนินงานในด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสํานักงบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สสปน.

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
๓ ช่องทาง

อสมท

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

เจ้าหน้าที่มคี วาม
ตระหนักในการปฏิบัติ
ตนและส่งเสริมค่านิยม
อนุรักษ์ความเป็นไทย

-

๕๒ ครั้ง

สร้างความรัก
ความสามัคคี
และทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

อสมท

๑ กิจกรรม

ประชาชนเกิดการรับรู้
และกระตุ้นจิตสํานึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม คํานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสําคัญ

-

สงป.

> ร้อยละ
๘๐

บุคลากรสํานัก
งบประมาณในทุก
สํานักงาน/กอง/ศูนย์/

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

- ๑๕ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
สถาบัน/กลุ่มมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์
ปฏิบัติการ ต่อต้านการ
ทุจริต สํานัก
งบประมาณเข้าใจใน
การดําเนินงานการ
ขับเคลือ่ นศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต
เจ้าหน้าที่รู้จักคุณค่าใน
หลักธรรมศาสนามี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย์

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

๒.๑.๒ โครงการ/
กิจกรรม: จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต สํานักงบประมาณ

เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สํานักงบประมาณ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีความเป็น
เอกภาพ

สงป.

๒ ครั้ง

๒.๑.๓ โครงการ/
กิจกรรม: จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้จักคุณค่า
ในหลักธรรมศาสนา ได้เแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและ
เกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สพร.

๒ ครั้ง

เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรมี
ความมุ่งมั่นในการเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์

สลน.

๕ ครั้ง

บุคลากร สลน.
มีความมุ่งมั่น
ในการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

๒๐๐,๐๐๐

๑) เพื่อให้บุคลากร สลค. มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักถึง
ความสําคัญของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สลค.

ร้อยละ ๘๐

บุคลากร สลค.
ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม

๗๕,๐๐๐

๒.๒ กลยุทธ์: เสริมสร้าง
จิตสํานึก และแปลงนโยบายรัฐบาล
ไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิผล
๒.๒.๑ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อาทิ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ถวาย
เครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
พิธีทําบุญตักบาตร เป็นต้น
๒.๒.๒ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๘,๗๕๐

๑๘,๗๕๐

๑๘,๗๕๐

-

๒,๐๐๐

๑๘,๗๕๐

หมายเหตุ

- ๑๖ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
๒) ศึกษาดูงานกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมส่วนราชการอื่น/โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ/ศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) การจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร
๒.๒.๓ โครงการ/
กิจกรรม: จัดทําและเผยแพร่สื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ รณรงค์ ส่งเสริมให้เกิด
กระแสค่านิยมในการปฏิบัติงานตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ศาสนา หลักธรรมาภิบาล แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และพระบรม
ราโชวาทของรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่
๑๐
๒.๒.๔ โครงการ/
กิจกรรม: ทบทวนและเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม
ของสํานักงบประมาณ

๒) เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และเผยแพร่องค์ความรู้ แนวทาง
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่บุคลากร สลค.
๓) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากร สลค.
มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความถูกต้อง และสุจริต

๒.๒.๕ โครงการ/
กิจกรรม: จัดทํา ทบทวนและเผยแพร่
ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมด้าน
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
สํานักงบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกที่ดี
ผ่านการรณรงค์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักศาสนา หลักธรรมาภิบาล
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
พระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ ๙ และ
รัชกาลที่ ๑๐ จนเกิดเป็นกระแสค่านิยม
ที่ดีในการปฏิบัติงาน

สงป.

๑๒ ครั้ง

บุคลากรสํานัก
งบประมาณได้รับความรู้
ผ่านสื่อต่างๆด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ
และเกิดเป็นกระแส
ค่านิยมที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

-

เพื่อให้สํานักงบประมาณมีกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานภายใน
สํานักงบประมาณ มุ่งสู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม

สงป.

๑ ประกาศ

-

เพื่อให้สํานักงบประมาณมีกรอบ
แนวทางดําเนินงานภายในสํานัก
งบประมาณ.ในเรื่องการสร้าง
คุณธรรมด้านความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

สงป.

๑ ประกาศ

บุคลากรสํานัก
งบประมาณยึดถือและ
ปฏิบัติตามประกาศ
เจตนารมณ์ในการ
องค์กรคุณธรรมของ
สํานักงบประมาณ
บุคลากรสํานัก
งบประมาณยึดถือและ
ปฏิบัติตามประกาศ
นโยบายการสร้าง
คุณธรรมด้านความ
โปร่งใสและตรวจสอบ

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

- ๑๗ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

๒.๒.๖ โครงการ/
กิจกรรม: จัดทํา ทบทวนคู่มือเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและคุ้มครองคุณธรรม
จริยธรรมของสํานักงบประมาณ

เพื่อให้สํานักงบประมาณมีคู่มือ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
คุณธรรมจริยธรรมของสํานัก
งบประมาณ สําหรับใช้ยึดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานภายในสํานักงบประมาณ

สงป.

๑ เล่ม

๒.๒.๗ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการหลักสูตรนักบริหาร
การงบประมาณระดับกลาง (นงก.)

เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางของส่วน
ราชการและหน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กร
อิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาลและระบบ
งบประมาณ
เพื่อพัฒนาความรู้ สมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณของ
ผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ รวมทั้ง
ภาคเอกชน

สงป.

๙๐ คน

สงป.

๑๐๐ คน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สกท. เข้าใจ
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันเหตุแห่งปัญหาการทุจริต

สกท.

๓๐ คน

๒.๒.๘ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการหลักสูตรนักบริหาร
การงบประมาณระดับสูง (นงส.)

๒.๒.๙ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
ได้ของสํานัก
งบประมาณ
บุคลากรสํานัก
งบประมาณมีคมู่ ือ
เกี่ยวกับการส่งเสริม
และคุ้มครองคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับ
ยึดถือปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ด้านการงบประมาณ
ของประเทศ และ
จัดการงบประมาณ
ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ด้านการงบประมาณ
ของประเทศ และ
จัดการงบประมาณ
ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
สกท. เข้าใจแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียงใน
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๒,๘๖๒,๕๐๐

๒๐,๐๐๐

๑,๐๐๑,๒๐๐

๑,๘๔๑,๓๐๐

๔,๔๗๖,๐๐๐

๒,๐๑๐,๐๐๐

๑,๕๓๑,๐๐๐

๙๓๕,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

- ๑๘ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ที่ ๙ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันเหตุแห่งปัญหา
การทุจริต
เจ้าหน้าที่นําหลัก
ศาสนามาปรับใช้
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
ได้ข้าราชการผู้เป็น
แบบอย่างที่ดี

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๒,๓๐๐

๒,๓๐๐

๒.๒.๑๐ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี
คิดดี ทําดี และทําถูกต้อง

สขช.

๑ กิจกรรม

๒.๒.๑๑ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริม ยกย่อง ข้าราชการที่
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๒.๒.๑๒ โครงการ/
กิจกรรม: กําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรม
๒.๒.๑๓ โครงการ/
กิจกรรม: จัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุณธรรม
สร้างความโปร่งใส ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
๒.๒.๑๔ โครงการ/
กิจกรรม: ฝึกอบรมจริยธรรมของ
กอ.รมน. / กิจกรรม:การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการสร้างวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
คอรัปชัน ให้กับกําลังพล กอ.รมน.

เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม

สขช.

๒ คน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ

สขช.

๑ กิจกรรม

พัฒนามาตรฐานทาง
จริยธรรม

๑๘,๗๒๕

เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน

สคก.

๑ แผน

เจ้าหน้าที่
ของสํานักงานฯ
ตระหนักรู้และร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต

-

กอ.รมน.

๓๐๐ คน

๑) เพื่อส่งเสริมให้กําลังพล
กอ.รมน. ได้รับการอบรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างจิตสํานึก
ในอันที่จะกล่อมเกลาจิตใจ
ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ
ที่ดีตามนโยบายรัฐบาล
๒) เพื่อลดช่องว่างความเข้าใจระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
๓) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่นําไปสู่

ไตรมาส ๑

- ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง
กอ.รมน. เป็นข้าราชการ
ที่ดีมีจริยธรรม คุณธรรม
และมีระเบียบวินัย
สามารถเป็นแบบอย่าง
ให้ข้าราชการอื่น ๆ
- ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ
กอ.รมน. สามารถ
ประสานความร่วมมือ
และประสานการ

๗๕,๐๐๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

๑๘,๗๒๕

๗๕,๐๐๐

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

- ๑๙ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในอันที่จะ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเต็มใจเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๔) เพื่อให้ข้าราชการรู้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน สามารถนําไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
๒.๒.๑๕ โครงการ/
เพื่อน้อมนําศาสตร์พระราชา
กิจกรรม: โครงการพัฒนาศักยภาพของ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บุคลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร มาส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสํานึกและ
ต้านทุจริต ด้วยศาสตร์พระราชา
ค่านิยมป้องกันและต่อต้านการทุจริต
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และนํามาพัฒนาศักยภาพ ปรับปรุง
ระบบ วิธีการทํางาน
และการให้บริการประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และลดความเสี่ยงของการทุจริต
รวมทั้งสร้างคุณลักษณะของบุคลากร
และองค์กรต้านทุจริต
๒.๒.๑๖ โครงการ/
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากร
กิจกรรม: โครงการขับเคลื่อน
น้ําแห่งชาติ และเครือข่ายการบริหาร
ประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจาก
จัดการทรัพยากรน้ํา ได้รับการปลูกฝัง
การทุจริต (Zero Tolerance & Clean วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
Thailand) ของสํานักงานทรัพยากรน้ํา การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
แห่งชาติ
จัดการทุกภาคส่วน เกิดเครือข่าย
เตือนภัยและให้ข้อมูลเบาะแส
การทุจริต และขยายผลให้ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ปฏิบัติงานร่วมกันทั้ง
ภายใน กอ.รมน.
และหน่วยงานภายนอก
กอ.รมน.

สทนช.

๕๐ คน

เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ มีความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ
และค่านิยมป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
ด้วยศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ

๒๔๔,๘๐๐

๑๒๒,๔๐๐

๑๒๒,๔๐๐

สทนช.

๕๐ คน

เจ้าหน้าที่สาํ นักงาน
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
และเครือข่าย
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ได้รับ
การปลูกฝังวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต
และเสริมความเข้มแข็ง
ของค่านิยมป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
และการแยกแยะ

๕๖๐,๘๐๐

๒๘๐,๔๐๐

๒๘๐,๔๐๐

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

- ๒๐ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับ
การทุจริต
๒.๒.๑๗ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการประชาสัมพันธ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล

๒.๒.๑๘ โครงการ/
กิจกรรม: การเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต
๒.๒.๑๙ โครงการ/
กิจกรรม: การจัด/การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
๒.๒.๒๐ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ
อย่างต่อเนื่อง

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๑,๐๐๐

๓,๐๐๐

เพื่อผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริต (สปอต/รายการ/สกู๊ปข่าว/
ละครสร้างสรรค์การต่อต้าน
การทุจริต) ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ผ่านสื่อของ กปส. (สวท. (๘๔ แห่ง)
สทท. (๙ แห่ง) สนข. (๑ แห่ง ) และ
ส.ปชส. (๗๖ แห่ง) สถานีละ ๑ เรื่อง/
เดือน) และให้ประชาชนรับรู้เข้าใจ
เรื่องการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข นโยบายรัฐบาลและธํารง
รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อปฏิบัติ และนําไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกให้
บุคลากร สช. มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์

กปส.

๒๐๔๐ เรื่อง

-

กปส.

๑๗ ครั้ง

สถิติการกระทําผิดวินยั
ลดลง

-

สช.

๓ ครั้ง

๕,๐๐๐

๑,๐๐๐

เพื่อนําความรู้เรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงไปปรับใช้
ในการดํารงชีวิตของตนเองและบุคคล
ในครอบครัว

สช.

๓๐ คน

ผู้บริหารและพนักงาน
สช. ได้เข้าร่วมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
และมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
๑. ได้รับการพัฒนา
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่
นําไปปฏิบัติ และขยาย
ผลอย่างต่อเนื่อง

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

หมายเหตุ

- ๒๑ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๗,๕๐๐

๗,๕๐๐

๗,๕๐๐

๗,๕๐๐

๒. เป็นการสร้างความ
สามัคคีและหลอมรวม
จิตใจเป็นหนึ่งเดียวโดย
มีสถาบันเป็นศูนย์รวม

๒.๒.๒๑ โครงการ/
กิจกรรม: การเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต
๒.๒.๒๒ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมสนับสนุนบุคลากร
เพื่อเป็นจิตอาสาร่วมกันในการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการเพื่อให้
บุคลากรของ รจภ. มีการทํางานอย่างมี
ความสุข
- กิจกรรมการเปิดรับ
บริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย
๒.๒.๒๓ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมสนับสนุนบุคลากร
เพื่อเป็นจิตอาสาร่วมกันในการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการเพื่อให้
บุคลากรของ รจภ. มีการทํางานอย่างมี
ความสุข
- โครงการร่วมบริจาค
สิ่งของเพื่อช่วยเหลือสังคม
๒.๒.๒๔ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมสนับสนุนบุคลากร
เพื่อเป็นจิตอาสาร่วมกันในการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการเพื่อให้
บุคลากรของ รจภ. มีการทํางานอย่างมี
ความสุข

เพื่อส่งเสริมบุคลากรของราชวิทยาลัยฯ
ให้เกิดจิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม

รจภ.

๑ กิจกรรม

-

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อทาง สภากาชาดไทย จะได้นํา
โลหิตไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์

รจภ.

๔ ครั้ง

เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เกิดจิตสํานึก
แบ่งปันต่อสังคม

รจภ.

๒ ครั้ง

๓๐,๐๐๐

เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ผลิตหนังสือ เพื่อผู้พิการทางสายตา

รจภ.

๑ ครั้ง

๑๐,๐๐๐

บุคลากรให้การ
สนับสนุน และร่วมกัน
บริจาคโลหิตโดยพร้อม
เพียง

๓๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

- ๒๒ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
- โครงการกิจกรรมหนังสือ
เสียง เพื่อผู้พิการทางสายตา
๒.๒.๒๕ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
๒.๒.๒๖ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริมการจัดทําคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงานมาใช้
ประกอบการตัดสินใจเพื่อลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๒.๒.๒๗ โครงการ/
กิจกรรม: เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

๒.๓ กลยุทธ์: สร้าง พัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามนโยบาย
รัฐบาลและการส่งเสริมคุณธรรม
๒.๓.๑ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหาร
ความเสี่ยง เรื่อง การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเพื่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสํานึก
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

สบร.

๔ กิจกรรม

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กระบวนการที่กําหนดไว้

สพร.

๓
กระบวนการ

๑) ปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวพระราชดําริให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิต

สสปน.

๓ กิจกรรม
๓ ช่องทาง

เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารความเสี่ยงของ
การดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ปลุกจิตสํานึกและความตระหนักรู้

สคก.

๑ ครั้ง

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วม
เทิดทูน สถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
และมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
กระบวนการที่กําหนด
ไว้

-

เจ้าหน้าที่มคี วาม
ตระหนักในการ
ปกป้องและเชิดชู
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

-

เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานฯ ปฏิบัติงาน
ได้อย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้อร้องเรียน

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

-

๗๖,๕๐๐

๗๖,๕๐๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

- ๒๓ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

๒.๓.๒ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาสู่การปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ในการรับผิดชอบต่อประโยชน์
ส่วนรวมได้
เพื่อส่งเสริมให้มีการน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างโปร่งใส

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

สคก.

๑ ครั้ง

๒.๓.๓ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการพัฒนาความรู้
เชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ในการส่งเสริมค่านิยมสุจริต
ในการปฏิบัติงาน
๒.๓.๔ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติราชการ : หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดีสําหรับข้าราชการ
สํานักงาน ก.พ.

เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการปลุกจิตสํานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดเป็น
ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานได้
อย่างซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสํานึก
ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่

สคก.

๑ ครั้ง

ก.พ.

๒๐ คน

๒.๓.๕ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการบริหารเวลาและ
วางแผนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สกท. มีความรู้
ความเข้าใจในการบริหารเวลาและ
วางแผนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ

สกท.

๓๐ คน

๒.๓.๖ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการจริยธรรมและ
จิตสํานึกรักองค์กร

เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความจําเป็นที่องค์กรต้องมีจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ
สกท.

สกท.

๓๐ คน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานฯ น้อมนํา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใส
เจ้าหน้าที่
ของสํานักงานฯ
มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมสุจริต
ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างซื่อสัตย์สุจริต
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่สาํ นักงาน
ก.พ. ได้รับการรณรงค์
ส่งเสริมค่านิยม
รักความซือ่ สัตย์ สุจริต
และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ของ สกท.
มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการบริหารเวลาและ
วางแผนการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ของ สกท.
ตระหนักรู้ถึง
ความจําเป็นที่องค์กร
ต้องมีจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

๘๓,๖๐๐

๑๗๐,๘๐๐

๑๔๗,๓๐๐

-

-

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๘๓,๖๐๐

๑๗๐,๘๐๐

๑๔๗,๓๐๐

หมายเหตุ

- ๒๔ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒.๓.๗ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการสร้างการรับรู้
ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต

เพื่อจัดทําดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital
Content) ส่งเสริมจิตสํานึกและ
ค่านิยมป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม

สทนช.

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
ร้อยละ ๘๐

๒.๓.๘ โครงการ/
กิจกรรม: เสริมสร้างวินัยการทํางานให้
เป็นคนตรงต่อเวลา

เพื่อให้บุคลากร สช. ปฏิบัติงานให้มี
วินัยและทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สช.

๒ ครั้ง

๒.๓.๙ โครงการ/
กิจกรรม: เสริมสร้างพัฒนาองค์กร มุ่งสู่
สํานักงานสีเขียว

เพื่อปลูกฝังการประหยัด
ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง ได้แก่
การแยกประเภทขยะได้ถูกต้อง
การประหยัดการใช้น้ํา การประหยัด
กระดาษ (paper less)
เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทํางาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการสร้าง
นวัตกรรมในการทํางานเพื่อให้เกิด
ความคุณธรรมในการให้บริการแก่
ประชาชน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส
และมีธรรมาภิบาลให้กับบุคลากร

สช.

๘๐ คน

สคช.

๕๐ แห่ง

บจธ.

๑ ครั้ง

สพร.

๑ ครั้ง

๒.๓.๑๐ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการพัฒนาและส่งเสริม
องค์กรคุณธรรมและมาตรฐานคุณธรรม
ในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
๒.๓.๑๑ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาล
๒.๓.๑๒ โครงการ/
กิจกรรม: กระบวนการเฝ้าระวัง
อย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษ

เพื่อให้เจ้าหน้ามีความตระหนักถึง
โทษของการทุจริตคอร์รัปชัน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
เจ้าหน้าที่ เครือข่าย
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
และประชาชนทั่วไป
ที่เข้าถึงดิจิทัล
คอนเทนต์ (Digital
Content) ที่จัดทําขึ้น
เข้าใจ พึงพอใจและ
ให้ข้อคิดเห็น
เพื่อการพัฒนา
บุคลากร สช. มีความ
เข้าใจในการบริหาร
เวลาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
บุคลากร สช.
เกิดความตระหนัก
และให้ ความสําคัญ
ในเรื่องการประหยัด
ใช้ทรัพยากร
อย่างพอเพียง
เจ้าหน้าที่ของ สคช.
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพ
มีมาตรฐานด้าน
คุณธรรม

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
๙๐,๕๐๐

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

๔๕,๒๐๐

๔๕,๓๐๐

๔,๐๐๐

๓,๐๐๐

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

-

๑๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

เจ้าหน้ามีความ
ตระหนักถึงโทษของ
การทุจริตคอร์รัปชัน

ไตรมาส ๑

-

๒๐,๐๐๐

๓,๐๐๐

หมายเหตุ

- ๒๕ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
ขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชันและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ กลยุทธ์: ขยายเครือข่าย
การขับเคลื่อนคุณธรรมในสํานัก
นายกรัฐมนตรี
๒.๔.๑ โครงการ/
กิจกรรม: ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๔.๒ โครงการ/
กิจกรรม: การจัดทําแผนจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบภายใน
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

๓ หน่วยงาน การร่วมมือ

เพื่อเป็นการร่วมมือ และบูรณาการ
ข้อมูลในการป้องกันการทุจริต

สคก.

เพื่อวางโครงสร้างและจัดทําแผน
ในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบภายใน
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล อย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม

ศรชล.

๒.๔.๓ โครงการ/
กิจกรรม: พัฒนาองค์กรสู่หน่วยงาน
คุณธรรมต้นแบบ

เพื่อยกระดับองค์กรให้ได้รับการ
ยอมรับในการเป็นหน่วยงานคุณธรรม

กปส.

๑ องค์กร

๒.๔.๔ โครงการ/
กิจกรรม: สร้างการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเครือข่ายเพื่อนําไปขยายผล
อย่างต่อเนื่อง ผ่าน สวท. สทท.
และ สปข. ๑-๘
๑) เพื่อถ่ายทอดกระบวนการและ/
หรือให้คําปรึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้ผ่านการเล่น ในสนามเด็กเล่น
ตามหลักการพัฒนาสมอง
“เล่นตามรอยพระยุคลบาท”

กปส.

๙๓ เรื่อง/
รายการ
๑๗๐ ข่าว

สบร.

๓ แห่ง

๒.๔.๕ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมงานพัฒนาสมอง
เพื่อการเรียนรู้

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

และบูรณาการข้อมูล
ในการป้องกัน
การทุจริต

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

-

สามารถจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบภายใน
ศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ในโอกาส
ต่อไป
บุคลากรยึดมั่นใน
หลักธรรมทางศาสนา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และวิถวี ัฒนธรรม
การผลิตและเผยแพร่
ที่มีเนื้อหาส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

-

ความสําเร็จ
ในการขยายผล
นวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ สบร. ได้พัฒนา
จํานวนโรงเรียนหรือ
แหล่งเรียนรู้ที่นาํ

-

-

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

- ๒๖ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

๒.๔.๖ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริมกิจกรรมการทํางาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตจากกลุ่ม
คณะทํางานและแสวงหาเครือข่ายอื่น ๆ
เช่น การเข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้าน
ทุจริตในระดับกระทรวง
๒.๔.๗ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมสร้างเครือข่าย
นักส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร
โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานต้นแบบ
และบุคคลต้นแบบ
๒.๕ กลยุทธ์: เสริมสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสํานัก
นายกรัฐมนตรีด้วยคุณธรรม
๒.๕.๑ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของโครงการ
แก่โรงเรียนสังกัดต่าง ๆ ที่สมัครใจ
เข้าร่วม
๒) เพื่อพัฒนาสนามเด็กเล่น
ตามหลักการพัฒนาสมอง
“เล่นตามรอยพระยุคลบาท”
เดิมที่มีอยู่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
พัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ผ่านการเล่นและการเรียนรู้
อย่างมีความสุข
เพื่อให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจากกลุ่ม
เครือข่าย หรือคณะทํางาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๑๒,๕๐๐

๑๒,๕๐๐

๑๒,๕๐๐

ต้นแบบสนามเด็กเล่น
เพื่อการเรียนรู้
ตามหลักการพัฒนา
สมองไปประยุกต์ใช้
ซึ่งเป็นการสอน
คุณธรรม จริยธรรม
ในเด็ก อาทิ
การแบ่งปัน การมีวินัย
ปรับตัวเข้าหาเพือ่ น

สพร.

๑ กิจกรรม

มีกลุ่ม เครือข่าย หรือ
คณะทํางานที่ร่วมกัน
ทํางานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต

-

เพื่อสร้างบุคลากรภายในองค์กร
ให้เป็นเครือข่าย นักส่งเสริมคุณธรรม

อสมท

๕๐ คน

มีตัวแทนพนักงาน
เป็นนักส่งเสริม
คุณธรรมภายในองค์กร

๕๐,๐๐๐

๑๒,๕๐๐

เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความมี
คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาทักษะ
และศักยภาพของบุคลากรให้มี
การประพฤติปฏิบัติตนที่ดี น้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สปน.

๔๐ คน

บุคลากรเป็น
ผู้มีคณ
ุ ธรรม และ
จริยธรรม มีจิตสํานึก
ต่อต้านการทุจริต
ดํารงชีพอย่างพอเพียง
สามารถนําไปสู่

๒๔๗,๘๐๐

๒๔๗,๘๐๐

หมายเหตุ

- ๒๗ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

๒.๕.๒ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการสนับสนุน
การดําเนินงานจิตอาสาพระราชทาน

๒.๕.๓ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมที่มุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม ยึดมั่นใน
หลักธรรมคําสอน น้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
และสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
เป็นองค์กรแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรม อันมั่นคง นําไปสู่การเป็น
หน่วยงานปลอดการทุจริต รวมทั้ง
เกิดกระบวนการความร่วมมือ
และเครือข่าย/อาสาสมัคร
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ดําเนินการจิตอาสาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อพัฒนา
ชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ที่ดี มีความเข้มแข็งในชุมชน
ตนเองเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ
รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนมี
จิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญ
ของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
มีจิตสํานึกเกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๔๙๕,๐๐๐

๙๐๓,๒๕๐

๖๑๑,๖๒๕

๕๘๖,๖๒๕

การเป็นองค์กร
ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

สปน.

๗ กิจกรรม

สบร.

๗๐ คน

ประชาชนและชุมชน
แต่ละชุมชนมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
และข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มี
ความสํานึกและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้
และได้รับความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
คุณธรรมและโปร่งใส

๒,๕๙๖,๕๐๐

-

หมายเหตุ

- ๒๘ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

ที่ดีงามไปใช้ในการดํารงชีวิต ตามแนวทาง
คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

๒.๕.๔ โครงการ/
กิจกรรม: การจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึก
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เช่น เข้าร่วมพิธี
ถวายพระพร พิธีวางพวงมาลา
ในวันสําคัญต่าง ๆ เป็นต้น
๓. ยุทธศาสตร์: ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมในองค์กร
๓.๑ กลยุทธ์: ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๓.๑.๑ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการการส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรบรรจุใหม่เกี่ยวกับกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วัฒนธรรม
องค์กร และหลักคุณธรรมจริยธรรม
๒) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องที่
เกี่ยวกับการรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๒ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ
“หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน”
และ “คุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่
และปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี”
(เป็นหัวข้อภายใต้หลักสูตรการเป็น

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมสําคัญและ
เป็นการยกย่องเทิดทูนต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

อสมท

๔ ครั้ง

พนักงานมี
ความจงรักภักดี
มีความสามัคคี
และภาคภูมิใจ
ในความเป็นคนไทย
ที่มีสถาบันเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ

-

บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
และได้รับความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

สลน.

๒ กิจกรรม

บุคลากร สลน.
มีการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน และมี
คุณธรรม จริยธรรม

๔๐,๐๐๐

เพื่อดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรของ สลค.
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
สลค. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ที่นําไปสู่
การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับ

สลค.

๓๕ คน

บุคลากร สลค.
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม

๓๑,๖๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๑,๖๐๐

๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ

- ๒๙ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
ข้าราชการที่ดี ภายใต้โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค.)
๓.๑.๓ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการงบประมาณเพื่อ
เตรียมเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น

๓.๑.๔ โครงการ/
กิจกรรม: การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

๓.๑.๕ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากร สศช. ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส
และเสริมสร้างจริยธรรมต้านทุจริต
เชิงรุกของ สศช.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
องค์กรผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรูปแบบการฝึกอบรม การประชุม/
สัมมนา
เพื่อให้ข้าราชการได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ที่จําเป็น รวมทั้งมีธรรมาภิบาล
คุณธรรมและจริยธรรม
ที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

๑) ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม
และให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การทุจริต ปรับเปลี่ยนฐานความคิด
เพื่อให้บุคลากร สศช. มีส่วนร่วม
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะต่อไป
๒) สนับสนุนบุคลากร สศช.
และเครือข่ายมีองค์ความรู้ การรับรู้
และมีศักยภาพเท่าทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงการทุจริต
และมีประสิทธิภาพสูง เกิดพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ต่อต้าน และปราบปรามการทุจริต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔

หมายเหตุ

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

สงป.

๑๓๐ คน

ข้าราชการสํานัก
งบประมาณมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ตามภารกิจในตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น

๒๖๔,๐๐๐

ก.พ.

๑๒ เรื่อง

ข้าราชการสํานักงาน
ก.พ. > ร้อยละ ๘๕
รับรู้การปฏิบัติตน
ตามข้อกําหนด
จริยธรรมและมีความรู้
ความเข้าใจด้านการ
ป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๓๑,๗๐๐

๑๑,๑๕๐

๑๕,๒๕๐

๓,๕๕๐

๑,๗๕๐

สศช.

> ร้อยละ
๗๐

๓๕๓,๕๘๐

๘๘,๓๙๕

๘๘,๓๙๕

๘๘,๓๙๕

๘๘,๓๙๕

๒๖๔,๐๐๐

เป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ซึ่งสอบถาม
จากกลุ่มผู้ที่
เข้ารับการ
อบรม โดยทํา
แบบประเมิน
หลังการเข้า
ร่วมอบรม
และเป็น
ค่าเฉลี่ยจาก
จํานวนการ
ฝึกอบรม
ทั้งหมดที่จัด
ใน

- ๓๐ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ของสังคมไทย โดยรวบรวมประมวล
ศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทําให้สามารถขับเคลื่อนงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคีในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันต่อต้าน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๔) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้มีศักยภาพสูง
มีความเป็นมืออาชีพ สามารถรับมือ
กับรูปแบบการทุจริตที่นับวัน
จะซับซ้อนมากขึ้น
๓.๑.๖ โครงการ/
เพื่อเตรียมความพร้อมให้รู้ระเบียบ
กิจกรรม: โครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน แบบแผนของทางราชการ
“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”
เป็นข้าราชการที่ดีมีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๗ โครงการ/
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สกท. มีความรู้ และ
กิจกรรม: โครงการอบรม พ.ร.บ. จัดซื้อ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
มากขึ้น
๓.๑.๘ โครงการ/
กิจกรรม: การส่งเสริมบุคลากร

เพื่อให้บุคลากรน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในการทํางานและการดํารงชีวิต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔

หมายเหตุ

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

ก.พ.ร.

๑ ครั้ง

ความพึงพอใจ > ร้อย
ละ ๘๐

๕๑,๙๐๐

๕๑,๙๐๐

สกท.

๓๐ คน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กปส.

๖ ครั้ง

เจ้าหน้าที่ สกท.
มีความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น
บุคลากรได้นอ้ มนํา
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดําเนินชีวิต

๕๔,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

- ๓๑ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
ทุกระดับให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๑.๙ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการปลุกจิตสํานึก
ในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของบุคลากร สคบ.

๓.๑.๑๐ โครงการ/
กิจกรรม: พัฒนาเกณฑ์สมรรถนะ
บุคลากร เพื่อรองรับภารกิจ สช.
๓.๑.๑๑ โครงการ/
กิจกรรม: จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑.๑๒ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการพัฒนาการดําเนินงาน
และศักยภาพบุคลากร

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่วนตัว สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ค่านิยมที่ดีงามของไทย และยกย่อง
เชิดชูและเผยแพร่เกียรติคุณ
ของผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้
ทําความเข้าใจเรื่องวินัย การรักษา
วินัย และการดําเนินการทางวินัย
เมื่อมีการกระทําผิดวินัย มีความเข้าใจ
ในเรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ และให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม
ปลุกจิตสํานึกแห่งคุณธรรมจริยธรรม
และสามารถนําหลักคุณธรรม
ตลอดจนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และปฏิบัติ
ตามภารกิจหลักของ สช. ได้อย่าง
ถูกต้อง
เพื่อให้บุคลากร สช. มีความรู้และ
ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ รวมถึง
เรื่องวินัย การรักษาวินัย ตลอดจน
การดําเนินการทางวินัยเมื่อมี
การกระทําผิด และได้มีโอกาส

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี

สคบ.

๑๒๐ คน

ผู้เข้ารับการอบรม
> ร้อยละ ๘๐
มีความตระหนัก
ในเรื่องวินัย สามารถ
นําหลักคุณธรรม
ตลอดจนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม

๓๐๐,๐๐๐

สช.

๓๐ คน

บุคลากร สช.มีความรู้
และทักษะตาม core
business

-

สช.

๓๐ คน

๑๐,๐๐๐

สคช.

๑๔๓ คน

บุคลากร สช. มีความ
เข้าใจในการจัดซื้อจัด
จ้างให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความตระหนักในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม
สามารถแสดง
พฤติกรรมในเรือ่ ง
ดังกล่าวได้

๔,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๕,๕๐๐

๗๘๔,๕๐๐

๑,๕๗๕,๕๐๐

๖๓๔,๕๐๐

หมายเหตุ

- ๓๒ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

๓.๑.๑๓ โครงการ/
กิจกรรม: การปฐมนิเทศผู้บริหารและ
พนักงานใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น
ประสบการณ์ในการทํางาน
เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ได้รับการอบรมในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใสในองค์กร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

สพร.

๑ ครั้ง

๓.๑.๑๔ โครงการ/
กิจกรรม: คัดเลือก ยกย่องเชิดชู
เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต

เพื่อคัดเลือกเจ้าที่ดีที่เป็นต้นแบบและ
เป็นแบบอย่างที่ดี

สพร.

๑ ครั้ง

๓.๑.๑๕ โครงการ/
กิจกรรม: การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัล
เพื่อรับมือกับ New Normal
๓.๑.๑๖ โครงการ/
กิจกรรม: ผลิตสื่อ/เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร

ยกระดับและเพิ่มศักยภาพทักษะ
ด้านดิจิทัลให้เจ้าหน้าที่ สสปน.

สสปน.

ร้อยละ ๗๐

เพื่อให้พนักงานรู้ เข้าใจและ
เห็นความสําคัญของคุณธรรมเพื่อใช้
ในการทํางานและการดํารงชีวิต

อสมท

๑ กิจกรรม

๓.๑.๑๗ โครงการ/
กิจกรรม: การประกาศยกย่องเชิดชู
พนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
๓.๒ กลยุทธ์: พัฒนาและ
ส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานและแสวงหาความรู้
๓.๒.๑ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการยกระดับบุคลากร

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานปรับเปลี่ยน
ความประพฤติสู่การเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นนักส่งเสริมคุณธรรมภายใน
องค์กร

อสมท

๑ ครั้ง

สลน.

๑ โครงการ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ที่อายุงานน้อยกว่า
๑ ปี ทุกคนผ่าน
การอบรมในเรือ่ ง
คุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสในองค์กร
มีบุคคลต้นแบบ
ด้านการมีสว่ นร่วม
ส่งเสริมธรรมาภิบาล
และต่อต้านการทุจริต
ในองค์กรเพือ่ เป็น
แบบอย่างกับ
เจ้าหน้าที่
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ทักษะด้าน ดิจิทัลได้ >
ร้อยละ ๙๐

-

พนักงานเข้าใจและ
เห็นความสําคัญของ
คุณธรรมในการทํางาน
และการดํารงชีวิต
พนักงานมีจิตสํานึก
และพฤติกรรม
ในการทํางานทีม่ ี
คุณธรรม จริยธรรม

๕๐,๐๐๐

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๑๒,๕๐๐

๑๒,๕๐๐

๑๒,๕๐๐

๑๒,๕๐๐

-

-

๕๐,๐๐๐

๒๓๗,๔๐๐

๕๐,๐๐๐

๙,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๗๘,๔๐๐

หมายเหตุ

- ๓๓ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
ให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data)
๓.๒.๒ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชการ
ที่ดี

๓.๒.๓ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการสัมมนาทางวิชาการ
ผู้บริหารสํานักงบประมาณ

๓.๒.๔ โครงการ/
กิจกรรม: คัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ
สํานักงบประมาณในด้านการประพฤติดี
มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีธรร
มาภิบาล และคุณธรรม จริยธรรม
ทั้งต่อตนเอง ผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน รวมถึงส่วนราชการ
๓.๒.๕ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาท
หน้าที่การปฏิบัตงิ านของสํานัก
งบประมาณ และหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม จรรยาการเป็นข้าราชการ
ที่ดี ซึ่งเป็นหลักที่สําคัญของการปฏิบัติ
ราชการ
เพื่อให้ผู้บริหารสํานักงบประมาณ
รับทราบถึงทิศทาง นโยบาย และ
แนวทางการบริหารงานในระยะต่อไป
และเพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานบริหารการเปลีย่ นแปลงใน
เชิงรุกของสํานักงบประมาณ

สงป.

๗๖ คน

ข้าราชการใหม่
พนักงานราชการของ
สํานักงบประมาณมี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ตนเป็นข้าราชการที่ดี

๔๘๐,๐๐๐

สงป.

๑๗๑ คน

๑๑๘,๐๐๐

เพื่ อ สร้ า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจแก่ บุ ค ลากร
ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นบุคลากรที่ ดี
มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

สงป.

๑ คน

เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม
ทิศทาง นโยบาย และ
แนวทางการ
บริหารงานของสํานัก
งบประมาณในระยะ
ต่อไป และผลการ
ดําเนินงานของสํานัก
งบประมาณที่สาํ คัญ
ตนเป็นข้าราชการที่ดี
เกิดค่านิยมการเป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
ประพฤติปฏิบัติตนของ
บุคลากรสํานัก
งบประมาณ

เพื่อให้บุคลากรสํานักงบประมาณมี
ทัศนคติและการปฏิบัติตนที่ดีในการ
ดําเนินชีวิตเพื่อประโยชน์ของสังคม

สงป.

๒ ครั้ง

บุคลากรสํานัก
งบประมาณมีทศั นคติ
และการปฏิบัติตนที่ดี
เห็นแก่ประโยชน์ของ

-

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๔๘๐,๐๐๐

๑๑๘,๐๐๐

หมายเหตุ

- ๓๔ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
สังคมส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
บุคลากรสํานัก
งบประมาณตระหนัก
และเห็นความสําคัญ
ของการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในสํานัก
งบประมาณ
บุคลากรสํานัก
งบประมาณตระหนัก
และดําเนินการลดการ
ใช้พลังงานเมือ่ ไม่
จําเป็น
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการร้องเรียน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยภายใน
๓.๒.๖ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมปฏิบัติการลดและคัด สํานักงบประมาณมีประสิทธิภาพและ
แยกขยะมูลฝอยของสํานักงบประมาณ ง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์

สงป.

> ร้อยละ
๘๐

๓.๒.๗ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมรณรงค์การประหยัด
และลดใช้พลังงาน

เพื่อให้บุคลากรสํานักงบประมาณ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ลดการใช้พลังงาน

สงป.

> ร้อยละ
๘๐

๓.๒.๘ โครงการ/
กิจกรรม: ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ทางเว็บไซต์
๓.๒.๙ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้วยการใช้งานด้วยระบบ IT เช่น
ระบบ E-office ระบบ E-proposal
ระบบ E- contract เป็นต้น
๓.๒.๑๐ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริมสนับสนุนการประชุม
ของ สช. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนให้กับ
ประชาชน

สคก.

๑ ระบบ

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ
การบริหารจัดการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-office)

สช.

ร้อยละ ๘๐

บุคลากร สช. ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และมีการติดตามการ
รายงานการดําเนินงาน
ได้ถูกต้องครบถ้วน

-

เพื่อให้บุคลากร สช. มีทักษะความรู้
การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สช.

ร้อยละ ๖๐

-

สสปน.

ร้อยละ ๗๐

บุคลากร สช.
จัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ได้สะดวก และมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่งาน HR
สามารถใช้งานดิจิทัล
ในการประชุมและ
การสรรหา /พัฒนา
บุคลากรได้ > ร้อยละ
๙๐

๓.๒.๑๑ โครงการ/
กิจกรรม: การประชุมและดําเนินการ
งานด้านบุคลากรผ่านระบบดิจิทัล

สร้างทักษะความรู้การใช้ดิจิทัล
ในการทํางานด้านบุคลากร

-

-

-

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

- ๓๕ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
๓.๓ กลยุทธ์: สร้างค่านิยม
ให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเปลี่ยนแปลงและมีวัฒนธรรม
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓.๓.๑ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการนําร่องเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม
๑) กิจกรรม No gift Policy
๒) ประกาศสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้
และสวมใส่ผ้าไทยและการใช้สินค้า
และบริการของรัฐวิสาหกิจชุมชน
และท้องถิ่น
๔) การส่งเสริมแนวทางปฏิบัติใน
เทศกาลวันสําคัญทางวัฒนธรรมศาสนา
ของไทยแบบ New Normal
๓.๓.๒ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

๓.๓.๓ โครงการ/
กิจกรรม: การเสริมสร้างวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรของ สลน.
มีค่านิยม ทัศนคติที่ดี สามารถปรับตัว
เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้

สลน.

๔ กิจกรรม

บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
และมีค่านิยม ทัศนคติ
ที่ดี สามารถปรับตัว
เพื่อรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้

๑๐,๐๐๐

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานฯ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
ในการประพฤติปฏิบัติตน

สคก.

๑ ครั้ง

๕,๐๐๐

เพื่อปลูกจิตสํานึก ค่านิยมและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ

ก.พ.

๑ เรื่อง

เจ้าหน้าที่
ของสํานักงานฯ
ยึดบุคคลต้นแบบ
เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน
และการประพฤติ
ปฏิบัติตน อันเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์
และวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดีงาม
ข้าราชการสํานักงาน
ก.พ. รับรู้การปฏิบัติ
ตนตามข้อกําหนด

๗๗,๓๐๐

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๒,๕๐๐

๒,๕๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕๒๕

๔๗,๗๒๕

๑๘,๕๒๕

๑๐,๕๒๕

หมายเหตุ

- ๓๖ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
องค์กรและพัฒนาข้าราชการสํานักงาน
ก.พ. : การจัดทําข้อกําหนดจริยธรรม
และแนวทางการปฏิบัติตนของ
ข้าราชการสํานักงาน ก.พ.
๑) สํารวจความคิดเห็นและจัดทําร่าง
ข้อกําหนดจริยธรรม
๒) สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและเสนอร่างข้อกําหนดฯ
๓) ประกาศข้อกําหนดจริยธรรมฯ
๔) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ
๓.๓.๔ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมการปลุกวัฒนธรรม
ต้านทุจริต จิตพอเพียง STRONG
NESDB ใน สศช. ภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และ
เสริมสร้างจริยธรรมต้านทุจริตเชิงรุก
ของ สศช.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๑๘,๓๕๕

๑๘,๓๕๕

๑๘,๓๕๕

๑๘,๓๕๕

หมายเหตุ

จริยธรรมและแนว
ทางการปฏิบัติตนของ
ข้าราชการสํานักงาน
ก.พ.

พัฒนาข้าราชการสํานักงาน ก.พ.
ให้ปฏิบัติตนตามข้อกําหนดจริยธรรม
และมีวินัยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

๑) เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง
ข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นข้าราชการไทยที่ซื่อสัตย์สุจริต
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ
๒) พัฒนาสื่อและเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย
ในหลายรูปแบบ เพื่อสร้างและใช้สื่อ
ในการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงผ่าน
กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ ซึ่งส่งเสริมให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับมี
ความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
ที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระดับ
การบริการให้เกิดความโปร่งใส
และปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

สศช.

> ร้อยละ
๘๐

๗๓,๔๒๐

เป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ซึ่งสอบถาม
จากกลุ่มผู้ที่
เข้ารับการ
อบรม โดยทํา
แบบประเมิน
หลังการเข้า
ร่วมอบรม
และเป็น
ค่าเฉลี่ยจาก
จํานวนการ
ฝึกอบรม
ทั้งหมดที่จัด
ใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

- ๓๗ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

๓.๓.๕ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการสร้างการรับรู้และ
ความตระหนักในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

๓.๓.๖ โครงการ/
กิจกรรม: กิจกรรมประกาศเจตจํานง
“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส”

วัตถุประสงค์ของโครงการ
การทํางานให้ดีขึ้นและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๑) เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลการดําเนินการในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของภาครัฐต่อสาธารณะ ได้แก่
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
และภาคเอกชน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
๒) เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม
และจิตสํานึกในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม ไม่เรียกรับสินบน
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
พวกพ้อง
๓) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริต
และยกระดับค่า CPI ของประเทศไทย
ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
เพื่อให้หน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของ
ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ
และ เป็นองค์กรที่มีการบริหารงาน
ที่โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นทิศทาง
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
เพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

ก.พ.ร.

๑ เรื่อง

ก.พ.ร.

๑ ครั้ง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

สร้างการรับรู้
> ร้อยละ ๗๐

๓,๖๙๕,๓๐๐

-

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๙๒๓,๘๒๕

๙๒๓,๘๒๕

๙๒๓,๘๒๕

๙๒๓,๘๒๕

หมายเหตุ

- ๓๘ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓.๓.๗ โครงการ/
กิจกรรม: เสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขและความสัมพันธ์ในองค์กร

เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจในการเสริมสร้างการ
ทํางานแบบมีความสุข และให้มี
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

สช.

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
๕๐ คน

๓.๓.๘ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริมการจัดทําข้อตกลง
ร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
ด้านการทํางานเป็นทีมและการเรียนรู้
ร่วมกัน

เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมองค์กร
ให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม
อย่างจริงจัง

สช.

๘๐ คน

๓.๓.๙ โครงการ/
กิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์จากการทํางานร่วมกัน
ภายใต้หัวข้อ “Chat Share Chill”

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริง กรณีศึกษาหรือ
ตัวอย่างดี ๆ ทําให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง

สช.

๓๐ คน

๓.๓.๑๐ โครงการ/
กิจกรรม: ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถอด
บทเรียนจากการทํางานด้านต่าง ๆ
ภายในองค์กร ภายใต้ชื่อ “สัปดาห์ KM
Day”
๓.๓.๑๑ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการองค์การ
๓.๓.๑๒ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการธรรมะสวัสดี
มีคุณธรรม

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการสรุป
บทเรียนการทํางาน และนําไปใช้การ
ปรับปรุงพัฒนางาน

สช.

๕๐ คน

บุคลากรมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ประชาชน

สคช.

๑๔๓ คน

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสํานึกตระหนักถึง
ความสําคัญในการทํานุบํารุงศาสนา

บจธ.

๑ ครั้ง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ
บุคลกร สช.นําความรู้
และทักษะที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
เพื่อให้มีจิตใจดีและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
บุคลากร สช. รับรู้การ
ดําเนินกิจกรรม
ข้อตกลงร่วม และ
นําไปสู่การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการทํางาน
ให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร สช. ได้เรียนรู้
เพิ่มพูนทักษะจากการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
นําไปปรับใช้ในการ
ทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
บุคลกรมีความเข้าใจ
ในการทํางานและนํา
บทเรียนมาประยุกต์ใช้
ในการทํางานของ
ตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความตระหนักในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม
ความโปร่งใส ในการ
ทํางาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๔๗๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

หมายเหตุ

- ๓๙ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๓.๑๓ โครงการ/
กิจกรรม: โครงการคนดีของ บจธ.
๓.๓.๑๔ โครงการ/
กิจกรรม: จัดทํากระบวนการสรรหา
บุคลากรที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
และมีจิตสํานึกที่ยึดหลักคุณธรรม
๓.๓.๑๕ โครงการ/
กิจกรรม: สสปน. ปันน้ําใจ

เพื่อเสริมสร้างวัฒธรรมในองค์กรให้
เป็นคนดีมีวินัย
เพื่อให้ผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ของ สพร.
ผ่านผลการทดสอบตามเกณฑ์
ที่กําหนด

๓.๓.๑๖ โครงการ/
กิจกรรม: TCEB QUIZ
๓.๔ กลยุทธ์: สร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ ายในองค์กร
๓.๔.๑ โครงการ/
กิจกรรม: การเสริมสร้างความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บจธ.

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
๒ คน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
-

สพร.

> ร้อยละ
๗๐

ผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่
ผ่านผลการทดสอบ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด

-

สร้างความตระหนักในพระมหา
กรุณาธิคุณและสร้างจิตสํานึกในการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สสปน.

๒ กิจกรรม

-

สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของ สสปน.

สสปน.

๒๐ กิจกรรม

ระดับความความพึง
พอใจในการ
ดําเนินการร่วมกับ
หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่
ระดับความความพึง
พอใจ > ร้อยละ ๘๐

เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เกิด
การมีส่วนร่วมและการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานที่
ถูกต้อง

ก.พ.

ร้อยละ ๘๕

-

๓.๔.๒ โครงการ/
กิจกรรม: แต่งตั้งกลุ่มเครือข่าย หรือ
คณะทํางานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันปราบปรามการทุจริต

เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผน
และส่งเสริมให้หน่วยงานมีคุณธรรม
และความโปร่งใส

สพร.

๑ กลุ่ม

๓.๔.๓ โครงการ/
กิจกรรม: การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกําหนด
แผนงาน/โครงการ

สพร.

๑ ครั้ง

ร้อยละของจํานวน
สํานัก/สถาบัน/ศูนย์/
กลุ่มงานที่จัดการ
สัมมนาเพือ่ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
มีคณะทํางานส่งเสริม
และพัฒนาการบริหาร
ที่โปร่งใสภายในที่
ร่วมกันทํางาน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
แผนงาน/ โครงการ
ผ่านการแสดง
ความคิดเห็นจาก
ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

-

-

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

หมายเหตุ

- ๔๐ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกําหนด
แผนงาน/โครงการ
๓.๔.๔ โครงการ/
กิจกรรม: การจัดทํา KM เรื่องบทบาท
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับการดําเนินงาน
จัดซื้อจ้าง (กรณีศึกษา)
๓.๔.๕ โครงการ/
กิจกรรม: การจัดทํา E Learning
ความรู้เกี่ยวกับ MICE

รวม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สร้างความตระหนักรู้ในบทบาท
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
การดําเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
สร้างความตระหนักรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน MICE

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

สสปน.

๑ เรื่อง

แนวปฏิบัติเรื่อง
บทบาทเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามกรณีศึกษา

-

สสปน.

๑ เรื่อง

เจ้าหน้าที่ เพิ่มทักษะ
ระดับความรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง DMA หรือ PCO
หรือ English for
MICE

-

๓๖,๒๓๒,๗๗๕

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓)

(ม.ค. - มี.ค. ๖๔)

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔)

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๕,๐๑๙,๖๕๐

๑๕,๑๗๔,๑๒๕

๗,๘๘๙,๘๒๕

๘,๑๔๙,๑๗๕

หมายเหตุ

