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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์
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ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
ภารกิจของ สคบ.

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตาม
สายวิชาชีพและสอดคล้องกับ
ภาระงาน
1.1 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบการจัดการความรู้
1.2 มีการจัดการความรู้ภายใน
ส่วนราชการและประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา

แผนพัฒนาบุคลากรของ สคบ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับความสาเร็จของการ สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
ดาเนินการตามแผน
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของ สคบ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ได้รับอนุมัตเิ มื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

กิจกรรมจัดการความรู้ให้แก่
บุคลากรของ สคบ. ประจาปี

ระดับความสาเร็จของการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยคณะทางาน
ดาเนินการ
บริหารจัดการความรู้ของ สคบ. ได้มีมติ
ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๖3 เมือ่ วันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖3 ให้ดาเนินการจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ของ สคบ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
3 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้มงุ่ สู่นวัตกรรม
ซึ่งเป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
ในการพัฒนากระบวนการทางานของ สคบ.
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีทีมผู้สมัครที่ได้รบั
รางวัล คือ ทีมพายุ
(2) กิจกรรมการโต้วาทีในประเด็นองค์ความรู้
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค
แต่มีการยกเลิกจัด เนื่องจาก COVID - 19
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(3) กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอการ
เผยแพร่กจิ กรรมความรู้ภารกิจของ สคบ.
ในภารกิจงานด้านองค์ความรู้ในการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค ซึ่งมีทมี ผูส้ มัครที่ได้รับรางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปัก๊ กะตืน กผป.
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ทีมนางฟ้าแม่ทูนหัว กผป.
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
ทีม Winki Pinki กผป.
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม The Plan
สผพ. และทีม Johny Com กคฆ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ตามหลักสมรรถนะอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความ
เป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
2.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ตลอดจนสมรรถนะ
ทางการบริหาร และเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากรในแต่ละสายงาน

(1) โครงการ/กิจกรรมอบรมภายใน
(การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัตริ าชการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
(1.1) โครงการปลุกจิตสานึกในการ ร้อยละ 75 ของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ได้รับการพัฒนาตาม
การจัดโครงการปลุกจิตสานึกในการต่อต้าน
ชอบของบุคลากร สคบ.
วัตถุประสงค์ของโครงการ การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
สคบ. เมือ่ วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้า กทม.
ใช้งบประมาณในการจัด 137,765 บาท
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 80.95
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ร้อยละ 75 ของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
ได้รับการพัฒนาตาม
การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการมุ่งผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ สัมฤทธิ์ด้วยทีมประสิทธิภาพยกระดับ
มาตรฐานบริการ เมื่อวันที่ 23 – 25
ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์
เกท กทม. ใช้งบประมาณในการจัด จานวน
192,990 บาท กลุม่ เป้าหมายได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 81.08
(1.3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ร้อยละ 75 ของบุคลากร
ยุบเลิกโครงการ
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
ได้รับการพัฒนาตาม
และทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ราชการของ สคบ.
(1.4) โครงการอบรมหลักสูตร
ร้อยละ 75 ของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
สืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครอง ได้รับการพัฒนาตาม
การจัดโครงการอบรมหลักสูตรสืบสวน
ผู้บริโภค
วัตถุประสงค์ของโครงการ สอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่
14 – 16, 21 – 25, 28 – 30 มิถุนายน
และ 1 – 2 กรกฎาคม 2563 ณ สคบ. และ
ระบบ Cisco Webex สคบ. ใช้งบประมาณ
ในการจัด 98,685 บาท กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ 81.66
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพในการ ร้อยละ 75 ของบุคลากร
ยุบเลิกโครงการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่ของ
ได้รับการพัฒนาตาม
สคบ.
วัตถุประสงค์ของโครงการ
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ร้อยละ 75 ของบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดาเนินการจัด
ได้รับการพัฒนาตาม
โครงการบริหารจัดการภาครัฐระบบราชการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.0 เมื่อวันที่ 12, 13, 16 พฤศจิกายน
และ 3 ธันวาคม 2563 ณ สคบ.
ใช้งบประมาณในการจัด 60,292 บาท
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 75
ร้อยละ 75 ของการส่ง
สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
บุคลากรฝึกอบรมได้ตรง การจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรม/พัฒนา
กับเนื้อหาของหลักสูตร
ความรู้ในหลักสูตร/โครงการทีจ่ ัดโดยหน่วยงาน
และตามความจาเป็นของ ภายนอก รวมจานวน 25 หลักสูตร ดังนี้
องค์กร
หลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการอบรม
(2.1) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสืบค้นวิเคราะห์
อาชญากรรมดิจทิ ัลกับการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
(บุคลากร สคบ. จานวน 22 คน) มีค่าใช้จ่าย
จานวน 369,150 บาท
(2.2) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรต้นแบบ
ด้านการจัดทาสื่อดิจิทลั (บุคลากร สคบ.
จานวน 20 คน) มีค่าใช้จ่าย จานวน
369,150 บาท
(2.3) หลักสูตรเทคนิคการผลิตและเผยแพร่
สื่อดิจทิ ัล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. –
1 เม.ย. 64 (นายกฤดิกร แจ่มตระกูล กผป.)
มีค่าใช้จ่าย จานวน 5,900 บาท
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(2.4) หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์
ระดับสูง ระหว่างวันที่ 2 มิ.ย. – 6 ส.ค. 64
(น.ส.เบญญาภา เมธาวราพร กผป.) มีค่าใช้จ่าย
จานวน 78,000 บาท
(2.5) หลักสูตรวุฒบิ ัตรการวิเคราะห์ผล
กระทบในการตรากฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ม.๗๗) รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ 13 พ.ค. – 8 ก.ค. 64
(นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์ กคส.) มีค่าใช้จ่าย
จานวน 35,000 บาท
(2.6) หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ
กระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 13
ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 30 ก.ย. 64
(นายปฐวี เยาวลักษณ์ สปจ.) มีค่าใช้จ่าย
จานวน 10,000 บาท
(2.7) หลักสูตร “Deep Learning for Image
Application” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 –
25 ส.ค. 64 (น.ส.วรรณา สาราญใจ สผพ.)
มีค่าใช้จ่าย จานวน 9,813 บาท
(2.8) หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 ระหว่าง
วันที่ 2 ส.ค. 64 – 11 ม.ค. 65
(นายศุภกิตติ์ มะลิ กคส.) มีค่าใช้จ่าย
จานวน 69,000 บาท
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(2.9) หลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การ
สมรรถนะสูง (PMQA 4.0) ของสานักงาน
ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 6 – 9 ก.ย. 64
(นายสานตวัน คารักษ์ สผพ./ นายอนุรักษ์
มั่นจันทร์, นายวายุ จินดาพล กพบ.)
มีค่าใช้จ่าย จานวน 20,700 บาท
(2.10) หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่
๒ ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 15
ก.ย. 64 (น.ส.ธนัดดา คงหาดงาม สผพ.)
มีค่าใช้จ่าย จานวน 19,500 บาท
หลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
(2.11) หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรม
กับการอานวยความยุติธรรมในสังคม Crime
Prevention รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 ก.พ.
– 12 พ.ค. 64 (นายชินภัทร จาปาเงิน สปจ.)
(2.12) หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม
ระดับสูง รุ่นที่ ๑๒ (ยธส. ๑๒) ระหว่างวันที่
4 ก.พ. – 23 ก.ค. 64 (พ.ต.อ.ประทีป
เจริญกัลป์ สลก.)
(2.13) โครงการยกระดับความรู้ด้านดิจทิ ัลสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มี.ค. 64
(น.ส.โอปอล วัยวัฒน์, น.ส.ธนัดดา คงหาดงาม
สผพ. / น.ส.ณัฐิมา ธรรมชน สลก.)
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(2.14) การฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ
เจ้าหน้าที่รัฐด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 17 – 19 มี.ค. 64 (นายวิธิเนศวร์
เนียมมีศรี กกค./ น.ส.ศิริพร แสงสว่าง กคส.)
(2.15) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสาหรับ
ผู้ปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
วันที่ 24 มี.ค., 7 เม.ย., 21 เม.ย. 64
(น.ส.วรรณา สาราญใจ, น.ส.โอปอล วัยวัฒน์,
นายธนพิชญ์ เจยาคม, น.ส.กันตินันท์ อินทร์ทอง
สผพ.)
(2.16) หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับ
สูง รุ่นที่ 25 (ปปร. 25) ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.
64 (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รอง ลคบ.)
(2.17) หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ
ระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๓ ระหว่าง มิ.ย. –
ก.ย. 64 (น.ส.จารุวรรณ เอนกคณา สผพ.)
(2.18) การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจาก 31 หน่วยงาน และ
3 จังหวัดนาร่อง ระหว่างวันที่ 12 – 16
ก.ค. 64 (นายสุธนะ นุชกาแสง กคต./
น.ส.วรรณา สาราญใจ, น.ส.โอปอล วัยวัฒน์
สผพ.)
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ผลการดาเนินงาน
(2.19) หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
(HR Professional) ระหว่าง ก.ค. – ก.ย. 64
(น.ส.กษมา สุริยวงศ์, นายปรีดา อาทร,
นางจรัสศรี ธนิทธิพันธ์ สลก.)
(2.20) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
ชาติ เรื่อง "ถอดกับดักคอร์รปั ชัน : The Big
Push in Corruption Trap" วันที่ 20 ส.ค. 64
(นางสมพร วุฑฒิรักษ์, น.ส.ณัฐิมา ธรรมชน
สลก.)
(2.21) โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2564 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 24, 27 ส.ค.
64 (น.ส.สมาภร สราญนาค, นายพิชัย
จวบรัมย์ กตส./ น.ส.ทิวาพร แก้วโพนงาม,
น.ส.รัชนีวรรณ จุฑาจันทร์ สลก.)
(2.22) โครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการ
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐของสานักงาน ป.ป.ช. วันที่ 26 ส.ค. 64
(นายเลิศศักดิ์ รักธรรม, นายพัสกร ทัพมงคล,
นายชัยสิทธิ์ บุญกัน, น.ส.จิราพร แจ้งไพร กกค./
นายณัฐวิทย์ บัวคลี่, นายราชวัตร เกษมเรืองสกุล
กคต./ พ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์, นายชูพงษ์
สุวรรณพาณิช, นางจรัสศรี ธนิทธิพันธ์ สลก.)

๙
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โครงการ/กิจกรรม

2.1.2 สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ โครงการพัฒนาข้าราชการทีอ่ ยู่
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างทดลองปฏิบัตหิ น้าที่
ราชการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

(2.23) โครงการฝึกอบรมวิทยากรการดาเนิน
การเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดทาร่างกฎหมาย และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย วันที่ 27 ส.ค. 64
(นางนัยนา ชาญชิต, นางอุทุมพร การบรรจง
กกค./ นายประภัทรพงศ์ ชาญชิต กคต.)
(2.24) โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
“ภารกิจที่ถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงิน
การคลัง” วันที่ 15 ก.ย. 64 (พ.ต.อ.ประทีป
เจริญกัลป์ สลก.)
(2.25) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 64 ระหว่าง ต.ค. 64 – ก.ย.
65 (พ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์ สลก.)
ร้อยละ 100 ของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม (สบท.) ได้ดาเนิน
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับ การจัดส่งข้าราชการบรรจุใหม่ของปีงบประมาณ
การพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 จานวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายวายุ
ได้รับการพัฒนา
จินดาพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ 2. น.ส.พนิดา เรียบสาเร็จ นักสืบสวน
สอบสวนปฏิบัติการ 3. น.ส.พัทธมน เอมหยวก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ หลักสูตร
“การเป็นข้าราชการที่ด”ี ซึง่ จัดโดย สปน.
และให้ข้าราชการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทาง
e-Learning ของสานักงาน ก.พ.
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ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาทักษะที่จาเป็นให้แก่
บุคลากร
2.2.1 พัฒนาบุคลากรให้มที ักษะ
ด้านเทคโนโลยี

จัดโครงการอบรมภายในหรือจัดส่ง
บุคลากรไปศึกษา/อบรมทักษะด้าน
เทคโนโลยีด้วยหลักสูตรทีจ่ ัดโดย
หน่วยงานภายนอก

ร้อยละ 75 ของการส่ง
บุคลากรฝึกอบรมได้ตรง
กับเนื้อหาของหลักสูตร
และตามความจาเป็นของ
องค์กร

สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี ด้วยหลักสูตรทีจ่ ัดโดย
หน่วยงานภายนอก จานวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสืบค้น วิเคราะห์
อาชญากรรมดิจทิ ัลกับการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
(บุคลากร สคบ. 22 คน)
2) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรต้นแบบ
ด้านการจัดทาสื่อดิจิทัล (บุคลากร สคบ 20 คน)
3) โครงการยกระดับความรู้ด้านดิจิทลั สู่ไทย
แลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มี.ค. 64
(น.ส.โอปอล วัยวัฒน์, น.ส.ธนัดดา คงหาดงาม
สผพ./ น.ส.ณัฐมิ า ธรรมชน สลก.)
4) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสาหรับ
ผู้ปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
วันที่ 24 มี.ค., 7 เม.ย., 21 เม.ย. 64 (น.ส.
วรรณา สาราญใจ, น.ส.โอปอล วัยวัฒน์, นาย
ธนพิชญ์ เจยาคม, น.ส.กันตินันท์ อินทร์ทอง
สผพ.)
5) หลักสูตรเทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ดิจิทัล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. –
1 เม.ย. 64 (นายกฤดิกร แจ่มตระกูล กผป.)
6) หลักสูตร “Deep Learning for Image
Application” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 25
ส.ค. 64 (น.ส.วรรณา สาราญใจ สผพ.)
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2.2.2 พัฒนาบุคลากรให้มที ักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ

จัดโครงการอบรมภายในหรือจัดส่ง
บุคลากรไปศึกษา/อบรมทักษะด้าน
ภาษา ต่างประเทศด้วยหลักสูตรที่
จัดโดยหน่วยงานภายนอก

ร้อยละ 75 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รบั การ
พัฒนา ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

ผลการดาเนินงาน

สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้จัดให้มี
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่บุคลากร ภายใต้การดาเนินโครงการ
อบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค (กิจกรรมที่ 2 เสริม
ศักยภาพการปฏิบัตงิ านด้วยทักษะด้านภาษา)
เมื่อวันที่ 21 – 25, 28 – 30 มิถุนายน
และ 1 – 2 กรกฎาคม 2563 ณ สคบ. และ
ระบบ Cisco Webex สคบ. ใช้งบประมาณ
ในการจัด จานวน 75,700 บาท
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาและผ่านเกณฑ์
การประเมิน ร้อยละ 60 (ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 21 คน จาก 35 คน)
ระดับความสาเร็จของการ กลุม่ พัฒนาระบบบริหารได้ดาเนินกิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 1
โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนค่านิยมเพื่อนาไปสู่การเกิดเป็น
วัฒนธรรมของ สคบ. ประจาปีงบประมาณ
วัฒนธรรมองค์กร มีวินัย และ เข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ
ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพื่อ
เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ
พ.ศ. 2564 ดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้แก่บุคลากร
๑. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ข้อความค่านิยมท้าย
ที่คานึงถึงหลักผลงาน หลักเศรษฐกิจ
บันทึกและติดสติ๊กเกอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์
พอเพียง และหลักความรับผิดชอบ
ผลผลิต : บุคคลากรภายในองค์กรมีการ
ต่อสังคม
สื่อสารค่านิยมในระหว่างการปฏิบัติงาน
3.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ข้อความค่านิยมและ
เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ
วัฒนธรรมประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ สคบ.
สร้างบรรยากาศเพื่อการเสริม สร้าง
ผลผลิต : หน่วยงานมีสื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กรฯ ให้แก่บุคลากร
และวัฒนธรรมผ่านทางเว็บไซต์
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ผลการดาเนินงาน
3. กิจกรรมการสนับสนุนใช้ข้อความค่านิยม
และวัฒนธรรมให้ปรากฏในท้ายหนังสือ/
วารสาร/ สือ่ สิง่ พิมพ์/ ปฏิทิน/ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/สิง่ ของทีร่ ะลึกที่ สคบ.
ได้จัดทา
ผลผลิต : หน่วยงานมีสื่อประชาสัมพันธ์
ค่านิยมผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และของทีร่ ะลึก
๔. การจัดทาประกาศ สคบ. เรื่อง นโยบาย
การส่งเสริมค่านิยม (Values)
ผลผลิต : ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
เกิดการขับเคลื่อนผ่านทางการปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาบุคลากรให้มีวินัย มี
จิตสานึก ต้านทุจริต และมี
คุณธรรม และจริยธรรม
3.2.1 เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ให้แก่บุคลากร
3.2.2 ปลุกจิตสานึกต้านทุจริต
ให้แก่บุคลากร

โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการ

ร้อยละ 75 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การ
พัฒนาตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

- โครงการ/กิจกรรมเพื่อปลุก
จิตสานึกต้านทุจริต

ร้อยละ 75 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การ
พัฒนาตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
การจัดโครงการปลุกจิตสานึกในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
สคบ. เมือ่ วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้า กทม.
ภายใต้การดาเนินกิจกรรม เสริมสร้างวินัย
เติมใจคุณธรรม และปลุกจิตสานึกต้านทุจริต
ใช้งบประมาณในการจัด 137,765 บาท
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 80.95
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ผลการดาเนินงาน

- จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ ระดับความสาเร็จของการ สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้จัดทา
ดาเนินการตามแผน
ปราบปรามการทุจริตของ สคบ.
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทุจริตของ สคบ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และได้ดาเนินการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนตามยุทธศาสตร์ภายใต้
แผน จานวน 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต มีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์
จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
1. โครงการปลุกจิตสานึกในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร สคบ.
ซึ่งได้ดาเนินการจัดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
14 – 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กทม. ใช้งบประมาณใน
การจัดจานวน 137,765 บาท
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 80.95
2. กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นของ สคบ. โดยคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สคบ. ได้กาหนด
หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากร สคบ. เพื่อเข้ารับ
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖3 และดาเนินการคัดเลือก โดยมี
นายธนาชัย สาธิตวสุธา นักสืบสวนสอบสวน
ชานาญการ เป็นผู้ได้รบั คัดเลือก

๑๔

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ซึ่ง สลก. (สบท.) ได้ดาเนินการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ
สคบ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
ความเสี่ยงด้านการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต กระบวนงานการจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรงได้จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนดังกล่าว ส่งให้ สลก.
(สบท.) เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

3.2.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - โครงการ/กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
ให้แก่บุคลากร
คุณธรรม และจริยธรรม

ร้อยละ 75 ของบุ คลากร
กลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ การ
พั ฒ นาตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของโครงการ

สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
การจัดโครงการปลุกจิตสานึกในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
สคบ. เมือ่ วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้า กทม.
ภายใต้การดาเนินกิจกรรม เสริมสร้างวินัย
เติมใจคุณธรรม และปลุกจิตสานึกต้านทุจริต
ใช้งบประมาณในการจัด 137,765 บาท
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 80.95

๑๕

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
- จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของ สคบ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมผู้นาต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม
3.3 การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
และส่งเสริมระบบการคัดเลือก
ข้าราชการดีเด่นโดยคานึงถึงต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความผาสุก และ
มีความผูกพันต่อองค์กร

กลยุทธ์ที่ ๑
ยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจาปี
กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างความผาสุก และส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
4.2 มีแผนเสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันต่อองค์กร

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ระดับความสาเร็จของการ สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้จัดทา
ดาเนินการตามแผน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สคบ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้
ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานรตาม
แผนดังกล่าว ไปยังสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
คัดเลือกข้าราชการดีเด่นของ
ระดับความสาเร็จของการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 คณะกรรมการ
สคบ. ประจาปี
ดาเนินขั้นตอนคัดเลือก
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สคบ.
ข้าราชการดีเด่น
ได้กาหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากร สคบ.
ประจาปี
เพื่อเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 และดาเนินการ
คัดเลือกบุคลากร สคบ. เพื่อเข้ารับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ ดังกล่าว โดยมี
นายธนาชัย สาธิตวสุธา นักสืบสวนสอบสวน
ชานาญการ เป็นผู้ได้รบั คัดเลือก
โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของ ร้อยละ 80 ของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
สคบ.
ที่แจ้งความประสงค์
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี เมื่อวันที่ 19
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ตุลาคม 2564 มีบุคลากรเข้ารับการตรวจ
ประจาปี
ร้อยละ 87.80 (แจ้งความประสงค์ 164 คน
เข้ารับการตรวจ 144 คน)
จัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุก
ระดับความสาเร็จของ
สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้จัดทา
และความผูกพันต่อองค์กรของ
การดาเนินการตามแผน แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
บุคลากร
ต่อองค์กรของบุคลากร สคบ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับอนุมัติ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

๑๖

