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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
ภารกิจของ สคบ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 1
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของ
พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้ ผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตาม
สายวิชาชีพและสอดคล้องกับ
ภาระงาน
1.1 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

ระดับความสาเร็จของการ สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
ดาเนินการตามแผน
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของ สคบ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ได้รับอนุมัตเิ มื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบการจัดการความรู้
1.2 มีการจัดการความรู้ภายใน
ส่วนราชการและประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา

ระดับความสาเร็จของการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยคณะทางาน
ดาเนินการ
บริหารจัดการความรู้ของ สคบ. อยู่ระหว่าง
ดาเนินการให้สานัก/กอง จัดส่งข้อมูลการ
ดาเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน
ให้แก่กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรมจัดการความรู้ให้แก่
บุคลากรของ สคบ. ประจาปี

๒

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตาม
หลักสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 1
(1) โครงการอบรมบุคลากรใน
พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้
หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน
ความสามารถเหมาะสมกับ
ภายนอก
ตาแหน่ง
2.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะหลัก
(Core Competency) สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
(Functional Competency)
ตลอดจนสมรรถนะทางการบริหาร
(Management Competency)
และเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากรในแต่ละสายงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 80 ของการส่ง
บุคลากรฝึกอบรมได้ตรง
กับเนื้อหาของหลักสูตร
และตามความจาเป็นของ
องค์กร

สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
การจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรม/พัฒนา
ความรู้ในหลักสูตร/โครงการทีจ่ ัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก รวมจานวน 40 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหาร
งานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่
21 (นายอุฬาร จิ๋วเจริญ) มีค่าใช้จ่ายจานวน
120,000 บาท
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
รุ่นที่ 50 (นายประภัทรพงศ์ ชาญชิต)
มีค่าใช้จ่าย จานวน 28,000 บาท
3) หลักสูตรการจัดทาแผนงานประชาสัมพันธ์
แบบครบวงจร รุ่นที่ 13 มีค่าใช้จ่ายจานวน
7,800 บาท (นายภาสวิชญ์ แก้วกัลยา
นักประชาสัมพันธ์ / นางสาวกุลิศรา บุบผา
นักวิชาการเผยแพร่)
4) หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ดิจิทลั Smart
PR รุ่นที่ 13 มีค่าใช้จ่ายจานวน 5,900 บาท
(นางสาวดวงรัตน์ จันทร นักประชาสัมพันธ์)
5) B1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น
(กรมบัญชีกลาง) (นางสาวรัชนีวรรณ
จุฑาจันทร์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัตกิ าร)
มีค่าใช้จ่ายจานวน 2,600 บาท

๓

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
6) B2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง
(กรมบัญชีกลาง) (นางชาริณี พันธุ์วรรณะ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ, นางสาวธันย์ชนก
เจริญศรีทวีชัย นักวิชาการพัสดุชานาญการ)
มีค่าใช้จ่ายจานวน 5,800 บาท
7) C2 หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับกลาง
(กรมบัญชีกลาง) (นางสายสวาท ใจจง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ)
มีค่าใช้จ่ายจานวน 3,800 บาท
หลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย
8) หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับ
กลาง รุ่นที่ ๑7 (ยธก.๑๗)
9) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาทีม่ ี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
10) การสัมมนาส่วนราชการเพื่อยกระดับ
กลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
11) การเสวนาโครงการศึกษาเพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
ภาครัฐ
12) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ACTIVE Trainer Building รุ่นที่ ๑/๒๕6๕
13) กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ฯ
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14) การประชุมวิชาการเรื่องราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์/ราชวิทยาลัยคุณธรรมต้นแบบ :
การธารงความต่อเนื่องและยั่งยืน
15) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 64
16) หลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ใน
ราชการไทย รุ่นที่ ๒๗ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
17) หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับ
การอานวยความยุติธรรมในสังคม Crime
Prevention รุ่นที่ ๕
18) หลักสูตรสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูงด้าน
การพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Smart
Developer)
19) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
20) โครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
21) หลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๖๔ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

๕

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
22) การสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนขยายผล
จากการวิจัย
23) การสัมมนาเส้นทางสูอ่ งค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน ประจาปี ๒๕๖๕
ประเภทองค์กรภาครัฐ
๒4) หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การเงินการคลังภาครัฐ สาหรับหัวหน้างาน
รุ่นที่ 2
25) การอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
องค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
26) กิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตรการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 ณ จ.เชียงราย
27) หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ
ระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 4
28) หลักสูตร Data Governance
Framework Workshop in Practice
29) หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน
30) หลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์
ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1
31) หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3
ประจาปี 2564
32) หลักสูตรการดาเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

๖

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
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33) หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรา
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย (ม.77) รุ่นที่ 3
34) หลักสูตรการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐขั้นพื้นฐานสาหรับปฏิบัติงานใหม่
35) หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
สาหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES :
Integrative Management for New Era
Security)
36) หลักสูตรเทคนิคการสอนงานและการเป็น
พี่เลี้ยง : งานเป็นผล คนเป็นสุข รุ่นที่ ๒
37) หลักสูตร Mini Executive
Development Program (Mini-EDP) :
Strategic Management and Innovative
Competitive Strategy in a Digital World
38) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
Innovation Management : A Resultsbased Approach
39) หลักสูตรการบริหารจัดการระบบสถิติ
ประเทศไทย รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
40) โครงการห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาองค์กร (OPM Innovation
Hub) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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(2) โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัตริ าชการตามแผน พัฒนาทรัพยากรบุคคล (โครงการอบรมภายใน)
(2.1) โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 ของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการสั่ง ได้รับ การพัฒ นาตามวัต ถุ การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการมุง่
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ประสงค์ของโครงการ
ผลสัมฤทธิ์และการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ (กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรต้นแบบด้านการจัดทาสือ่ ดิจิทลั
ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม
2564 ณ ห้องประชุม 1 สคบ.
ใช้งบประมาณในการจัด 39,770 บาท
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 81
(2.2) โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 ของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบ ได้รับการพัฒนาตาม
การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ธรรม เสริมสร้างจริยธรรม และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม เสริมสร้าง
ต่อต้านการทุจริต
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ระหว่างวันที่
29 – 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5
และระบบ Cisco Webex Meetings สคบ.
ใช้งบประมาณในการจัด 15,520 บาท
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 83.5
(2.3) โครงการเสริมแรงกาย ร้อยละ 80 ของบุคลากร จะดาเนินการจัดในไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 65)
สร้างแรงใจ เติมไฟในการทางาน ได้รับการพัฒนาตามวัตถุ
ด้วยหลักจิตวิทยาในการทางาน
ประสงค์ของโครงการ
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2.1.2 สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ โครงการพัฒนาข้าราชการทีอ่ ยู่
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างทดลองปฏิบัตหิ น้าที่
ราชการ

ร้อยละ 100 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับ
การพัฒนาในปีงบประมาณ
ได้รับการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาทักษะที่จาเป็นให้แก่
บุคลากร
2.2.1 พัฒนาบุคลากรให้มที ักษะ
ด้านเทคโนโลยี

ร้อยละ 80 ของการส่ง
บุคลากรฝึกอบรมได้ตรง
กับเนื้อหาของหลักสูตร
และตามความจาเป็น
ขององค์กร

สานักงานเลขานุการกรม (สบท.) ได้ดาเนิน
การจัดส่งข้าราชการบรรจุใหม่ของปีงบประมาณ
2565 จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวนาฏยา
เสือขาว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ
นายศุภฤกษ์ เรืองหิรัญวนิช นักสืบสวน
สอบสวนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”
ซึ่งจัดโดย สปน. และให้ข้าราชการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านทาง e-Learning ของสานักงาน ก.พ.
สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี ด้วยหลักสูตรทีจ่ ัดโดย
หน่วยงานภายนอก จานวน 7 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย
1) หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ดิจิทลั Smart
PR รุ่นที่ 13 มีค่าใช้จ่ายจานวน 5,900
บาท

(1) โครงการอบรมบุคลากร
ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก

๙

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย
2) การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตร ACTIVE
Trainer Building รุ่นที่ ๑/๒๕6๕
3) กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ฯ
4) หลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๖๔ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
5) การอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
องค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
6) หลักสูตร Data Governance
Framework Workshop in Practice 35)
หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
สาหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES:
Integrative Management for New Era
Security)
7) หลักสูตร Mini Executive
Development Program (Mini-EDP) :
Strategic Management and Innovative
Competitive Strategy in a Digital World

๑๐

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

(2) โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (โครงการอบรม
ภายใน)
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

2.2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ โครงการอบรมบุคลากรในหลักสูตร ร้อยละ 80 ของการส่ง
ด้านภาษาต่างประเทศ
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
บุคลากรฝึกอบรมได้ตรง
กับเนื้อหาของหลักสูตร
และตามความจาเป็น
ขององค์กร

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี ด้วยการจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ และ
การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ต้นแบบด้านการจัดทาสื่อดิจทิ ัล ระยะที่ 2)
ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุม 1 สคบ.
ใช้งบประมาณในการจัด 39,770 บาท
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 81
จะดาเนินการจัดในไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 65)

๑๑

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักรู้
วัฒนธรรมองค์กร มีวินัย และ
คุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ
ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพื่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
คานึงถึงหลักผลงาน หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ
สร้างบรรยากาศเพื่อการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรฯ ให้แก่บุคลากร

โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง
ระดับความสาเร็จของการ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ
เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ
ให้แก่บุคลากร

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาบุคลากรให้มีวินัย มี
จิตสานึก ต้านทุจริต และมี
คุณธรรมและจริยธรรม
3.2.1 เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริ าชการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (โครงการอบรม
ภายใน)
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรม เสริมสร้างจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การ
พัฒนาตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดทาแผนการ
ขับเคลื่อนค่านิยมของ สคบ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพือ่ ส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนค่านิยมให้แก่บุคลากร สคบ.
นาไปสู่การเกิดเป็นวัฒนธรรมของ สคบ. ดังนี้
๑. ส่งเสริมการรับรู้ค่านิยมของ สคบ.
ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการใช้ข้อความ
ค่านิยมท้ายบันทึก
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้ข้อความ
ค่านิยมประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของ สคบ.
กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนใช้ข้อความ
ค่านิยมให้ปรากฎในท้ายหนังสือ/วารสาร/สื่อ
สิ่งพิมพ์
2. เร่งรัดติดตามการดาเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของ สคบ.
สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม เสริมสร้าง
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ระหว่างวันที่
29 – 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5
และระบบ Cisco Webex Meetings สคบ.
ใช้งบประมาณในการจัด 15,520 บาท
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 83.5

๑๒

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
(2) โครงการอบรมบุคลากร
ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก

3.2.2 ปลุกจิตสานึกต้านทุจริต

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของการส่ง
บุคลากรฝึกอบรมได้ตรง
กับเนื้อหาของหลักสูตร
และตามความจาเป็น
ขององค์กร

ผลการดาเนินงาน

สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ด้วยหลักสูตรทีจ่ ัดโดยหน่วยงานภายนอก
จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการ
ดาเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
(1) โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ร้อยละ 80 ของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
ในการปฏิบัตริ าชการตาม
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การ การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
แผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
พัฒนาตามวัตถุประสงค์ ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม เสริมสร้าง
(โครงการอบรมภายใน)
ของโครงการ
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ระหว่างวันที่
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
29 – 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
และระบบ Cisco Webex Meetings สคบ.
ธรรม เสริมสร้างจริยธรรมและ
ใช้งบประมาณในการจัด 15,520 บาท
ต่อต้านการทุจริต
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 83.5
(2) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ระดับความสาเร็จของการ สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้จัดทา
และปราบปรามการทุจริตของ
ดาเนินการตามแผน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สคบ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2565
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กาหนด
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผน 2 ยุทธศาสตร์ คือ

๑๓

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

3.2.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

(1) โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการปฏิบัตริ าชการตาม
แผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
(โครงการอบรมภายใน)
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรม เสริมสร้างจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ 80 ของบุ คลากร
กลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ การ
พั ฒ นาตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของโครงการ

(2) จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของ สคบ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผน

ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ปลุกและปลูกฝังจิตสานึกให้มีวฒ
ั นธรรมและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สจุ ริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้ดาเนิน
การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม เสริมสร้าง
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ระหว่างวันที่
29 – 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5
และระบบ Cisco Webex Meetings สคบ.
ใช้งบประมาณในการจัด 15,520 บาท
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 83.5
สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กาหนด
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผน 2 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ปลุกและปลูกฝังจิตสานึกให้มีวฒ
ั นธรรมและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สจุ ริต

๑๔

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความผาสุก และ
มีความผูกพันต่อองค์กร

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
กลยุทธ์ที่ 3
คัดเลือกข้าราชการดีเด่นของ
ระดับความสาเร็จของการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คณะกรรมการ
ส่งเสริมผู้นาต้นแบบด้านคุณธรรม สคบ. ประจาปี
ดาเนินขั้นตอนคัดเลือก
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สคบ.
จริยธรรม
ข้าราชการดีเด่น
ได้กาหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากร สคบ.
3.3 การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
ประจาปี
เพื่อเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
และส่งเสริมผู้นาต้นแบบด้าน
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖4 และดาเนินการ
คุณธรรมจริยธรรม
คัดเลือกบุคลากร สคบ. เพื่อเข้ารับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ ดังกล่าว โดยมี
นางสายสวาท ใจจง นักวิชาการพัสดุชานาญ
การพิเศษ เป็นผู้ได้รบั คัดเลือก
กลยุทธ์ที่ ๑
โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของ ร้อยละ 80 ของบุคลากร กาหนดดาเนินโครงการในไตรมาสที่ 4 ของ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร สคบ.
ที่แจ้งความประสงค์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก.ค. – ก.ย.
4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
ได้รับการตรวจสุขภาพ
2565)
ตรวจสุขภาพประจาปี
ประจาปี
กลยุทธ์ที่ 2
จัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุก
ระดับความสาเร็จของ
สานักงานเลขานุการกรม (สพท.) ได้จัดทา
เสริมสร้างความผาสุก และ
และความผูกพันต่อองค์กรของ
การดาเนินการตามแผน แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพัน บุคลากร
ต่อองค์กรของบุคลากร สคบ. ประจาปี
ต่อองค์กร
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้รับอนุมัติ
4.2 มีแผนเสริมสร้างความผาสุก
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
และความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร

