
™ ปันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ^ฟางาบเสริมสร้างความโปร่งใสกองการเจ้าหน้าท่ี โทร. ๐ ๒๕๙9 ๓ ๖ , ๐ ๒(ะ๙๐ ๓๐๔๙ 
ที่ สธ.๐๔๐๒,๘/พ.เศษ วันที่.^..01] ธันวาคม..๒๕๕๙ 
เร่ือง ขออนมตแผนุปฏิบต.การสร้างเสริม.คุณธรรม..จรียธร^ 

กองการเจ้าหน้าท่ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

ตามคำรับรองการปฏิบัติราขการ กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ตัวชี้วัดที่ ๘ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยผ่านเกณฑ์ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขั้นตอน ที่ ๒ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ 
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิขอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

คณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสกองการเจ้าหน้าท่ี ได้ดำเนินการตามรายละเอียดตัวช้ีวัด 
ที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบกองการเจ้าหน้าท่ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไปด้วย 
จะเป็นพระคุณ 

(นางสาวตรีชฎา อมาตยกุล) 
ประธานคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใส 

กองการเจ้าหน้าท่ี 



(แบบฟอร์ม ๑) 
แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ตวชวด ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ 2560 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ตวชวด ค่าเป้าหมาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ 
สนับสนุนนโยบาย 
สร้างเสริมการพัฒนา 
จิตสำนึกด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกัน 
ต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

โครงการพัฒนาระบบ 
การให้และเปิดเผย 
ข้อมูลในการจัดซื้อจัด 
จ้าง ของกองการ 
เจ้าหน้าท 

ระบบการให้และ 
เปิดเผยข้อมูลในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ของกอง 
การเจ้าหน้าท่ีมี 
มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี 
กำหนด 

1 ระบบ กลุ่มบริหาร 
ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ 
สนับสนุนนโยบาย 
สร้างเสริมการพัฒนา 
จิตสำนึกด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกัน 
ต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

โครงการการ 
ดำเนินการเพ่ือ 
ตอบสนองข้อ 
ร้องเรียนของกองการ 
เจ้าหน้าท่ี 

ระบบตอบสนองข้อ 
ร้องเรียนของกองการ 
เจ้าหน้าท่ี มีมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

1 ระบบ - กลุ่มบริหาร 
ทั่วไป 1 กลุ่ม 
ยุทธศาสตร์ฯ 



ตัวชึ้วัด ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ค่าเป้าหมาย 

ยทธศาสตร์ท่ี 2 
การสนับสนุน บูรณา 
การ และสร้างความ 
เข้มแข็งเครือข่ายทุก 
ภาคส่วนท้ังในและ 
ระหว่างประเทศ ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ 
ทุจริต 

ประพฤติมิชอบ 

โครงการสนับสนุน 
แนวทางการ 
ปฎิบติงานหรือคู่มือ 
มาตรฐานการ 
ปฏิบติงาน กับ 
เครือข่ายในการ 
ทำงานของกองการ 
เจ้าหน้าท่ี ให้มี 
คุณธรรม จริยธรรม 

เครือข่ายในการ 
ทำงานของกองการ 
เจ้าหน้าท่ีได้รับการ 
สนับสนุนแนว 
ทางการปฏิบติงาน 
หรือคู่มือมาตรฐาน 
การปฎิบติงาน 

ร้อยละ 
100 

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพเครือข่าย 
ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
ของกองการ 
เจ้าหน้าท่ี ให้มื 
คุณธรรม จริยธรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2560 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค ล.ค. ก.ย. 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่ม 
ยุทธศาสตร์ฯ 
! ทุกกลุ่มใน 
กองการ 
เจ้าหน้าท่ี 

กลุ่ม 
ยุทธศาสตร์ๆ 
และกลุ่ม 
พัฒนา 
ทรัพยากร 
บุคคล 



ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ตวชวด ค่าเป้าหมาย ปิงบประมาณ พ.ศ 2560 งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ตวชวด ค่าเป้าหมาย 
ค.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ 
ทรัพยากร เทคโนโลยี 
สารสนเทศ การ 
สื่อสาร การกำกับ 
ดูแล และการ 
ประเมินผล ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการ ป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิ 
ชอบให้ได้ตาม 
มาตรฐานท่ีกำหนด 

โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงข้ันตอนการ 
บริหารจัดการ 
ทรัพยากร เพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต 
ภายในกองการ 
เจ้าหน้าท่ี 

ระบบการปฏิบัติงาน 
ของกองการ 
เจ้าหน้าท่ี อย่างน้อย 
1 กระบวนงานได้รับ 
การพัฒนาปรับปรุง 
ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต 

1 
กระบวนงาน 

คณะทำงาน 
บริหาร 
งบประมาณ/ 
กลุ่มบริหาร 
ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ 
ทรัพยากร เทคโนโลยี 
สารสนเทศ การ 
สื่อสาร การกำกับ 
ดูแล และการ 
ประเมินผล ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการ ป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิ 
ชอบให้ได้ตาม 
มาตรฐานท่ีกำหนด 

โครงการพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของกองการเจ้าหน้าท่ี 

มีระบบบริหาร 
จัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และ 
การส่ือสาร ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ 
ทุจริตประพฤติมิ 
ชอบ 

1 ช่องทาง คณะทำงาน 
เสริมสร้าง 
ความ 
โปร่งใส/ 
ขมรม 
จริยธรรม/ 
กลุ่มบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ 
ทรัพยากร เทคโนโลยี 
สารสนเทศ การ 
สื่อสาร การกำกับ 
ดูแล และการ 
ประเมินผล ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการ ป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิ 
ชอบให้ได้ตาม 
มาตรฐานท่ีกำหนด 

โครงการพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของกองการเจ้าหน้าท่ี 

มีระบบบริหาร 
จัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และ 
การส่ือสาร ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ 
ทุจริตประพฤติมิ 
ชอบ 

1 ช่องทาง คณะทำงาน 
เสริมสร้าง 
ความ 
โปร่งใส/ 
ขมรม 
จริยธรรม/ 
กลุ่มบริหาร 

พัฒนาระบบป้องกัน ระบบป้องกัน 1 ระบบ คณะทำงาน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับ เสริมสร้าง 
ของกองการ ซ้อนของกองการ ความโปร่งใส/ 

เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีมี ชมรม 
มาตรฐานตาม จริยธรรม/ 
เกณฑ์ท่ีกำหนด กลุ่มบริหาร 



ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ตวชวด ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ 2560 งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ตวชวด ค่าเป้าหมาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร ด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 
และการป้องกันการ 
ทุจริตประพฤติมิ 
ชอบ 

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร 
กองการเจ้าหน้าท่ี ให้ 
มีสมรรถนะด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

บุคลากรกองการ 
เจ้าหน้าท่ีมี 
สมรรถนะการยึด 
มั่นในความถูกต้อง 
ผ่านตามระดับที่ 
คาดหวัง 

ร้อยละ 60 20,000 คณะทำงาน 
เสริมสร้าง 
ความโปร่งใส/ 
ชมรม 
จริยธรรม/ 
คณะทำงาน 
พัฒนาองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร ด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 
และการป้องกันการ 
ทุจริตประพฤติมิ 
ชอบ 

โครงการพัฒนาผู้นำ 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

ผลการประเมิน 
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของกอง 
การเจ้าหน้าท่ี 80 
คะแนนข้ึนไป 

80 
คะแนน 

คณะทำงาน 
เสริมสร้าง 
ความโปร่งใส/ 
ชมรม 
จริยธรรม/ 
คณะทำงาน 
พัฒนาองค์กร 



ยุท5ศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ศวชวด ค่าเป้าหมาย ปิงบประมาณ พ.ศ 2560 งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุท5ศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ศวชวด ค่าเป้าหมาย 
ต.ค. พ.ย. ซ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ห.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาศักยภาพ 
องค์กร และคุณภาพ 
ข้อมูลข่าวสาร ด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 
และการป้องกันการ 
ทุจริตประพฤติมิ 
ชอบ 

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพกองการ 
เจ้าหน้าท่ี เป็นองค์กร 
คุณธรรมและมี 
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 
การปฦปัติงาน 

ผลการประเมิน 
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของกอง 
การเจ้าหน้าท่ี 80 
คะแนนข้ึนไป 

80 
คะแนน 

คณะทำงาน 
เสริมสร้าง 
ความโปร่งใส/ 
ชมรม 
จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาศักยภาพ 
องค์กร และคุณภาพ 
ข้อมูลข่าวสาร ด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 
และการป้องกันการ 
ทุจริตประพฤติมิ 
ชอบ โครงการพัฒนาคลัง 

ความรู้เก่ียวกับข่าวสาร 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ของ 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

มีฐานข้อมูลข่าวสาร 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบท่ีมี 
คุณภาพได้ 
มาตรฐาน 

1 ช่องทาง - คณะจัดการ 
ความรู้ 

โครงการพัฒนาคลัง 
ความรู้เก่ียวกับข่าวสาร 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ของ 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

มีฐานข้อมูลข่าวสาร 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบท่ีมี 
คุณภาพได้ 
มาตรฐาน 
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