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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

ได้ด าเนินการจัดท าแผนการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ พ.ศ. 2562 – 2564 เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง

ให้บุคลากรมีรูปแบบพฤติกรรมในการท างานและแนวคิด ทัศนคติที่ดีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รับรู้ เข้าใจและ

พัฒนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อน

กระบวนการท างานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเกิดคุณค่ากับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประกอบด้วย 3 แผนงานหลัก ได้แก่ 

 แผนงานที่ 1 การสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจ 

 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

 แผนงานที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สผ. ได้มีการทบทวนแผนการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ 

พ.ศ. 2562 – 2564 โดยขยายเป็นแผนการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ พ.ศ. 2562 – 2565  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

พ.ศ. 2559 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประเด็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยังคง 3 แผนงานเช่นเดิม 

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ สผ. บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามเปูาหมาย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีโครงการ/กิจกรรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  พร้อมการก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพัฒนา ปรังปรุง 

การด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 

 

 

ส่วนที ่ 1 
หลักการและเหตุผล  
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปี 2580”  

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดท านโยบาย แผนและมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม 
2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการน านโยบายแผนและมาตรการ 

สู่การปฏิบัติ 
3. ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของส านักงาน 

ค่านิยมหลัก (Core value) 

สามารถสื่อความเป็น สผ.“ N A T U R E ”  ได้ด้วยค าจ ากัดความและความหมายของสี ดังนี้ 

Networking (มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย)  

มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย – มุ่งเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก 

ที่เกี่ยวข้อง ประสานการท างานแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ายร่วมกัน ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน 

เพ่ือร่วมกันเอื้อเฟ้ือเกื้อกูลให้สามารถท างานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝุาย 

Awaken Knowledge (จิตใจใฝ่รู้ หม่ันพัฒนาตน)  

จิตใจใฝุรู้ หมั่นพัฒนาตน – มุ่งพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ด้วยความกระตือรือร้นที่จะ

เปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งในงานวิชาชีพเฉพาะของตนเองและความรู้รอบตัวต่าง ๆ (รู้ลึก รู้กว้างและรู้โลก) 

ส่วนที ่ 2 
แผนปฏิบัติการ  
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พร้อมรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  สามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในทุก ๆ ด้านได้ตลอดเวลา 

Team Working (กระตือรือร้นท างานเป็นทีม)  

กระตือรือร้นท างานเป็นทีม – มุ่งเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายในองค์กร

ด้วยเชื่อมั่นในกันและกัน สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันทั้งในการท างาน และการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมกัน เพ่ือน าศักยภาพของบุคลากรและองค์กรออกมาใช้

ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีความสมานฉันท์ มีความรักและความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในองค์กร 

Uncovering (ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส)  

ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส – บุคลากรมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถเปิดเผยกระบวนการจัดท า

นโยบายและแผน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดสรรเงินกองทุน  

ต่อสาธารณชนได้ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 

Result-based Orientation (มุ่งเป็นเลิศในผลการปฏิบัติงาน)  

มุ่งเป็นเลิศในผลการปฏิบัติงาน – บุคลากรมีความช านาญ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยยึดเปูาหมายขององค์กรเป็นหลัก มีการใช้หลักวิชาการที่ถูกต้อง ในการด าเนินงาน  

ไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางการเมือง และสามารถผลักดันให้

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับและด าเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

Expertise (มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ)  

มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ – บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และความช านาญในเรื่องนั้น ๆ 

อย่างถูกต้องและชัดแจ้ง มีการท างานโดยใช้ความรู้  ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่

ถูกต้องและเหมาะสม มีความรับผิดชอบและตรงเวลาในการท างาน ไม่ปล่อยให้เกิดความล่าช้าจนก่อความเสียหาย

ต่อตนเองและผู้ อ่ืน มีหลักการและจุดยืนในการท างานและให้บริการด้านนโยบายและแผนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ จะท าให้องค์กรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท านโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
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วัฒนธรรม (Culture) 

มองผลประโยชนช์าติ     มุง่สร้างเครือข่าย     แม่นในหลักการ     มั่นในคุณธรรม 

 

มองผลประโยชน์ชาติ   โดยตระหนักรู้ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการท างานและการใช้ทรัพยากร

ซึ่งมาจากงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่าและมุ่งสร้างประโยชน์ไปสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

มุ่งสร้างเครือข่าย   เราจะแสวงหาความร่วมมือในการด าเนินงาน จากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้งานสามารถ

ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

แม่นในหลักการ   ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

มั่นในคุณธรรม    เรามีจิตส านึกที่ซ่ือตรงคงม่ันในความถูกต้องเที่ยงธรรม คุณธรรม อย่างจริงใจในการท างาน 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนงานการสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจ 
เป้าหมาย บุคลากร สผ. รับทราบ เข้าใจค่านิยมและวัฒนธรรม 

1. ประชาสัมพันธ์สื่อสารค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์การ 

ทุกกองกลุ่มอิสระ 
- มีสื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์การ สผ. 
- มีกิจกรรมสื่อสารค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์การ ภายในกอง/ 
กลุ่มอิสระ ร้อยละ 100 

1) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ผ่าน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ Facebook  line Group   
วารสาร-รายงาน-หนังสือ ของ สผ. 
(1) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้เรื่องค่านิยม 

วัฒนธรรมองค์การ ของ สผ. ให้บุคลากรภายใน สผ.  
ทั้งในรูปแบบของ Infographic และจัดท าวิดีโอสัมภาษณ์
ผู้บริหารในหัวข้อค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การภายใน 
สผ. ส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์, 
Facebook fan page และ Line Group) 

(2) ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การของ สผ. ภายใน กบด. 

 
 
 

กอป./สลก. 
 
 
 
 
 

กบด. 

2) การสร้างเวทีสื่อสารภายใน สผ.  
(1) กิจกรรมสื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ผ่านเวที

การประชุม/สัมมนา 
(2) กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม สผ. ผ่าน 

platform ออนไลน์ 

 
กอง/กลุ่ม

อิสระ 
กพร. 
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แผนงาน ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

(3) กิจกรรมการประชุมเจ้าหน้าที่ กวผ. เรื่อง “การถ่ายทอด
นโยบายเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้อง
กับค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564” 

กวผ. 

2. แผนงานเสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
เป้าหมาย สผ. มีสภาพแวดล้อม/กิจกรรมที่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานและแนวคิด อย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง 

2. กิจกรรมคัดเลือก Role Model ของ สผ. มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ สผ. 3) กิจกรรม “คนดี ศรี สผ. ปี 2564” กคจ. 

3. การจัดกิจกรรม CSR  มีกิจกรรม CSR เพ่ือส่งเสริม/
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากร 
สผ. มีการท างานร่วมกันทั้งภายใน
และเครือข่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4) กิจกรรมน าร่องเพ่ือฟ้ืนฟูลุ่มน้ า ภายใต้โครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ า  
โดยเจ้าหน้าที่ กยผ. 

กยผ. 

5) โครงการห้องสมุดเพ่ือมอบความรู้ให้น้องในชนบท กอป./สลก. 

6) โครงการปลูกปุาชายเลน เพ่ือโลก เพื่อสิ่งแวดล้อม กอป./สลก. 
4. การด าเนินกิจกรรม KM ของหน่วยงาน มีกิจกรรมการถ่ายทอด/แบ่งปัน 

องค์ความรู้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
เพ่ือให้บุคลากรกระตือรือร้นที่จะ
เปิดรับ เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ และพัฒนา
ความรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

7) โครงการศึกษา ส ารวจ และจัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าอุทัยธานี กิจกรรมการอบรมการถ่ายภาพ 
มรดกทางสถาปัตยกรรม และการใช้อากาศยานไร้คนขับ 
และการถ่ายภาพเพ่ือการส ารวจผังบริเวณและสถาปัตยกรรม 
: เดือนพฤศจิกายน 2563  
กิจกรรมอบรมการประมวลผลภาพถ่ายด้วยโปรแกรม 
Photogrammetry : เดือนธันวาคม 2563 
 

กธศ. 
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แผนงาน ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

8) การประชุมประจ าปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2564 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนย่านชุมชนเก่า  : 
เดือนธันวาคม 2564 
- กิจกรรมอบรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น ด้วย Google Sheet  : เดือนมกราคม 2564 

กธศ. 

9) กิจกรรมสร้างการรับรู้ การบริหารจัดการการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง :  
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 

กธศ. 

10) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม  
ธรรมชาติ 
กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ : เดือนมีนาคม 2564 

กธศ. 

11) โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดก
โลก และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
เบื้องต้น กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกโลก และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น : เดือนกรกฎาคม 2564 
 

กธศ. 
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แผนงาน ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

12) กิจกรรมถอดบทเรียนจากการเข้าฝึกอบรม เพื่อส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ของเจ้าหน้าที่ กตป. 

กตป. 

13) กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการก าหนดเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

กชพ. 

14) กิจกรรมเรื่องเล่าจากกลุ่มงาน โดยเจ้าหน้าที่ กยผ. กยผ. 
 

15) โครงการภายใต้แผนงานเสริมสร้างการจัดการความรู้ (KM) 
ภายในองค์การ และภายนอกองค์กร 

กบก. 

16) โครงการอนุรักษ์ การเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์ ภายใต้ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

กลช. 

17) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินการ
เปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

กนต. 

18) ถ่ายทอดองค์ความรู้ PMQA 4.0 กพร. 

5. การปรับปรุงภูมิทัศน์ สผ.  พัฒนา ปรับปรุงอาคาร/สถานที่ 
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การปรับพฤติกรรมการท างาน 
ให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรม 
อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง/เรื่อง 

19) โครงการออกแบบ ตกแต่ง ผนังพ้ืนที่ห้องประชุม ชั้น 10 
อาคารทิปโก้ 2 

กบท./สลก. 
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แผนงาน ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

6. การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงาน 
  

พัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัย ใช้งานได้ 
เข้าถึงง่าย เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนา
ตนเอง และการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

20) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ 

กธศ. 

21) โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
แหล่งมรดกโลก และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น 

กธศ. 

22) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

กยผ. 
 

23) การสร้างนวัตกรรมที่สามารถลดความซ้ าซ้อนของ
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กบก. 

3. แผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมาย ร้อยละของบุคลากร สผ. มีพฤติกรรม/สมรรถนะสอดคล้องกับค่านิยมองค์การที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 
7. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ตามสมรรถนะหลักขององค์การ  
(Core Competency) 

ร้อยละความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
หลักขององค์การ (ร้อยละ 92.5) 

24) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลัก
ขององค์กร 
 

กบค./สลก. 

8. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนพัฒนารายบุคคล 

มีบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญช านาญตามแผนพัฒนา 
รายบุคคลเพิ่มข้ึนทุกปี 
 
 

25) โครงการส่งเสรอมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

สลก./กบค. 

26) โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้านต่าง ๆ 

กบก. 



 
 

 10
 

แผนงาน ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

9. การส่งเสริม และปลูกฝังการเรียนรู้ให้
บุคลากรปฏิบัติตามหลักวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติงาน 

มีกิจกรรมส่งเสริม และปลูกฝัง 
การเรียนรู้ให้บุคลากรปฏิบัติตาม
หลักวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
มีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 

27) กิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของไทย และสืบทอด ท านุบ ารุงพระศาสนา 

กคจ. 

28) กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ กคจ. 
29) กิจกรรมการจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ของ สผ. 
กคจ. 

30) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
โดยการมีส่วนร่วม 
- ข้าราชการดีเด่น สผ. 
- เพชรจรัสแสง บุคคลต้นแบบ ทส. 

กคจ. 

31) กิจกรรมการด าเนินงานตามมาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สผ. 

กคจ. 

32) โครงการฝึกอบอรมด้านธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต กคจ. 
33) กิจกรรมการสื่อสารเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 

ในการปฏิบัติงาน 
กชพ. 

34) โครงการภายใต้แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้
แนวคิดหลักธรรมาภิบาล 

กบก. 
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 เพ่ือให้การด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การของ สผ.  

ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จึงได้ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การด าเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าและก ากับการด าเนินงานโดยให้รายงานเป็นเอกสารภายใต้แผนการติดตาม 

ก ากับ และประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี ทุก 6 เดือน (ทุกสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี) 

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนส่งเสรมิค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ สผ. 

กอง................................................. 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

ส่วนที ่ 3 
การติดตามรายงาน

ผลการด าเนินการ  



 
 

 

 
 


