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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1. แผนงานการสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจ 
เป้าหมาย บุคลากร สผ. รับทราบ เข้าใจค่านิยมและวัฒนธรรม 

1. ประชาสมัพันธ์สื่อสาร
ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การ 

ทุกกองกลุ่มอิสระ 
- มีสื่อประชาสัมพันธ์

ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การ สผ. 

- มีกิจกรรมสื่อสารค่านยิม
และวัฒนธรรมองค์การ 
ภายในกอง/กลุ่มอสิระ 
ร้อยละ 100 

2 โครงการ/กิจกรรม • ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม 
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม 

 
 

2. แผนงานเสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
เป้าหมาย สผ. มีสภาพแวดล้อม/กิจกรรมที่เอื้อต่อการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการทำงานและแนวคิด อย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง 

2. กิจกรรมคดัเลือก Role 
Model ของ สผ. 

มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ 
สผ. 

1 โครงการ/กิจกรรม • ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม 

3. การจัดกิจกรรม CSR  มีกิจกรรม CSR เพื่อ
ส่งเสริม/เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้บุคลากร 
สผ. มีการทำงานร่วมกันท้ัง
ภายในและเครือข่าย อยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

3 โครงการ/กิจกรรม • อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม 
• ยกเลิกการดำเนินการ 2 กิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

4. การดำเนินกิจกรรม 
KM ของหน่วยงาน 

มีกิจกรรมการถ่ายทอด/
แบ่งปันองค์ความรู้เพื่อสรา้ง
สภาพแวดล้อมเพื่อให้
บุคลากรกระตือรือร้นท่ีจะ
เปิดรับ เรยีนรูส้ิ่งใหม่ ๆ  และ
พัฒนาความรู้ของตนเองอย่าง
สม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

13 โครงการ/กิจกรรม • ดำเนินการแล้ว 8 กิจกรรม 
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 กิจกรรม  

5. การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สผ.  

พัฒนา ปรับปรุงอาคาร/สถานที่
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการปรับพฤติกรรมการ
ทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยม
และวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ 
1 แห่ง/เรื่อง 

1 โครงการ/กิจกรรม • ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม 
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

6. การพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อการปฏิบัติงาน 
  

พัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
ใช้งานได้ เข้าถึงง่าย เพื่อเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ สร้าง
สภาพแวดล้อมการพัฒนา
ตนเอง และการทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 โครงการ/กิจกรรม • อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 กิจกรรม 

 

3. แผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมาย ร้อยละของบุคลากร สผ. มีพฤติกรรม/สมรรถนะสอดคลอ้งกับค่านิยมองค์การที่เพิ่มขึ้นทุกปี 
7. การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพ 
ตามสมรรถนะหลัก
ขององค์การ  
(Core Competency) 

ร้อยละความสำเรจ็ของการ
จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะหลัก
ขององค์การ (ร้อยละ 92.5) 

1 โครงการ/กิจกรรม 
 

• อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม 
 

8. การส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร 
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 

มีบุคลากรได้รับการพัฒนา
ให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญ
ตามแผนพัฒนา 
รายบุคคลเพิ่มขึ้นทุกป ี

2 โครงการ/กิจกรรม • ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม 
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม 
 

9. การส่งเสริม และ
ปลูกฝังการเรียนรู้ให้
บุคลากรปฏิบัตติาม
หลักวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม มีหลักธรร
มาภิบาล 
ในการปฏิบัติงาน 

มีกิจกรรมส่งเสรมิ และ
ปลูกฝังการเรียนรู้ให้
บุคลากรปฏิบัตติามหลัก
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม  
มีหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 
ปีละ 6 ครั้ง 

8 โครงการ/กิจกรรม • ดำเนินการแล้ว 6 กิจกรรม 
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม 
• ยกเลิกการดำเนินการ 1 กิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

รวม  30 โครงการ/กิจกรรม 
ดำเนินการแล้ว 18 กิจกรรม 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 กิจกรรม 
ยกเลิกการดำเนินการ 3 กิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1. แผนงานการสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจ 
เป้าหมาย บุคลากร สผ. รับทราบ เข้าใจค่านิยมและวัฒนธรรม 

1. ประชาสมัพันธ์
สื่อสารค่านิยม
และวัฒนธรรม
องค์การ 

ทุกกองกลุ่มอิสระ 
- มีสื่อประชาสัมพันธ์ค่านยิม

และวัฒนธรรมองค์การ สผ. 
- มีกิจกรรมสื่อสารค่านยิมและ

วัฒนธรรมองค์การ ภายใน
กอง/กลุ่มอิสระ ร้อยละ 100 

1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ผ่าน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ Facebook  line Group 
วารสาร-รายงาน-หนังสือ ของ สผ. 
(1) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่อง

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ ของ สผ. ให้บุคลากร
ภายใน สผ. ทั้งในรูปแบบของ Infographic และ
จัดทำวิดีโอสัมภาษณ์ผู้บริหารในหัวข้อค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์การภายใน สผ. สำหรับใช้
ประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์, 
Facebook fan page และ Line Group) 
(กอป./สลก.) 

 
 
 
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น One page ข่าวสาร 

สผ. และได้เผยแพร่แล้วผ่านทาง Line , Facebook , Website , 
YouTube , twitter ของสำนักงาน รวมถึงติดบอรด์ประชาสัมพันธ์  

2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การ ของ สผ. แล้ว ทั้งในรูปแบบ Info graphic และสื่อ VDO 
โดยเผยแพร่แล้วทาง  Line, Facebook ,Website , และ YouTube 
ของสำนักงาน 
โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร สผ. มีค่านยิม NATURE ซึ่งมีองค์ประกอบหนึ่ง

คือ U : uncovering ไม่ปกปิด เปดิเผย โปร่งใส – มุ่งเน้นให้บุคลากรมี
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถเปดิเผยกระบวนการจัดทำนโยบายและ
แผน การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจัดสรรเงินกองทุน ต่อสาธารณชนได้ ตามกฎระเบยีบ ข้อบังคับ 
รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมท้ังเน้นย้ำและ
ส่งเสริมให้บุคคลากร สผ. มีวัฒนธรรมที่ “มองผลประโยชน์ชาติ  มุ่ง
สร้างเครือข่าย  แม่นในหลักการ  *มั่นในคุณธรรม* ” 
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

2) การสร้างเวทีสื่อสารภายใน สผ.  
(1) กิจกรรมสื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ 

ผ่านเวทีการประชุม/สัมมนา (กอง/กลุ่มอสิระ) 
(2) กิจกรรมปลูกฝังค่านยิมและวัฒนธรรม สผ. ผ่าน 

platform ออนไลน์ (กพร.) 
(3) กิจกรรมการประชุมเจ้าหนา้ที่ กวผ. เรื่อง “การ

ถ่ายทอดนโยบายเพื่อการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับคำรบัรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564” (กวผ.) 

 
• มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหลักสูตรการเป็นผู้นำและการ

บริหารทีมงานซึ่ง GIZ จัดใหส้ำหรบัเจ้าหน้าที่ กปอ. เมื่อวันที่ 16-17 
ต.ค.63 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรี  โดยในการอบรม
ดังกล่าว มีการทบทวนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อประเมินผล
การทำงานท่ีผ่านมาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใหส้อดคลอ้ง
ตามภารกิจงาน 

• อยู่ระหว่างดำเนินการสร้าง platform ออนไลน ์
• อยู่ระหว่างดำเนินการจดักิจกรรม เรื่อง “การถ่ายทอดนโยบายเพื่อ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบตัิ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564” 

2. แผนงานเสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
เป้าหมาย สผ. มีสภาพแวดล้อม/กิจกรรมที่เอื้อต่อการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการทำงานและแนวคิด อย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง 

2. กิจกรรมคดัเลือก 
Role Model 
ของ สผ. 

มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ 
สผ. 

3) กิจกรรม “คนดี ศรี สผ. ปี 2564” (กคจ.) คัดเลือกเจ้าหน้าท่ี สผ. เป็น “คนดี ศรี สผ.” ประจำปี พ.ศ. 2564 
จำนวน 8 ราย ดังนี ้
1. นายสุรเดช สมใจหมาย สังกัด กบก. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “คน
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ดี ศรี สผ.” 
2. นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธ์ิ สังกัด กตป. ไดร้ับประกาศเกยีรติคณุผูท้ี่

กระทำความด ี
3. นางสาวสุธาสินี ปรากฏชื่อ สังกัด กยผ. ได้รับประกาศเกียรติคุณผูท้ี่

กระทำความด ี
4. นางสาวน้ำทิพย์ ศรีวงษ์ ฉายสังกัด กธศ. ได้รับประกาศเกียรติคณุผู้ที่

กระทำความด ี
5. นายสุพัฒน์ เพ็งพันธ์ สังกัด กปอ. ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ที่กระทำ

ความด ี
6. นายยศพล ณ นคร สังกัด กตป. ได้รับประกาศเกียรติคณุผู้ที่กระทำ

ความด ี
7. นางสาวนฤมล สว่างมณีเจริญ สังกัด กชพ. ได้รับประกาศเกียรตคิุณผู้

ที่กระทำความด ี
8. นายวิชัย สุวรรณ สังกัด สลก. ได้รับประกาศเกียรติคณุผู้ที่กระทำ

ความด ี
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจัดกิจกรรม 
CSR  

มีกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริม/
เสรมิสร้างสภาพแวดล้อมให้
บุคลากร สผ. มีการทำงาน
ร่วมกันทั้งภายในและเครือข่าย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4) กิจกรรมนำร่องเพื่อฟ้ืนฟูลุ่มน้ำ ภายใต้โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการช้ันคุณภาพลุ่มน้ำ  
โดยเจา้หน้าท่ี กยผ. (กยผ.) 

อยู่ในระหว่างการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำเพื่อตดัเลือกพื้นที่ในการ
ดำเนินกิจกรรมนำร่องในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกและลุ่มน้ำป่าสัก 

5) โครงการห้องสมุดเพื่อมอบความรูใ้ห้น้องในชนบท 
(กอป./สลก.) 

ยกเลิกแผนการจดักิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

6) โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อโลก เพื่อสิ่งแวดล้อม 
(กอป./สลก.) 

ยกเลิกแผนการจดักิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4. การดำเนิน
กิจกรรม KM ของ

มีกิจกรรมการถ่ายทอด/แบ่งปัน 
องค์ความรู้เพื่อสร้าง

7) โครงการศึกษา สำรวจ และจดัทำแผนที่มรดกทาง
วัฒนธรรมเมืองเก่าอุทัยธานี กิจกรรมการอบรมการ

• การอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจรังวัดมรดกสถาปตัยกรรมใน                
เมอืงเก่าอุทัยธานี เมื่อวันท่ี 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วม 
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

หน่วยงาน สภาพแวดล้อมเพื่อให้บุคลากร
กระตือรือร้นที่จะเปดิรับ เรยีนรู้
สิ่งใหม่ ๆ และพฒันาความรู้ของ
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ  
ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

ถ่ายภาพมรดกทางสถาปัตยกรรม และการใช้อากาศ
ยานไร้คนขับ และการถ่ายภาพเพือ่การสำรวจผัง
บริเวณและสถาปัตยกรรม : เดือนพฤศจิกายน 2563  
กิจกรรมอบรมการประมวลผลภาพถ่ายด้วยโปรแกรม 
Photogrammetry : เดือนธันวาคม 2563 (กธศ.) 

46 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคี
เครือข่าย ณ พื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี 

• การอบรมเชิงปฏิบัติการการประมวลผลภาคถ่ายเพื่องาน
Photogrammetry เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม 27 คน 
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา 

8) การประชุมประจำปีภาคีอนรุักษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติ
และศลิปกรรมกลุม่จังหวัด พ.ศ. 2564 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนย่านชุมชนเก่า  
: เดือนธันวาคม 2564 
- กิจกรรมอบรมการจดัทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการของหน่วยอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น ด้วย Google Sheet  : เดือน
มกราคม 2564 (กธศ.) 

• สผ. โดยกลุม่งานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จึงได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการกระบวนการสำรวจและจัดทำประกาศย่านชุมชนเก่า เปน็
มรดกจังหวัด แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม
ท้องถิ่น นำร่องทั้ง 23 จังหวัด เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและอบรม
กระบวนการ วิธีการจัดทำเพื่อเตรยีมความพร้อม ให้แก่เจ้าหน้าที่
หน่วยอนุรักษ์ฯ ให้สามารถดำเนินการจัดทำประกาศยา่นชุมชนเก่า 
เป็นมรดกจังหวัดได้โดยสมัฤทธ์ิผล และมีประสิทธิภาพ ในระหว่าง
วันท่ี 21 - 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรูค้วามเข้าใจ และเสริมสมรรถนะ
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการย่านชุมชนเก่า ให้แก่เจ้าหน้าที่
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น และเป็น
การอบรมแนวทาง วิธีการ ข้ันตอน การสำรวจ และการจัดทำ
ประกาศย่านชุมชนเกา่ เป็นมรดกจังหวัด และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
23 จังหวดั เจ้าหน้าท่ีกองจัดการสิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม 
รวมจำนวน 50 คน  

มีหัวข้อเรื่องในการอบรม ดังนี้ 
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นในเรื่อง
เกี่ยวกับการดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า ระดับจังหวดั 

2. ถอดบทเรียนการประกาศมรดกจังหวัดจากหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องกระบวนการ

สำรวจและจดัทำประกาศย่านชุมชนเก่า เป็นมรดกจังหวัด 
2. เพิ่มศักยภาพและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในระดับการมสี่วน
ร่วมกับท้องถิ่น และท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการ
ประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้จงัหวัดอี่นๆ เข้ามาเรียนรู้ 
แลกเปลีย่น เพื่อขยายผลการอนุรกัษ์ย่านชุมชนเก่าในวงกว้างต่อไป 

• ในปีพ.ศ. 2564 สผ. ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสรมิ และผลักดันการ
พัฒนาการดำเนินงานในลักษณะบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
(e-Service) และการดำเนินงานในรูปแบบดิจติัล เพื่อให้สอดรับกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)  และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) 

• สผ. โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม จัดประชุม
ประจำปภีาคีอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่นกลุม่
จังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศลิปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม 
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ณ โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใน
ระหว่างวันท่ี 18 – 20 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบดว้ย
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด 
เจ้าหน้าท่ี สผ. และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง รวม 200 คน  

ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ไดม้ีการอบรมวิธีการจดัทำและ
จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด้วย Google Sheet 
เพือ่ยกระดับสู่การเป็นองค์กรดจิิตลั 

9) กิจกรรมสร้างการรับรู้ การบรหิารจัดการการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรตันโกสินทร์ให้กับภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
: เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 (กธศ.) 

จัดประชุมกลุ่มย่อยนำร่องกิจกรรมด้านการอนรุักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์ ในวันท่ี 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ เพื่อสรา้งองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับในการบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรตันโกสินทร์ 
โดยมผีู้แทนจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งเข้าร่วมการประชุมกลุม่ย่อย จำนวน 
50 คน  
-  การใช้เครื่องมือเพื่อประเมินผลกระทบสังคม (Social Impact 

Assessment- SIA ) และผลตอบแทนสู่สังคม (Social Return on 
Investment- SROI) ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร ์

-  การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนาในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร ์

10) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กิจกรรมอบรมการใช้งาน
ระบบฐานข้อมลูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ : เดือน
มีนาคม 2564 (กธศ.) 

อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสิง่แวดล้อมธรรมชาติ แก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลของกลุม่งานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ               
โดยเนื้อหาประกอบด้วยการบริหารจัดการ การใช้ฐานข้อมูล การดูแล
รักษาระบบ และการ update ข้อมูลในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือ
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

เปลี่ยนแปลงระบบฐานข้อมูล 
11) โครงการจดัทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง

มรดกโลก และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อเบื้องต้น กิจกรรมอบรมการใช้งาน
ระบบฐานข้อมลูเกี่ยวข้องกับแหลง่มรดกโลก และ
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
เบื้องต้น : เดือนกรกฎาคม 2564 (กธศ.)  

ได้ว่าจ้างบริษัท ดีพเฮด จำกัด  เปน็ปรึกษาดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว 
ตามสญัญาเลขท่ี 43/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และที่ปรึกษาฯ   
ได้จัดส่งงานงวดที่ 1 รายงานเบื้องต้น (Preliminary Report)  เมื่อวันท่ี 
19 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะกรรมการได้พิจารณาตรวจรับเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และอยู่ระหว่างการ
ดำเนินงาน งวดที่ 2 รายงานฉบับกลาง ซึ่งจะครบกำหนดส่งงานในวันท่ี 
22 เมษายน 2564 

12) กิจกรรมถอดบทเรียนจากการเข้าฝึกอบรม เพื่อ
ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ของ
เจ้าหน้าท่ี กตป. (กตป.) 

อยู่ระหว่างดำเนินการจดักิจกรรมถอดบทเรียนจากการเข้าฝึกอบรม เพื่อ
ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ของเจ้าหน้าท่ี กตป. 

13) กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (กชพ.) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID - 19) และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว              
ทำให้ไม่สามารถจดักิจกรรมเรียนรูเ้กี่ยวกับการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมให้กับเจ้าหน้าท่ีภายใน กชพ. ได้ โดยเลื่อนการจดักิจกรรม
ดังกล่าวเป็นรอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย.-กย. 2564) 

14) กิจกรรมเรื่องเลา่จากกลุม่งาน โดยเจ้าหน้าที่ กยผ. 
(กยผ.) 

อยู่ระหว่างดำเนินการจดักิจกรรมเรื่องเล่าจากกลุ่มงาน โดยเจ้าหน้าที่ 
กยผ. 

15) โครงการภายใต้แผนงานเสริมสร้างการจัดการ
ความรู้ (KM) ภายในองค์การ และภายนอกองค์กร 
(กบก.)  

กบก. จัดให้มีการการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) จำนวน 3 ครั้ง ไดแ้ก ่
  ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 องค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายโดย 
นางสาวอรวรรณ  วัฒนยมนาพร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สผ. และนางสาวนันท์นิชา ศรีบาง นางสาว
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ชัญญาภัค ธงชนะ และนายพสธน  กุไลย์ กลุม่งานบริหารทั่วไป กบก.  
  ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม ๒๕๖๔ องค์ความรู้ เรื่อง โคก หนอง 
นา:  ฉบับย่นย่อ บรรยายโดย นายวรศักดิ์ พ่วงเจรญิ นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบ Conference (Webex)  
  ครั้งท่ี 3  ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 องค์ความรู้ เรื่อง การบริหาร
จัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” บรรยายโดยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
วิเคราะหโ์ครงการด้านสิ่งแวดล้อม กบก. 

16) โครงการอนุรักษ์ การเข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์ 
ภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญตัิความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. .... (กลช.) 

อยู่ระหว่างดำเนินการจดัทำโครงการอนุรักษ์ การเข้าถึงการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพและการแบง่ปันผลประโยชน์ ภายใต้ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

17) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการ
เปรียบเทยีบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ(กนต.) 

ด้วยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                   
เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทยีบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันท่ี 27 เมษายน 2563 และมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 
2563 สผ. โดยกลุม่นิติการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
เปรียบเทยีบ  ได้จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องของ สผ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
เปรียบเทยีบ จำนวน 3 ครั้ง  
คร้ังท่ี 1 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ อาคารทิปโก้ 2 สผ. มี
พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม
อบรม จำนวน 31 คน 
คร้ังท่ี 2 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ อาคารทิปโก้ 2 สผ. มี
พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

อบรม จำนวน 29 คน 
คร้ังท่ี 3 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ อาคารทิปโก้ 2 สผ. มี
พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกลุ่มงานประสานการตดิตามตรวจสอบ (กอง
พัฒนาระบบการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) สังกัดกลุ่มงานพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (กองสิ่งแวดลอ้มชุมชนและพื้นที่เฉพาะ) สังกัดกลุ่ม
งานความมั่นคงทางชีวภาพ (กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ)  
เข้าร่วมอบรมจำนวน  31 คน 

18) ถ่ายทอดองค์ความรู้ PMQA 4.0 (กพร.) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง PMQA 4. 0 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 
2563 ณ กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเปน็การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยัง
หน่วยงานภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การ
เตรียมการและดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA และแนวทางการขับเคลื่อน
องค์การสู่รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วิทยากร
โดย นางณัฐิยา ลาภเลศิสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

19) การดำเนินงานตามแผนพัฒนางานตรวจสอบภายใน
ตามผลการประเมินการประกันคณุภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.
2563 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยปรับปรุง
กิจกรรม KM ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) 
**กิจกรรมเพ่ิม** 

กิจกรรม KM เรื่อง การตรวจสอบ วัสดุ ครุภณัฑ์ กอง/กลุ่มอิสระ   
วันท่ี 10 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สผ.  

พัฒนา ปรับปรุงอาคาร/สถานท่ี 
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการปรับพฤติกรรมการ
ทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยม
และวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ 1 
แห่ง/เรื่อง 

20) โครงการออกแบบ ตกแต่ง ผนังพื้นที่ห้องประชุม 
ช้ัน 10 อาคารทิปโก้ 2 (กบท./สลก.) 

ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยผลการ
ดำเนินงานการติดตั้ง ตกแต่ง ผนังพื้นที่ห้องประชุม ช้ัน 10 มีรูปแบบ
ตรงตามขอบเขตการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้าง และเป็นไปตาม
แบบท่ีได้รับอนมุัติ  มีความมั่นคง แข็งแรง เรียบร้อย โดยไม่สร้างความ
เสียหายต่อโครงสร้าง ไม่มรี่องรอยชำรุด รอยเปรอะเปื้อน แตกร้าว 
เสียหาย หรือเสื่อมคณุภาพ ประกอบด้วย 
  - ผนังห้องประชุมด้านประตูทางเข้า ภายในพ้ืนท่ีขนาดกว้าง 31 เมตร 
สูง 3 เมตร โดยมีเนื้อหาเพื่อการสือ่สารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
วัฒนธรรม พร้อมโลโกส้ำนักงาน 
  - ผนังห้องประชุม 1005 ภายในพื้นที่ขนาดกว้าง 7 เมตร สูง 3 เมตร  
โดยมเีนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานใน สผ. 
  - ผนังพื้นที่จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ฝั่งซ้าย) ภายในพื้นที่
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ขนาด กว้าง 9 เมตร สูง 3 เมตร  โดยมเีนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานและการประหยัดน้ำ 
  - ผนังพื้นที่จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ฝั่งขวา) ภายในพื้นที่
ขนาด กว้าง 4 เมตร สูง 3 เมตร  โดยมเีนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
3R และ Zero waste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การพัฒนา
ฐานข้อมูลเพื่อ
การปฏิบัติงาน 
  

พัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัย ใช้
งานได้ เข้าถึงง่าย เพื่อเอ้ือต่อ
การเรยีนรู้ สร้างสภาพแวดล้อม
การพัฒนาตนเอง และการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

21) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (กธศ.) 

ผลการดำเนินงาน มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. รวบรวมประเด็นและข้อมลูที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

2. ประสานและหารือร่วมกับผู้รับจ้าง เกี่ยวกับความต้องการและรูปแบบ
การพัฒนา เพื่อจัดทำ (ร่าง) การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมลู
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2564) 

22) โครงการจดัทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
แหล่งมรดกโลก และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
ทีอ่ยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (กธศ.) 

อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที ่2 รายงานฉบับกลาง ออกแบบการ
จัดทำเอกสารการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดก
ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งมรดกโลก ท่ีถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

เอกสารแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ผา่นระบบ
ฐานข้อมูล และการออกแบบระบบฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงง่าย 
รองรับชนิดของข้อมูล ไฟลร์ูปภาพ ไฟล์เสยีงและวดิีโอทุกชนิด   

23) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพฐานข้อมูลคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กยผ.) 

ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด เปน็ผู้
ดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้บริษัทฯ ได้
ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานโดยสรุปของโครงการฯ ประกอบดว้ย 
แนวคิด หลักการวิธีการ แผนการดำเนินงาน และรายละเอียดบุคลากร
ประจำทีมงานแต่ละด้าน (Project Management Work Plan) และ
โครงร่างระบบฐานข้อมลูคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

24) การสร้างนวัตกรรมที่สามารถลดความซ้ำซ้อนของ
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (กบก.) 

กบก. ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี ้
1. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร EIS/MIS ทุก

ไตรมาส มีการกำหนดสิทธ์ิกลุม่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก
ระบบ มีการพัฒนาปรับปรุงซอฟแวร์ และจดัหาคอมพิวเตอร์ทดแทน
ใหก้ับเจ้าหน้าที่ นอกจากน้ีมีการปรับปรุงระบบป้องกันการสญูหาย
ของข้อมูลสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเอา
ระบบ E-Meeting ผา่นระบบ Cisco Jabber Webex และ Zoom 
การส่งหนังสือโดยใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน มากยิ่งขึ้นเป็นต้น   

2. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมนิ
ผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยว่าจ้าง บริษัท คอล
ซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกดั เป็นบริษัทท่ีปรึกษาดำเนินโครงการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ได้พิจารณาและ
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

มีมีมตเิห็นชอบต่อรายงานขั้นต้น (Inception Report) แล้ว เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและจัดทำ
ระบบฐานข้อมลูต้นแบบและดำเนนิการประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของกองทุนสิ่งแวดล้อม ต่อไป 

3. แผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมาย ร้อยละของบุคลากร สผ. มีพฤติกรรม/สมรรถนะสอดคลอ้งกับค่านิยมองค์การที่เพิ่มขึ้นทุกปี 
7. การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพ 
ตามสมรรถนะ
หลักขององค์การ  
(Core 
Competency) 

ร้อยละความสำเรจ็ของการจัด
กิจกรรมภายใตโ้ครงการ
เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะหลักขององค์การ 
(ร้อยละ 92.5) 

25) โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลักขององค์กร (กบค./สลก.) 

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลักขององค์กร ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2564 

8. การส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร 
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 

มีบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญชำนาญตาม
แผนพัฒนา 
รายบุคคลเพิ่มขึ้นทุกป ี

26) โครงการส่งเสรอมการพัฒนาบคุลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (กบค./สลก.) 

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการส่งเสรอมการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ในช่วงเดือนกันยายน 2564 

27) โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองทุน
สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ (กบก.) 

กบก. จัดให้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้านต่างๆ โดยการฝึกอบรมสมัมนา จำนวน 12 หลักสูตร ได้แก่  
1. Data Governance for Public Sector ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 8  
2. Infographic Presentation Design  
3. เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่น 8  
4. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม  
5. หลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับรองทักษะความสามารถด้าน

ดิจิทัล  
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

6. เทคนิคการเขียนและใช้ระเบียบภายในหน่วยงานสำหรับผู้บริหาร
ภาครัฐ  

7. การจัดการเชิงกลยุทธ์ : สร้างทกัษะการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม
องค์กรฝึกกำหนดกลยุทธ์ และวสิยัทัศน์ 4.0 รุ่นที่ 1  

8. การบริหารโครงการในยุค 4.0 รุ่นที่ 2  
9. เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร” รุ่นที่ 1  
10.การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์  
11.การเป็นวิทยากรมืออาชีพ  
12. HR Analytics เชิงกลยุทธ์ 

9. การส่งเสริม และ
ปลูกฝังการเรียนรู้
ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามหลักวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม มีหลัก
ธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติงาน 

มีกิจกรรมส่งเสรมิ และปลูกฝัง 
การเรยีนรู้ให้บุคลากรปฏิบัติตาม
หลักวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
มีหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 6 
ครั้ง 

28) กิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย และสืบทอด ทำนุบำรุง
พระศาสนา (กคจ.) 

1. จัดพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหมพนมกร และถวายผ้าไตร พร้อม
ภัตตาหาร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป วันท่ี 8 ต.ค. 2563 ณ บริเวณหนา้
อาคารทิปโก้ 2 

2. จัดกิจกรรมเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉิมพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์
เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ 
เนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันประสตูร 19 ธันวาคม 2563 

3. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนา 46 ปี สผ. และพธิี
สักการะองค์ท้าวมหาพรหมพนมกร วันท่ี 18 ก.พ. 2564 ณ บริเวณ
หน้าอาคารทิปโก้ 2 

 
 
 
 
 



 
 

 18
 

แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29) กิจกรรมเข้าวัดปฏิบตัิธรรมวันธรรมสวนะ (กคจ.) กรมการศาสนางดจดักิจกรรมเนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19 

30) กิจกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน ของ สผ. (กคจ.) 

อยู่ระหว่างการดำเนินงานรา่งประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน ของ 
ก.พ. 

31) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม โดยการมีส่วนร่วม (กคจ.) 
- ข้าราชการดีเด่น สผ. 
- เพชรจรัสแสง บุคคลต้นแบบ ทส. 

1. คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการพลเรือนดีเดน่ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย ได้แก่        

    1.1 นางสาวภัทรทิพา ศันสยะวิชัย สังกัด กวผ.   
    1.2 นางกัญญาวีณ์ ล่ำสัน สังกดั กบก. 
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
2. คัดเลือกเจ้าหน้าท่ี สผ. เป็น “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ราย 
    2.1 นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว สังกัด กชพ.   
    2.2นายสมิต จิระมงคล สังกัด กพส. 

 
32) กิจกรรมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบ ของ สผ. 
(กคจ.) 

1. การประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของ สผ. 

2. จัดทำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหา
การทุจริตประพฤตมิิชอบ ของ สผ. 

3. จัดทำคูม่ือการจดัการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ สผ. 
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

33) โครงการฝึกอบอรมด้านธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (กคจ./กพร.) 

จัดการฝึกอบรม หลักสตูร “เสริมสร้างธรรมาภบิาลต่อต้านการทุจรติ” : 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ร่วมกับ กพร. ในวันที่ 24 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุม 1001 ช้ัน อาคาร 
ทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34) กิจกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
ในการปฏิบัติงาน (กชพ.) 

1. ด้วยสถานการณ์โควดิ ส่งผลกระทบต่อการปฏบิัติงานโดยเฉพาะใน
โครงการ กิจกรรม ท่ีต้องมีการจัดประชุมสมัมนา ดังนั้นเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับมือกับสถานการณไ์ด้อยา่ง
เหมาะสม จึงจัดกจิกรรมการถ่ายทอด/แบ่งบัน องค์ความรู้ กชพ. 
หัวข้อเรื่อง การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ (Online 
Meeting) เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม กชพ. ช้ัน 14 

2. กิจกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง การประชุมหารือ
ภายใต้โครงการจดัทำผังชุมชนเพือ่รักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองในพื้นที่
นำร่อง 2 พ้ืนท่ี เทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลบ้านฉาง อันเป็น



 
 

 2
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แผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่เสรมิสร้างความเข้าใจให้เข้าร่วมประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและรักษาพ้ืนท่ีสเีขียวในเมอืง
อย่างยั่งยืน  

35) โครงการภายใต้แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรภายใต้แนวคิดหลักธรรมาภบิาล (กบก.) 

กบก.ดำเนินการภายใต้แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้
แนวคิดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
    คัดเลือกหัวข้อการเรียนรู้ ศึกษาและรวบรวมข้อมลูเบื้องต้น เพื่อ
ดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้
แนวคิดหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ ไดด้ำเนินการจัดทำร่างข้อเสนอโครงการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้แนวคิดหลักธรรมาภิบาลเสนอตอ่
ผู้บริหาร แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมไดต้ามเปา้หมายที่กำหนดไว้ในรอบ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ โดยมีแผนท่ีจะจัดในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 



 
 

 

 


