รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริต สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (พ.ศ. 2561 – 2564)
ลาดับที่
1

ลาดับที่

แนวทาง
การดาเนินงาน
วางรากฐานการ 1. วางรากฐาน 1.1 ปลูกและปลุกจิต
ส่งเสริมคุณธรรม การส่งเสริม สานึกให้พนักงาน
ในสานักงาน
คุณธรรม
เจ้าหน้าที่ มีค่านิยม
เลขาธิการคุรุสภา
ความซื่อสัตย์ สุจริต
และต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น รักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ
และดาเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

แนวทางการ

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน

เพื่อให้บุคลากรของ
สานักงานฯ มีจิต
สานึกที่ดีในการรักษา
ผลประโยชน์
สาธารณะ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตประพฤติ
และปฏิบัติงาน โดย
ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวล
จริยธรรม พนักงาน
เจ้าหน้าที่ คุณธรรม
ที่พึงประสงค์ของ
คนไทย 4 ประการ
(พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา) ค่านิยมของ
บุคลากรสานักงานฯ
และค่านิยมของ
บุคลากร

1.1.1 โครงการที่ 1 เครื่องมือสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง ใช้งบประมาณจานวน - บาท
ผลการดาเนินงาน :
- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทาบัญชีพอเพียง มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการเมื่อ :
วันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ไทยาจารย์ จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ
87.50 ของเป้าหมาย (จานวน 80 คน)
ผลการประเมินโครงการ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง และการจดบัญชีครัวเรือน
ก่อนอบรม ร้อยละ 60 หลังอบรมเป็น
ร้อยละ 82

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ/
และอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
บุคลากรของ - ประชาสัมพันธ์
สานักงานฯ
และรณรงค์การ
จัดทาบัญชี
ทาบัญชีครัวเรือน
ครัวเรือนเป็น
จานวนน้อยฯ - จัดทาโครงการ
และยังไม่เห็น เศรษฐกิจพอเพียง
ความสาคัญใน ที่มีฐานการเรียนรู้
การจัดทาบัญชี อย่างครบวงจร
ครัวเรือน

ปัญหา

ข้อเสนอแนะ/

-2ดาเนินงาน
1.2 ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
พนักงานเจ้าหน้าที่
จรรยาวิชาคุณธรรม
ที่พึงประสงค์ของ
คนไทย 4 ประการ
(พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา) ค่านิยม

และอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1.2.1 สื่อสารสร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบของการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
และจรรยา และการให้ความรู้เรื่องประมวล
จริยธรรมในการปฐมนิเทศพนักงาน
เจ้าหน้าทีท่ ี่บรรจุใหม่
ผลการดาเนินงาน :
เจ้าหน้าที่ใหม่รับทราบประมวลจริยธรรม
จานวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

1.3 ส่งเสริมยกย่อง
เชิดชูบุคลากรดีเด่น
ด้านต่าง ๆ เพื่อแบบ
อย่างที่ดี

ลาดับที่

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางการ
ดาเนินงาน

1.3.1 คัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ คนดี และ
บุคลากรดีเด่น
ผลการดาเนินงาน :
คัดเลือกบุคลากร จานวน 127 คน
เข้ารับรางวัลในวันครบรองวันสถาปนา
สานักงานฯ ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2562

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ/
และอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

-31.4 พัฒนาระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และเป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

1.4.1 นาระบบการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ทั่วทั่งองค์กร
ผลการดาเนินการ :
พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และสามารถนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
เมื่อเดือนธันวาคม 2561
1.4.2 รางวัล ระดับองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ของ กระทรวงวัฒนธรรม ปี 61

2. ใช้วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม
และการยึดมั่น
เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา
และพระมหา
กษัตริย์ และ

2.1 ส่งเสริมให้
บุคลากรร่วมกิจกรรม
ในเทศกาล ประเพณี
ต่าง ๆ และวันสาคัญ
ของชาติ ของหน่วย
งาน และทางศาสนา
และการนาหลักคา
สอนไปปฏิบัติในชีวิต

เพื่อสร้างเสริมความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากร
ก่อให้เกิดความผูกพัน
ในองค์กร และความ
สามัคคีในการทางาน
โดยดารงรักษาไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของชาติ

2.1.1 กิจกรรมทาบุญตักบาตร และ
ฟังเทศน์ ของทุกเดือน โดยให้ทุกหน่วยงาน
เป็นเจ้าภาพร่วมกัน
2.1.2 กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และ
วันเข้าพรรษา วันขึ้นปีใหม่

-4ลาดับที่

ยุทธศาสตร์

แนวทางการ
ดาเนินงาน
ดูแลปัจจัยสภาพ ในชีวิตประจาวัน
แวดล้อมในการ
ปฏิบัติ
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน

จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ยึดมั่นในศาสนา
และรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม

2.1.3 กิจกรรมส่งเสริมประเพณี และ
วัฒนธรรม ได้แก่ พิธีรดน้าขอพรผู้อาวุโส
วันสงกรานต์ วันลอยกระทง
2.1.4 วันครบรอบวันสถาปนาสานักงานฯ
วันที่ 2 มีนาคม 2561
2.1.5 กิจกรรมจิตอาสาทาความสะอาด
2.1.6 กิจกรรมอาสาเราทาความดีด้วย
หัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกุล เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2561

2.2 สร้างเสริม
บรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

2.2.1 จัดกิจกรรมออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ/สัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงาน
เมื่อเดือนมิถุนายน- สิงหาคม 2562

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ/
และอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

-5ลาดับที่

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

2

สร้างและพัฒนา
หน่วยงานใน
สังกัดสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา

1. สร้างและ
พัฒนาหน่วย
งานให้เป็น
องค์กร
คุณธรรม

3

พัฒนาระบบและ พัฒนาสมรรถนะ
กลไกการป้องกัน และองค์ความรู้
การทุจริตในการ ของบุคลากร
ปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน
การทุจริต

แนวทางการ
ดาเนินงาน
1.1 เชิญชวนให้ทุก
หน่วยงานดาเนินการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และร่วม
เป็นเครือข่าย
ขับเคลื่อนกระบวน
การส่งเสริมคุณธรรม
ทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่วยงาน

1.1 ปรับฐานคิดการ
แยกแยะผลประโยชน์
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ความอาย
และความไม่ทนต่อ
การทุจริต

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ในสังกัดให้เป็นองค์กร
คุณธรรม และได้องค์
ความรู้ ที่ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
และเกิดความผูกพัน
ต่อองค์กร พร้อม
ประพฤติตน และ
ปฏิบัติงานตามค่านิยม
ร่วมของบุคลากร
สานักงานฯ คือ
รับผิดชอบและซื่อสัตย์
เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงภัยของ
การทุจริตคอร์รัปชั่น
และเสริมพลังบวกแก่
บุคลากรในการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ/
และอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1.1.1 โครงการองค์กรคุณธรรม นา
บุคลากรมี
ความสุข สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอว่า ควรมี
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 476,561.4 บาท
นโยบายให้นาไป
ผลการดาเนินงาน :
ปฏิบัติอย่าง
กิจกรรมที่ 1 โครงการองค์กรคุณธรรม
จริงจัง และมีพี่
นาความสุข สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
เลี้ยงให้คาแนะนา
มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
ในการพัฒนา
- จัดประชุมเพื่อประกาศนโยบาย และ
หน่วยงานให้เป็น
ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
หน่วยงาน
คุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและร่วมกัน
คุณธรรม
สร้างอัตลักษณ์ขององค์กร และพัฒนา
สานักงานฯ
โครงการ/กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน

1.1.1 อบรมให้ความรู้ การป้องกัน
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์
ทับซ้อน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่
บุคลากร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
3,500 บาท โดยมีกิจกรรมโครงการ
ปรับฐานคิดเพื่อชีวิตที่สุจริต มีวัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร

ควรจัดโครงการ
ในลักษณะนี้
เป็นประจาทุกปี
ซึ่งจะทาให้ช่วย
ปลูกฝัง พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่บรรจุ
ใหม่ได้รับรู้และ
เข้าใจไม่กระทา
การที่เข้าข่ายการ
ทุจริต

-6ลาดับที่

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางการ
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการเมื่อ : วันที่ 25 เมษายน 2562
ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา เจ้าหน้าที่
เข้าอบรม จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ
83.33 ของเป้าหมาย (จานวน 120 คน)
ผลการประเมินโครงการ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.49
และมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “กฎหมาย
การทุจริตคอร์รัปชั่น การเรียกรับสินบน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การเฝ้า
ระวังและป้องกันการทุจริตภายในหน่วย
งาน “ก่อนการสัมมนาผุ้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว
คิดเป็นร้อยละ 55.46 และหลังการ
สัมมนามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 84.74

นายสนธยา จินดามุกข์
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้จัดทารายงาน
วันที่ 7 ธันวาคม 2561

นางธันยาดา เพชรนาค
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงาน
ผู้รายงาน
วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ/
และอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

