
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจดัการงานของ สคร. ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
    ปี ๒๕๕๖  
๑. ประชาสัมพันธ์กลไกหรือช่องทาง 
รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงค าชมเชยใหบุ้คลากร 
สคร. และบุคคลภายนอกทราบ 

๑) ประชาสมัพันธ์ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถงึค าชมเชย 
ให้บุคลากร สคร. และบุคคลภายนอกทราบ เช่น 
พนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกจิ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
๒) ให้มีการตดิตามประเมินผลเพื่อทราบความคืบหนา้
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นของบุคลกร สคร. และบุคคลภายนอก 
ค าอธิบาย 
เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สคร. ได้จัดให้มีกลไกหรือ
ช่องทางรับข้อร้องเรียน จ านวน ๖ ช่องทาง ได้แก่ 
ติดต่อด้วยตนเอง จดหมาย กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
โทรศัพท์ เว็บไซต์ และ E-mail ซึ่งบุคลากร สคร.  
และบุคคลภายนอกอาจไม่ทราบถงึช่องทางดังกล่าว 
จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผล เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา 

 - มีการประชาสมัพันธ์
ช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียนฯ ใหร้ัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- มีการติดตามประเมินผล  

แห่ง 
 
 
 

ครั้ง 

๕๖  
 
 
 

๓ 

- ส านักนโยบายและแผน
รัฐวิสาหกิจ ส่วนส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
- กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม 

๒. พัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตาม
การท างานของบุคลากร สคร. เพือ่สร้าง
ความตระหนักให้บุคลากร สคร. ท างาน
อย่างมีมโนสจุริต โปร่งใส เป็นธรรม และ
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
โดยเน้นความเป็นอิสระในการปฏบิัติงานและบทบาท
ในการให้ค าแนะน า ท้วงติงการปฏิบัติงานของส านัก/
กอง/ศูนย์/กลุม่ ของ สคร. อย่างใกล้ชิด และมีระบบ
รายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ผอ. สคร.  

- มีแนวทางการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน 

แนวทาง ๑ - กลุ่มตรวจสอบภายใน 



-๒- 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
    ปี ๒๕๕๖  

ค าอธิบาย 
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตาม
การท างานของบุคลากร สคร. ผา่นระบบการ
ตรวจสอบภายในของ สคร. บุคลากรจึงควรทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติงานและบทบาทของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ของ สคร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา ในองค์กร เพื่อให้บุคลากร สคร. ได้เรียนรู้และปฏิบตัิตาม  

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
    ปี ๒๕๕๖  
 ๑. ให้รางวัลข้าราชการที่เปน็
แบบอย่างที่ดี ในดา้นการสง่เสริมและ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ 

๑)   มีรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณในระดับ
กรม ในการยกย่องข้าราชการทีเ่ป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการอย่างน้อย 
ปีละ ๑ คร้ัง  
ค าอธิบาย 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูข้าราชการของ สคร.  
ที่เป็นแบบอย่างทีด่ีของบุคลากร สคร.  

 - มีการยกย่องเชิดชู
อย่างน้อยปลีะ ๑ คร้ัง 

คร้ัง ๑ ส านักงานเลขานุการกรม 
ฝ่ายการเจ้าหนา้ที ่
และกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

๒. เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการ และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ที่เนน้การเป็น
ข้าราชการที่ดี เปน็แบบอย่างทีด่ี 
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย  
และยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๑) ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาขา้ราชการ และประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน อย่างสม่ าเสมอ เช่น 
จัดท าจดหมายขา่วกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
ค าอธิบาย 
เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สคร. ได้จัดพิมพ์หนังสือ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และคู่มือ
การปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ สคร. ดังนั้น 
เพื่อให้บุคลากร สคร. ได้รับทราบและตระหนักถึง
การปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวจึงควรเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 

 -  จ านวนคร้ังที่มีการ
เผยแพร ่ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการ และประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน 

คร้ัง ๑๒ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 



-๔- 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
    ปี ๒๕๕๖  
๓. ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ 
ค่านิยม ของ สคร. HoPE @ SEPO  

๑) สง่เสริม และประชาสัมพนัธค์่านิยมของ สคร. 
HoPE @ SEPO รวมถึงการส่งเสริม และ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร สคร. 
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการปฏิบัติงานส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การเข้าร่วมการประชุมอย่างตรงเวลา 
การสื่อสารแบบ ๒ ทาง และการท างานเป็นทีม 
เป็นต้น 
ค าอธิบาย 
สคร. ได้ก าหนดค่านิยมไว้ ดังนี ้
ส. เสมอภาค สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม (Honesty) 
ค. ความสามารถแบบมืออาชีพ (Expertise) 
ร. รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดนิ (Protect 
national Interest) 
ซึ่งในปัจจบุันบุคลากรส่วนใหญ่ของ สคร. ยังไม่
ทราบค่านิยมนี้ เนื่องจากขาดการประชาสัมพนัธ์
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับควรส่งเสริมให้บุคลากร 
สคร. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลมากยิ่งขึ้น 
 
 

- บุคลากร สคร. ร้อยละ 
๘๐ รับทราบถึงค่านิยม 
HoPE @ SEPO และ
รับทราบถึงการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อ
รณรงค์ให้แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลมากยิ่งขึ้น 
 

ร้อยละ ๘๐ - ส านักนโยบายและแผน
รัฐวิสาหกิจ ส่วนส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
และกลุม่งานคุ้มครอง
จริยธรรม 



-๕- 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
    ปี ๒๕๕๖  
๔. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ฉลอง
พุทธชยนัตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า 

๑) จัดกิจกรรมธรรมทัศนาจรนมัสการพระพุทธรูป 
พระธาตุเจดีย์ทีส่ าคัญตามวัดตา่งๆ หรือกิจกรรม
ไหว้พระ ๙ วัด หรือ ส่งเสริมให้ปฏิบัติธรรม 
ค าอธิบาย 
เนื่องจากปี ๒๕๕๕ เป็นปีฉลองพุทธชยนัตี  
ซึ่งกรมการศาสนาก าหนดระยะเวลาฉลองไว้ถึง 
วันมาฆบูชา ๒๕๕๖ (๒๕ ก.พ. ๕๖) ดังนั้น สคร. 
จึงควรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองพุทธชยนัตี
จนถึงวันดงักล่าว  

- ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ ๘๐ ส านักงานเลขานุการกรม 
กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
    ปี ๒๕๕๖  
๑) จัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ 

๑) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ค าอธิบาย 
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานหลักในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนนิการ 
ยกร่างยุทธศาสตร์ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ สคร. จึงมี
ความจ าเปน็ในการเตรียมความพร้อม และให้
ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์
ดังกล่าว 

- มีแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

แผน ๑ กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

๒) จัดอบรม/สัมมนา เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับผลกระทบของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๑) จัดอบรม/สัมมนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบของการทุจริต โดยวิทยากรจาก ป.ป.ช.  
ค าอธิบาย 
การอบรม/สัมมนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ
ของการทุจริต ให้กับบุคลากร สคร. โดยวิทยากร
จาก ป.ป.ช. จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และตระหนักถึง
โทษ หรือ ผลกระทบจากการทจุริตและประพฤติ 
มิชอบ 

- ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม 
การอบรม/สัมมนา 

ร้อยละ ๘๐ ส านักงานเลขานุการ
กรม กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ 
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

 



-๗- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและปลูกจติส านึกให้บุคลากร สคร. เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และรับผิดชอบต่อสังคม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
    ปี ๒๕๕๖  
๑. ส่งเสริมให้ข้าราชการของ สคร.  
ทุกระดับประพฤตปิฏิบัติตนเปน็
ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 

๑)   การจัดกิจกรรมพัฒนาข้าราชการ และ
บุคลากร สคร. โดยสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับ
ทศพิธราชธรรม หรือพระบรมราโชวาทที่
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนในวัน
ข้าราชการพลเรือน หรือแนวทางการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ โดยมุ่งเน้นเก่ียวกับ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” 
ค าอธิบาย 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ตระหนักถึง
หน้าที่ และการประพฤตปิฏิบัตตินเป็นข้าราชการ 
ที่ดีตามรอยพระยุคลบาท  

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม
การประพฤติ ปฏิบตัิตน 
เป็นข้าราชการที่ดีตามรอย
พระยุคลบาท   

ร้อยละ ๘๐ ส านักงานเลขานุการ
กรม กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ 
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากร สคร. มีจิตส านึก
เพื่อส่วนรวม และเพื่อสังคม 

๑) จัดท าโครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา
เยาวชนไทย โดยการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและชว่ยยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและเยาวชน 
ค าอธิบาย 
สคร. ได้จัดท าโครงการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องตลอด ๓ ปี
เพื่อช่วยเหลือเยาวชนและเปน็การส่งเสริมให้
บุคลากร สคร. มีจิตส านึก และอุทิศตนเพื่อ
ส่วนรวม และเพื่อสังคม  

 -  โรงเรียนที่ขาดแคลน
ได้รับความช่วยเหลือจาก 
สคร. 
 

โรงเรียน ๑ ส านักนโยบายและแผน
รัฐวิสาหกิจ ส่วนส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร 
ส านักงานเลขานุการ
กรม กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
และกลุม่งานคุ้มครอง
จริยธรรม 



-๘- 
 

 

 

 


