
รายงานผลการดำเนินงาน 

การจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   
  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  แผน ผลการ
เบิกจ่าย 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยให้สามารถแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑. การประกาศเจตจำนงสุจรติ
ของผู้บริหาร และการปฏิบัตติน
เป็นต้นแบบในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  
 

ผู้บริหารสูงสุดเป็นแบบอย่าง
ในการต่อต้านการทุจริต  
 

ผู้บริหารเข้าร่วมการประกาศเจตจำนง
สุจรติของผู้บริหาร และการปฏบิัตติน
เป็นต้นแบบในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ (ร้อยละ ๑๐๐) 

ไม่ใช้งบประมาณ - ส่วนอำนวยการ 
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยให้สามารถแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

๒. การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้
ในเรื่องความซื่อสตัย์สจุริตมี
จิตสำนึกและค่านยิมตามหลัก                
ธรรมาภิบาล  
 

บุคลากรของสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาตมิีจิตสำนึกใน
การปฏิบัตริาชการ  
  
 

บุคลากรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมี
ความตระหนักในหน้าท่ีเพิ่มมากขึน้ 
(ร้อยละ ๘๐)   
 

ไม่ใช้งบประมาณ - ส่วนอำนวยการ 
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยให้สามารถแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓. เพิ่มทักษะการให้บริการ 
(Service mind) ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ  
 

ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ
การให้บริการ และเกิดความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการให้บริการ 
และเกดิความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเพิ่มขึ้น                 
(ร้อยละ ๘๐)   
 

ไม่ใช้งบประมาณ  ส่วนอำนวยการ 
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   
  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  แผน ผลการ
เบิกจ่าย 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยให้สามารถแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๔. งานชุมนุมลูกเสือสามัญ
แห่งชาติ  ครั้งท่ี ๑ 

จำนวนลูกเสือ เนตรนารี 

ได้รับการส่งเสรมิการพัฒนา 

คุณธรรมจริยธรรมโดยผา่น

กระบวนการลูกเสือ                                

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั            
โคโรน่า (Covid - 19) 
(รอนำเข้าประชุมกรรมการบริหารเพื่อ
ขอเปลี่ยนกิจกรรม) 

๒๑,๐๐๐,๐๐๐  ส่วนอำนวยการ 
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมใหม้ีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลา 
ทางสังคมเพื่อต้านทุจรติ 

๕.การคดัเลือกผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น 

จำนวนผู้ได้รับการส่งเสรมิ
การพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรมโดยผา่น
กระบวนการลูกเสือ                                

จำนวน ๒,๐๑๘ คน ๒๐๐,๐๐๐    ๑๘๖,๐๐๐ ส่วนอำนวยการ 
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมใหม้ีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลา 
ทางสังคมเพื่อต้านทุจรติ 

๖. เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ จำนวนลูกเสือ เนตรนารี 
ได้รับการส่งเสรมิการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรมโดยผา่น
กระบวนการลูกเสือ                                

จำนวน ๓,๖๘๐ คน ๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๗,๐๐๐ ส่วนอำนวยการ 
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 กลยุทธ ์
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   
  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
  

แผน ผลการเบิกจ่าย 
๑. พัฒนาและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริตทุกส่วน 
ราชการในสังกัด 

๑.โครงการพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การทำงานของสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

๑.๑  ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส 
(ITA) ในการดำเนินงานของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ           
ผ่านประเมินคณุธรรม และ
ความโปร่งใส (ITA) ด้วย
คะแนน 88.04  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๑,๐๐๐ ส่วนอำนวยการ 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

๒. พัฒนาและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริตทุกส่วน 
ราชการในสังกัด 

๒. การกำกับ/ติดตาม/
ประเมินผล และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ และนำ
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง/
พัฒนาการดำเนินงาน  
 

๒.๑ มีนวตักรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศในระบบบริหารงาน

สาธารณะเพื่อลดขั้นตอนหรือ 

กระบวนการใช้ดลุยพินิจของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการลูกเสือ ๑ ระบบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-  ส่วนอำนวยการ 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

๓.  พัฒนารูปแบบการ 
สื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

๓. รณรงค์เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
พนักงานและลูกจ้าง และข้อพึง
ระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายในการทุจริต เพื่อเป็น
ค่านิยมหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติตน  
 

๓.๑ มแีผนการยกระดับการ
สื่อสารสาธารณะเพื่อการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
 

มีแผนประชาสัมพันธ์องค์ ๑ 
แผน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ส่วนอำนวยการ 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ ์
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   
  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท)  
  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
  

แผน ผลการเบิกจ่าย 
๑. ปรับปรุงระบบการ
รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาต ิ

๑. กิจกรรมส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยจดัให้มี
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

๑.๑ จำนวนช่องทางในการรับเรื่อง 

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ 

๑.๒ มีการใช้เทคโนโลยมีาใช้ 

ในระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

มีช่องทางการร้องเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น ๑ ระบบ 

ไม่ใช้งบประมาณ -  ทุกส่วนงาน 
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

๒. ปรับปรุง
กระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษใน
การปราบปรามการ 
ทุจริตที่มีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

๒. การจดัทำแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  

๒.๑ มีแผนการพัฒนาและปรับปรงุ 

กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ประจำปี ๒๕๖๓ 

มีแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประขำปี ๑ 
แผน 

ไม่ใช้งบประมาณ - ส่วนอำนวยการ 
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

 

 


