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รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แบบรายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีคว ามรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นาไปสู่การเป็นองค์กรคุณ ธรรม
โดยได้รับการจัดสรรจากงบดาเนินงานค่าใช้จ่าย เป็นจานวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ได้จัดทากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจานวน ๑๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจาปี โดยใช้งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท
ผลการด้าเนินงานเปรียบเทียบตัวชีวัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด/ค่าเป้าหมาย
๑) ร้อยละ ๗๐ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๒) มีแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
๓) ส่งเสริมบุคลากรโดยคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ตามโครงการคนดี
ศรี วท. ๑ คน หรือตามจานวนจัดสรร
๔) ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของ สสนก. / ร้อยละ ๘๐

ผลการด้าเนินงาน
บุคลากรจานวน ๑๕๔ คน (นับซ้า) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๑๙
มีแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จานวน ๑ แผน
คัดเลือกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมดี เข้ารับรางวัลคนดี
ศรี วท. จานวน ๑ คน
การดาเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ ๑๐๐
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สสนก.
ส่งเสริมให้บุคลากรของ สสนก. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงานและน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดารงชีวิต
ร้อยละบุคลากรของ สสนก. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แนวทาง/มาตรการ

๑) วางระบบรากฐานการ ๑) การเสริมสร้างคุณธรรม
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม ใน จริ ย ธรรมให้ กั บ บุ ค ลากร
สสนก.
และเจ้ าหน้า ที่ของสสนก.
และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพ
การปฏิ บั ติ ง านบุ ค ลากร
ด้ า นการถ่ า ยทอด วทน.
ด้วยหลักคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด/
ค่าเป้าหมาย
๑) การขับเคลื่อนวทน.ด้วย ร้อยละบุคลากรของ สสนก.
หลักคุณธรรมของ สสนก.
ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
๑.๑) จั ด กิจ กรรมวั นส าคัญ คุณธรรม จริยธรรม
ต่างๆ ได้แก่
(ร้อยละ ๗๕)
--วันสาคัญทางศาสนา
-การปฏิบัติธรรม
-การสืบสานประเพณีไทย
-กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

ผลการด้าเนินงาน
จัดกิจกรรมวันส้าคัญทางศาสนา และ
ส่งเสริมการมีศีลธรรม โดยมีบคุ ลากรเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน
(นับซ้า) คิดเป็นร้อยละ ๑๑๙ ได้แก่
๑. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ต.ค.
๖๐ ณ ห้องโถงอาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
บุคลากรเข้าร่วมพิธี ๕ คน
๒. เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ของ วท. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑
ต.ค. ๖๐ ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.
สมุทรสาคร บุคลากรเข้าร่วมพิธี ๖ คน
๓. จัดกิจกรรม “คิดดี และปฏิบัติชอบ” เพื่อ
อุทิศตนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๙ ด้วยการปฏิบัติ
ธรรม และบาเพ็ญตนด้วยการทาความ

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)
๑๒,๘๐๐
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สะอาดวัด ในวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๐ ณ วัดทัศนา
รุณสุนทริการาม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ๑๒ คน
๔. เข้าร่วมโครงการ “ปฏิบัติธรรมนาสุข”
ของสานักงานปลัดกระทรวงฯ ในวันที่ ๒๒
มค. ๖๑ ณ ห้องจริยธรรม ชั้น ๘ อาคารพระ
จอมเกล้า บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๙ คน
๕.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระ
พรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชการที่ ๙ ประจาปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม บุคลากรเข้าร่วมพิธี ๙ ท่าน
๖.เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัตธิ รรมวัน
ธรรมสวนะ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ในวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ บุคลากร
เข้าร่วมโครงการ ๑๓ ท่าน
กิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ มีดังต่อไปนี้
๑. กิจกรรมเสริมคันฝาย สร้างแนวกันไฟ
และลอกตะกอนทราย โครงการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่า
ต้นน้า บ้านแม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้าง
ฉัตร จ.ลาปาง วันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๐ โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๑๓ คน
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๒. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมต่อสังคม “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝัน
ปันน้าใจให้น้อง” ณ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ
และศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อ.
ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ ๑๖-๑๗ ธ.ค.
๖๐ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ๔ คน
๓. เข้าร่วมกิจกรรม CSR “อนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าต้นน้าลุ่มน้าน่าน” ณ โรงเรียนบ้านนาบง
ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในวันที่ ๒๒
ธ.ค. ๖๐ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๑๗
คน

๔. เข้าร่วมกิจกรรม CSR “พัฒนาแหล่งน้า
อย่างมีส่วนร่วม” ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๙
ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก วันที่ ๑๐
มี.ค. ๖๑ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๑๖ คน
๕. เข้าร่วมกิจกรรม CSR “พัฒนาแหล่งน้า
ชุมชนเพื่อป้องกันแนวตลิง่ และปลูกพันธุไ์ ม้
ท้องถิน่ รอบพื้นที่อ่างหน้ากระดาน” ต.ดง
ละคร จ.นครนายก วันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๑
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๑๒ คน
๖. จัดกิจกรรม “ยางยืดพูดได้” เพื่อมอบ
ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการการกายภาพบาบัด
ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๑๓ คน
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๗. จัดกิจกรรม “พับลอตเตอรี่เป็น
ดอกไม้จันทน์เพื่อศพผู้ยากไร้” ในวันที่ ๒๕
มิ.ย. ๖๑ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๒๙ คน
๘.“พัฒนาแหล่งน้าอย่างมีส่วนร่วม” ณ วัด
คลองสมบูรณ์ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.
ปราจีนบุรี วันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๑ บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม ๕ คน
๙. เข้าร่วมกิจกรรม CSR “เปิดทางน้า สร้าง
แนวกันลม และทุ่นเติมอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย์” ชุมชนคลองรังสิต อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๑ บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม ๗ คน
๑๐.นาบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “ฟังเทศน์
มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผย
แผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ในวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ ณ ศาลา
การเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ คน
๑๐. เข้าร่วมกิจกรรม CSR “สร้างท่อส่งน้า
ปลูกหญ้าแฝกและไม้ยนื ต้นบริเวณคลองส่ง
น้า” เครือข่ายบ้านลิ่มทอง ต.หนองกง อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ ๔ ส.ค. ๖๑ บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม ๓ คน
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๒) ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ต่ า งๆ สร้ า งคนดี แ ละคน
เก่ ง ในทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง
สร้างความตระหนักด้าน
วทน. ให้ แ พร่ ห ลายและ
เป็ น ที่ ย อมรั บ กั บ ทุ ก ภาค
ส่ว นของประเทศ ภายใต้
รากฐานวัฒนธรมไทย

๒) การปลู ก จิ ต ส านึ ก การ ร้ อ ยละเจ้ า หน้ า ที่ ใ หม่ ข อง
ป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการ สสนก. ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
(ร้อยละ ๑๐๐)
ให้แก่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ
สสนก. ตามหลั ก สู ต รการ
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่

๓) คัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็น มีบุคลากรดีเด่นของ สสนก.
บุคลากรดีเด่น ในโครงการ ในโครงการคนดีศรีวท.
คนดีศรีวท.
(๑ คน)

๑. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่เริ่มงาน
๑,๒๐๐ บาท
ใหม่ระหว่าง ๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๖๑
จานวนทั้งสิ้น ๑๓ คนครบถ้วน
๒. ส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้าง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ วท.
ตามหลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๖ ก.ค.)
(ร้อยละ ๑๐๐)
ส่งบุคลากรเข้ารับรางวัลคนดีศรีวท.
จานวน ๑ คน
(นายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง
ตาแหน่ง หัวหน้างาน งานวิเคราะห์และ
ติดตามสถานการณ์น้า ฝ่ายส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้า)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดเชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
สร้างและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านส่งเสริม
คุ ณ ธรรมและเสริ ม สร้ า ง
ความเป็ น เอกภาพแก่
สถาบัน/องค์กรในสังคม

สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
๑) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
๒) ร้อยละบุคลากรของ สสนก. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด/
ค่าเป้าหมาย
๑) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและการ ส่งเสริมคุณธรรม
ติ ด ตามประ เมิ น ผลของ
(๑ แผน)
สสนก.

๑ ) ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ /
สั ง เคราะห์ แ ละรวบรวม
ข้ อ มู ล เพื่ อ ทบทวนและ
ปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก าร
ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ใ ห้
สอดคล้ อ งกับ แผนแม่ บ ท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙๒๕๖๔) และนโยบายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๒) การก ากั บ ติ ด ตาม ๒) การ รา ยงา นผล กา ร
ประเมินผลและรายงานผล ด า เ นิ น ง า น พ ร้ อ ม
การด าเนิ น งาน และน า ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง /
พัฒนาการดาเนินงาน

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของ
สสนก.
(ร้อยละ ๘๐)

ผลการด้าเนินงาน
ได้ร่วมประชุมและจัดทาแผนปฏิบัติการส่ง
เสริคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
เสร็จจานวน ๑ แผน และได้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกัน
การทุจริต และแผนปฏิบตั ิการส่งเสริม
คุณธรรมในภาพของกระทรวงฯ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒”เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.
๖๐ ณ ห้องพัชราภา โรงแรมปรินซ์พาเลซ
มหานาค กรุงเทพฯ
ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานระยะ ๑๒
เดิอน ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้
ดาเนินงานได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)
-

-

|๙

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑. การจัดทากิจกรรมในแต่ละครั้ง ไม่สามารถจัดให้บุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด เข้าร่วมได้ในคราวเดียว เนื่องจากลักษณะงานเป็นงานลงพื้นที่
ข้อเสนอแนะ จัดทากิจกรรมโดยแบ่งออกเป็นรุ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้ได้มากที่สุด และมีกิจกรรมที่หลากหลาย และเหมาะสมกับบุคลากร
ในแต่ละกลุ่ม
๒. พนักงานงานเริ่มงานใหม่บางส่วน ไม่เข้าร่วมกิจกรรม และมองว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ ควรกาหนดกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อให้พนักงานเห็นความสาคัญ และ
จาเป็นต้องพัฒนา เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรม และจริยธรรม
๓. การสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยการจัดทาแบบสอบถามความต้องการและรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อให้บุคลากรมีส่วนในการแสดง
ความคิดเห็น การวางแผน และเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
ผู้รายงาน นายธรรมนุวัตน์ อังศุสิงห์ ต้าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
เบอร์ติดต่อ ๐๒-๖๔๒-๗๑๓๒ e-mail : thamnuwat@haii.or.th วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑

| ๑๐

ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม
เข้าร่วมพิธีบ้าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องโถง ชัน ๑ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. (จัดโดย : สอ.สบ.สป.วท.)

เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ วท. ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๐ ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร

| ๑๑

จัดกิจกรรม “คิดดี และปฏิบตั ชิ อบ” เพื่ออุทิศตน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๙ กิจกรรมประกอบ
ด้วยการปฏิบัติธรรม และบ้าเพ็ญตนด้วยการท้าความสะอาดวัด ในวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๐ ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมน้าสุข ณ ห้องจริยธรรม ชัน ๘ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. (จัดโดย : ศปท.วท.)

| ๑๒

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชการที่ ๙ ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เข้าร่วมกิจกรรม “น้อมจิตบ้ารุงพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๑” ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (วัดตะพาน) วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๑

| ๑๓

เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัตธิ รรมวันธรรมสวนะ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑

เข้าร่วมกิจกรรม CSR “เสริมคันฝาย สร้างแนวกันไฟ และลอกตะกอนทราย” โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย ภายใต้โปรแกรมรักน้า
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าต้นน้าแม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง วันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๐

| ๑๔

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้าใจให้น้อง” (จัดโดย : ศปท.วท.)
ณ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

เข้าร่วมกิจกรรม CSR “อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้า-ลุ่มน้าน่าน” ณ โรงเรียนบ้านนาบง ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐

| ๑๕

เข้าร่วมกิจกรรม CSR “พัฒนาแหล่งน้าชุมชนเพื่อป้องกันแนวตลิ่ง และปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นรอบพืนที่อ่างหน้ากระดาน” บ้านดงละคร จ.นครนายก วันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๑

จัดกิจกรรม “ยางยืดพูดได้” เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยที่ต้องการการกายภาพบ้าบัด ตามโรงพยาบาลต่างๆ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑

| ๑๖

เข้าร่วมกิจกรรม CSR “เปิดทางน้า สร้างแนวกันลม และทุ่นเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์” ชุมชนคลองรังสิต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๑

จัดกิจกรรม “พับลอตเตอรี่เป็นดอกไม้จันทน์เพื่อศพผู้ยากไร้” ในวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๑

| ๑๗

เข้าร่วมกิจกรรม CSR “พัฒนาแหล่งน้าอย่างมีส่วนร่วม” ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๙ ต.ห้วยหว้า อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๑

เข้าร่วมกิจกรรม CSR “สร้างท่อส่งน้างานปลูกหญ้าแฝกและไม้ยืนต้นบริเวณคลองส่งน้า” ณ เครือข่ายบ้านลิ่มทอง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ ๔ ส.ค. ๖๑

| ๑๘

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ระหว่าง ๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๖๑

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของวท. ตามหลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส้านึกข้าราชการไทยไม่โกง
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑

| ๑๙

คัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นบุคลากรดีเด่น ในโครงการคนดีศรีวท. วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๑

| ๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท้าแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ สป.วท. ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒”
ณ ห้องพัชราภา โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (จัดโดย : ศปท.วท.) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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