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รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม   

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องคก์ารมหาชน) 

 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 31 มีนาคม 2562) 
 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 31 มีนาคม 2562) 
 

โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ส านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม น าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยได้รับการจัดสรรจากงบด าเนินงานค่าใช้จ่าย

เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จ านวน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 

ทั้งนี้ ได้จัดท ากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 82.15 ของแผนงานประจ าปี โดยใช้งบประมาณ 30,000 บาท 

 

ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 

 1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม / ร้อยละ 80  

2. มีแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม   

3. ร้อยละเจ้าหน้าที่ใหม่ของ สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม / ร้อยละ 100 

4. ส่งเสริมบุคลากรโดยคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ตามโครงการคนดีศรี วท. / 1 คน หรือตามจ านวนจัดสรร  

5. ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สสน. / ร้อยละ 90 

 

 

 รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สสน. 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรของ สสน. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงานและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการด ารงชีวิต 

ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละบุคลากรของ สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
งบประมาณ

ที่ใช้ (บาท) 

1) วางระบบรากฐาน

การเสริมสร้างคุณธรรม

ใน สสน. 

 

1)  การเสริมสร้ า งคุณธรรม

จริยธรรมให้กับบุคลากรและ

เจ้าหน้าที่ของ สสน. และพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บุคลากรด้านการถ่ายทอด วทน. 

ด้วยหลักคุณธรรม 

1) การขับเคลื่อน วทน. ด้วยหลัก

คุณธรรมของ สสน. 

1.1) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมและวันส าคัญต่างๆ ได้แก่ 

- กิจกรรมจิตอาสา และส่ ง เสริม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรม

ไทย 

- วันส าคัญทางศาสนา 

- การสนทนาและปฏิบัติธรรม    

ร้อยละบุคลากรของ สสน. 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม (ร้อย

ละ 80) 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และส่งเสริมการ

มีศีลธรรม โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรมทั้งสิ้น 115 คน คิดเป็น ร้อยละ 82.15 

ได้แก ่

1) พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 

2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 สป.วท. เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 

2562 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 8 คน 

2) พิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

เนื่ องในวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

พ.ศ. 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 สป.วท. เมื่อวันที่ 4 

ธ.ค. 2561 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 5 คน 

3) กิจกรรมบริจาคโลหิตของ สป.วท. ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. เมื่อ

วันที่  7 ก.พ. 2562 โดยมีบุคลากรเข้าร่วม

30,000 



- 4 - 

กิจกรรมทั้งสิ้น 17 คน 

4) วางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เพื่อ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่ง

เทคโนโลยีของไทย เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย 

ประจ าปี 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ 

สป.วท. เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561 โดยมีบุคลากร

เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 5 คน 

5) พิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่อง

ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ 

ห้องโถงชั้น 2 สป.วท. เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561 

โดยมีบุคลากรเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 4 คน 

6) พิธีมหามงคลบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ นั่ ง เ ก ล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อ

วันที่ 25 มี.ค. 2562 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมพิธี

ทั้งสิ้น 6 คน 

7) พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ วท. 
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ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วัดเสวตฉัตรวรวิหาร 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561 โดยมีบุคลากร

เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 9 คน 

8) พิธีวางฤกษ์ตอกไม้มงคลทั้ง 9 และตั้งศาลพระ

พรหม สสน .  ณ ที่ ท าการแห่ ง ใหม่  สสน . 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2562 โดยมีบุคลากร

เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 41 คน 

9) กิจกรรม CSR อนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ า-ลุ่มน้ า

ยม โครงการพัฒนาแหล่งน้ า ณ ชุม ต.แม่จั๊วะ อ.

เด่นชัย จ.แพร่ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 โดยมี

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4 คน 

10) กิจกรรม CSR โครงการ "รักน้ า" กิจกรรม

อาสาสมัครสร้างศาลาร่วมรู้ เสริมคันฝาย ปลูก

แนวกันไฟ โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่

ดีมีสุข ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้าง

ฉัตร จ.ล าปาง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 โดยมี

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 16 คน 

 2) ร่วมมือกับหน่วยงานตา่งๆ 

สร้างคนดีและคนเก่งในทุก

ระดับ รวมทั้งสรา้งความ

ตระหนักด้าน วทน. ให้

แพร่หลายและเปน็ที่ยอมรับกับ

ทุกภาคส่วนของประเทศ ภายใต้

2) ปลูกจิตส านึกการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต คุณธรรม จริยธรรม

ให้แก่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สสน. ตาม

หลักสูตรการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ 

 

3) คัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นบุคลากร

2) ร้อยละเจ้าหน้าที่ใหม่

ข อ ง  ส สน .  ที่ เ ข้ า ร่ ว ม

กิจกรรม (ร้อยละ 100) 

 

 

 

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ เริ่มงานใหม่ 

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 

2562 จ านวนทั้งสิ้น 11 คนครบถ้วน (ร้อยละ 

100) 

 

 

- 
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รากฐานวฒันธรรมไทย ดีเด่นในโครงการคนดีศรี วท. 3) มีบุคลากรดีเด่นของ 

สสน. ในโครงการคนดีศรี 

วท. (1 คน) 

(กิจกรรมจัดในเดือนเมษายน 2561 โดยจะไป

รายงานผลในรอบ 12 เดือน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

เป้าประสงค์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 

ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร์ 1) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

 2) ร้อยละบุคลากรของ สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
งบประมาณ

ที่ใช้ (บาท) 

สร้างและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการด้าน

ส่งเสริมคุณธรรมและ

เสริมสร้ า งความเป็น

เอกภาพแก่สถาบัน /

องค์กรในสังคม 

 

1) ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์

และรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวน

และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรม ให้สอดคล้อง

กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-

2564) และนโยบายอื่นๆ ที่

เก่ียวข้อง 

1)  จัดท าแผนปฏิบัติการส่ งเสริม

คุณธรรมและการติดตามประเมินผล

ของ สสน.    

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ

การส่งเสริมคุณธรรม  

(1 แผน) 

ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมของ

กระทรวงฯ และจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรมของ สสน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แล้วเสร็จจ านวน 1 แผน โดยมีความก้าวหน้า

ของแผนเกินกว่าร้อยละ 50  

- 

 2)  การก ากับ  ติดตาม และ

ประเมินผลและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนฯ และน า

ข้ อ เสนอแนะมาปรั บปรุ ง /

พัฒนาการด าเนินงาน 

2) การรายงานผลการด าเนินงาน

พร้อมข้อเสนอแนะ 

ร้อยละความส าเร็จของ

ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม

แผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรมของ สสน.  

(ร้อยละ 90) 

ไ ด้ จั ดท า ร าย ง านผลการด า เนิ น ง านตาม

แผนปฏิบั ติ การส่ ง เสริ มคุณธรรม  สสนก . 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระยะ 6 เดือน  ส่ง

ให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ด าเนินงานได้

ตามแผนมากกว่าร้อยละ 50 

- 
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ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สสน. ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สสน. 

 
1. พิธีท้าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ นปีใหม่ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 07.00 - 08.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 และบริเวณหน้าอาคารพระจอมเกล้า สป.วท.  

โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ 
1. นายสุทัศน์ วีสกุล  2. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด  3. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน  4. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 

5. นางสาววิภร มักสุขเสริม  6. นางณัฎฐา อริยนันทกุล  7. นางสาวทิชา โลลุพิมาน  8. นางสาวสุภลักษณ์ วิมาลา 
 

 

 

 

 

 

 
 

2. พิธีท้าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1  สป.วท. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่ 

1. นายสุทัศน์ วีสกุล  2. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด  3. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน  4. นางสาวรัชนู เรืองโอชา  5. นางสาววิภร มักสุขเสริม 
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3. กิจกรรมบริจาคโลหิตของ สป.วท. ประจ้าปี พ.ศ. 2562 “จิตอาสาบริจาคโลหติ ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
เมื่อที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. - 08.30 น. ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. โดยมีบคุลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 17 คน ได้แก่ 

1. นางสาวกนกศรี ศรินนภากร  2. นายธรรมนุวัตน์ อังศสุิงห์  3. นายสมศักดิ์ ผูช้่วยรอด  4. นางสาวรัชนู เรืองโอชา  5. นางสาววิภร มักสุขเสริม  6. นายรติ สว่างวฒันไพบลูย ์
7. นางสาวสุภลักษณ์ วิมาลา  8. นายชวนิ กันยาวรารักษ์  9. นางสาวสุภาพร สุขพินิจ  10. นางสาวคชาภรณ์ เจตนาวณิชย์  11. นางสาวพิมพกานต์ คงนาม  12. นายสุรเจษฎ์ ชโลธร 

13. นายทศรรห์ เขียวแก้ว  14. นางสาวศศิประภา ตาลยงค์  15. นายวาทนิ ธนาธารพร  16. นางสาวนวลทพิย์ ฉลาดเลิศ  17. นายสุรเจตส์ บญุญาอรุณเนตร 
 

 

 

 

 

 

 

4. วางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน 
“วันเทคโนโลยีของไทย” ประจ้าปี 2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. - 10.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สป.วท. 

โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่ 1. นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร  2. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด  3. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน 
4. นางสาวรัชนู เรืองโอชา  5. นางสาววิภร มักสุขเสริม 
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5. พิธีบ้าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เมื่อที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. 

โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ 1. นายสุทัศน์ วีสกุล  2. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน  3. นางสาวรัชนู เรืองโอชา  4. นางสาววิภร มักสุขเสริม 
 
 
 
 
 
 

 
6. พิธีมหามงคลบ้าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่ 1. นางศรีสุดา สุขสมาน  2. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด  3. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน  4. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 

5. นางสาววิภร มักสุขเสริม  6. นางสาวรวงทอง สรรพโส 
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7. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ วท. ประจ้าปี พ.ศ. 2561 ณ วัดเสวตฉัตรวรวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิน้ 9 คน ได้แก่ 1. นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร  2. นางสาวหยกฟ้า หาญณรงค์  3. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวนั  4. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 

5. นางสาวปราณี เฉลยพจน์  6. นางสาวชลสรัญ โมลชีาติ  7. นางณัฎฐา อริยนนัทกุล  8. นางสาวอรพรรณ โฉมงามข า  9. นายภุมริน เฟื่องเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. พิธีวางฤกษ์ตอกไม้มงคลทั ง 9 และตั งศาลพระพรหม สสน. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ ที่ท าการแห่งใหม่ สสน. กรุงเทพฯ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิน้ 41 คน ได้แก่  
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล  2. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย  3. วีระ วงศ์แสงนาค  4. นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์  5. นายสุทัศน์ วสีกุล  6. นางรอยบุญ รัศมีเทศ   

7. นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์  8. นางสาวจารุมน ลิ้มทพิย์ดารา  9. นางสาวไรยา พลเสน  10. นายพิษณุพล สนามทอง  11. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด  12. นางสาวรัชนู เรืองโอชา   
13. นางสาววิภร มักสุขเสริม  14. นายสิทธนิัย ตะเภาน้อย  15. นางสาวเพ็ญศิริ ศรัณย์รัฐ  16. นายวรรธนศักดิ์ สปุะกิ่ง  17. นางสาวดวงพร ชฏิลาลัย  18. นางสาวฐิตพิร มีประเสริฐ   

19. นางสาวสุภาพร สุขพนิิจ  20. นางสาวปัทมา แสงหมี  21. นางสาววีรวรรณ โพร้งพนม  22. นางสาวกีรตยา ขุนทอง  23. นางสาวชลสรัญ โมลชีาติ  24. นายนเรศ เข่งเงิน   
25. นางสาวณัฏฐนนัท โลหะมาณพ  26. นางสาววรางคณา อัครภาณุวิทยา  27. นายสถิตย์ จนัทร์ทิพย์  28. นายประพิศ เพ็งยอด  29. นายณรงค์ฤทธิ์ เหลืองดิลก   

30. นายอ านาจ สมภาร  31. นางสาวพิมพกานต์ คงนาม  32. นางสาวสุนทริยา ขวัญทะเล  33. นายภุชงค์ คงสุทธิ  34. นางสาวปยิะนชุ ทะเสนฮด  35. นางสาวนิศากร ยิ่งขจร   
36. นายพีระพงศ์ ศรีสม  37. นายเอกชัย บุญจาริยะ  38. นายอธิป ปี่ทอง  39. นายพทิักษ์เขต ใบสุขันธ์  40. นายสุนัย แผ่นทอง  41. นายอรรถพล งามยิ่ง 
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9. กิจกรรม CSR อนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน ้า-ลุ่มน ้ายม โครงการพัฒนาแหล่งน ้า ณ ชุมชน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561  
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ 1. นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์  2. นายพิเชฐ แจ้งเจนรบ  3. นายนพดล คุ่ยพินิจ  4. นายพฤทธิ์พงศ์ พรหมใจ 

 
 

 
 
 
 
 

 
10. กิจกรรม CSR โครงการ "รักน ้า" กิจกรรมอาสาสมัครสร้างศาลาร่วมรู้ เสริมคันฝาย ปลูกแนวกันไฟ โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย 

ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 16 คน ได้แก่ 1. นายอนุพงษ์ ทรายสมุทร  2. นายพิเชฐ แจ้งเจนรบ 
3. นางสาวกนกวรรณ ศรีพระลาน  4. นายศกร อ่วมเครือ  5. นางสาวนิศากร ยิ่งขจร  6. นางสาวปิยะนุช ทะเสนฮด  7. นายภาณุ ศิลาม่อม  8. นางสาวนลินรัตน์ กะล าพะบุตร 

9. นายศรัณย์ จิตอารี  10. นายปิยะพงษ์ โรจน์นภาลัย  11. นายอ านาจ สมภาร   12. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด  13. นางสาวจ าเรือง ศีลปัญจะ  14. นางสาววิภร มักสุขเสริม 
15. นางสาวพิมพกานต์ คงนาม  16. นางสาวจิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ 
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11. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 11 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

 

1. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “การจัดท้าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบตัิการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร 

โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจ านวนทัง้สิ้น 2 คน ได้แก่ 1. นายธรรมนุวัตน์ อังศุสิงห์  2. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด 
 

 

 

 

 

 

 

 


