รายงานผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

1. เป้าหมาย
บุคลากรของ สสน. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม
ไทยที่ดีงามมาใช้ในการดารงชีวิต และเป็นองค์กรคุณธรรม
2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ 85) / ผลที่ได้ ร้อยละ 168
2. มีแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม / ผลที่ได้ ร้อยละ 100
3. ร้อยละเจ้าหน้าที่ใหม่ของ สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 100) / ผลที่ได้ ร้อยละ 100
4. ส่งเสริมบุคลากรโดยคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ตามโครงการคนดีศรี อว. (จานวน 1 คน หรือตามจานวนจัดสรร) / ผลที่ได้ จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
5. ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สสน. (ร้อยละ 100) / ผลที่ได้ ร้อยละ 100
6. การใช้จ่ายงบประมาณ : กรอบงบประมาณจานวน 20,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว 16,000 บาท

-2-

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์

วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สสน.
ส่งเสริมให้บุคลากรของ สสน. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงานและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดารงชีวิต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละบุคลากรของ สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
งบประมาณ
กลยุทธ์
แนวทาง/มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ที่ใช้ (บาท)
1) วางระบบรากฐาน 1) การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม 1) การขั บ เคลื่ อ น วทน. ด้ ว ยหลั ก ร้อยละบุคลากรของ สสน. จัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และส่งเสริมการ 16,000
การเสริมสร้างคุณธรรม จริ ย ธรรมให้ กั บ บุ ค ลากรและ คุณธรรมของ สสน.
ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม มี ศี ล ธรรม โดยมี บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มโครงการ/
ใน สสน.
เจ้าหน้าที่ของ สสน. และพัฒนา 1.1) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ คุณธรรม จริยธรรม
กิ จ กรรมทั้ ง สิ้ น 228 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 168
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน จริยธรรมและวันสาคัญต่างๆ ได้แก่ (ร้อยละ 85)
ได้แก่
1) พิธีบาเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
บุคลากรด้านการถ่ายทอด วทน. - กิ จ กรรมจิ ต อาสา และส่ ง เสริ ม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหา
ด้วยหลักคุณธรรม
- กิจ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่า วั ฒ นธรรม
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร ใน
ไทย
วั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2562 ณ สป.อว. โดยมี
- วันสาคัญทางศาสนา
บุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน
- การสนทนาและปฏิบัติธรรม
2) พิ ธี จุ ด เที ย นเพื่ อ น้ อ มร าลึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณภายใต้กิจกรรมน้อมราลึกเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิต ร ในวั น ที่ 13 ตุล าคม 2562 ณ
ท้องสนามหลวง กรุง เทพฯ โดยมี บุคลากรเข้า
ร่วมทั้งสิ้น 4 คน
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กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
3 ) พิ ธี ว า ง พ า น พุ่ ม ถ ว า ย ร า ช สั ก ก า ร ะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562
ณ บริ เ วณพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ พระบาท
สมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หัว สป.อว. โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน
4) พิ ธี จุ ด เที ยนเพื่อน้ อมร าลึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณภายใต้กิจกรรมน้อมราลึกเนื่องใน
วั น ค ล้ า ย วั น ส ว ร ร ค ต พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม
2562 ณ ท้ องสนามหลวง กรุง เทพฯ โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน
5) พิธี ถวายผ้ าพระกฐินพระราชทาน อว. ใน
วัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ วัด ชิ โ นรสาราม
วรวิหาร แขวงบ้ านช่า งหล่ อ เขตบางกอกน้ อย
กรุงเทพฯ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 คน
6) พิ ธี วางพานพุ่ ม ดอกไม้ ส ด ถวายสั ก การะ
น้ อ มร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดา
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งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
แห่ ง ฝนหลวง ประจ าปี 2562 ในวั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 คน
7) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
น้ อ ม ร า ลึ ก ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่
4 ธันวาคม 2563 ณ สป.อว. โดยมีบุค ลากรเข้า
ร่วมทั้งสิ้น 4 คน
8) ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จ
พระราชด าเนิ น เลี ย บพระนครโดยขบวนพยุ
หยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช 2562 ในวั น ที่ 12
ธันวาคม 2562 ณ ถนนราชดาเนินนอก โดยมี
บุคลากรเขัาร่วมทั้งสิ้น 11 คน
9) กิจกรรมทาบุญ สสน. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
2563 ในวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ห้องทางาน
ชั้น 6 สสน. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 53 คน
10) พิธี ทาบุ ญ ตั ก บาตร เนื่องในวั นขึ้ นปี ใ หม่
ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1
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งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
อาคารสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริเวณ
หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สป.อว. โดยมีบุคลากร
เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน
11) โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อ
สั ง คม หั ว ข้ อ “MHESI สานฝั น ปั น น้ าใจ
ปลูกฝังเด็กไทย ไม่โกง” ระหว่างวันที่ 23-24
มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย ต.วังด้ง
และการเรีย นรู้ต ามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 17
ค่ า ยสุ ร สี ห์ ต.ลาดหญ้ า อ.เมื อ งกาญจนบุ รี
จ.กาญจนบุรี โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน
12) กิจ กรรมอาสาสมั ค รบริห ารจัดการน้ าเพื่อ
ชุมชน ภายใต้โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้
และอยู่ดีมีสุข” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ
ศูนย์การเรียนรู้แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
จ.ลาปาง โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 คน
13) กิจกรรม CSR “ฟื้นฟูแต ต้าง ปลูกต้นไม้
และหญ้าแฝกรอบสระสารองน้า” ในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนแม่ขมิง จังหวัดแพร่
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 คน
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งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
14) กิจกรรม CSR “สร้างฝายชะลอน้า รักปาา
รักน้า” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนภู
ถ้ าภู ก ระแต ชุ ม ชนเครื อ ข่ า ยลุ่ ม น้ าชี จั ง หวั ด
ขอนแก่น โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 13 คน
15) พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตร
มงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ในวันที่ 1
พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สสน.
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 11 คน
16) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ใน
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1
สสน. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 11 คน
17) พิธีลงนามถวายพระพรชั ยมงคลพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 23
กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สสน.
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน
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งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
18) จั ด สั ม มนาหั ว ข้ อ การน าความรู้ สู่ ก าร
ปฏิบัติจริงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7
สสน. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 7 คน
19) พิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปี
หลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ณ ห้องโถงชั้น 1 สป.อว. โดยมีบุคลากรเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 3 คน
20) พิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปี
หลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สสน. โดยมีบุคลากรเข้า
ร่วมทั้งสิ้น 14 คน
21) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้อง
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งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
สนามหลวง โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 3 คน
22) ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จ
พระราชด าเนิ น ไปในการพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม
พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี
หลวง ในวั น ที่ 12 สิ ง หาคม 2563 ณ บริเวณ
หน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบุคลากรเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 8 คน
23) ร่วมพิธีวางพุ่ม ดอกไม้ถ วายราชสัก การะ
พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศรี สิ นทรมหามงกุ ฎ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระสยามเทวมหา
มกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย” ประจาปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม
2563 ณ กระทรวง อว. โดยมีบุ คลากรเข้าร่ว ม
ทั้งสิ้น 6 คน
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งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)
2) ปลู ก จิ ต ส านึ ก การป้ อ งกั น และ 2) ร้ อ ยละเจ้ า หน้ า ที่ ใ หม่ จั ด กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศเจ้ า หน้ า ที่ เ ริ่ ม งานใหม่
ต่อต้านการทุจริต คุณธรรม จริยธรรม ข อ ง ส ส น . ที่ เ ข้ า ร่ ว ม ระหว่ า งวั น ที่ 1 ต.ค. 2562 ถึ ง วั น ที่ 30 ก.ย.
2563 จานวนทั้งสิ้น 3 คน (ร้อยละ 100)
ให้แก่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สสน. ตาม กิจกรรม (ร้อยละ 100)
หลักสูตรการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

2) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
สร้างคนดีและคนเก่งในทุก
ระดับ รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักด้าน วทน. ให้
แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับ
ทุกภาคส่วนของประเทศ ภายใต้ 3) คัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นบุคลากร 3) มี บุ ค ลากรดี เ ด่ น ของ มี บุ ค ลากรดี เ ด่ น ของ สสน. ในโครงการคนดี
รากฐานวัฒนธรรมไทย
ดีเด่นในโครงการคนดีศรี อว.
สสน. ในโครงการคนดีศรี ศรี อว. จ านวน 1 คน ได้ แ ก่ นางสาวกนกศรี
ศรินนภากร
อว. (1 คน)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
สร้ า งและพั ฒ นาระบบ
การบริหารจั ด การด้ า น
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ
เสริ ม สร้ า งความเป็ น
เอกภาพแก่ ส ถาบั น /
องค์กรในสังคม

สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
1) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
2) ร้อยละบุคลากรของ สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แนวทาง/มาตรการ

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)
1) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม หน่ ว ยงานมี แ ผนปฏิ บั ติ ได้ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนปฏิบัติ
คุณธรรมและการติดตามประเมินผล การส่งเสริมคุณธรรม
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ของ สสน.
(1 แผน)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมของ
กระทรวงฯ และจัด ท าแผนปฏิ บั ติ การส่ ง เสริม
คุณธรรมของ สสน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แล้วเสร็จจานวน 1 แผน
โครงการ/กิจกรรม

1) ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวน
และปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก าร
ส่งเสริมคุณธรรม ให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25592564) และนโยบายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2) การก ากั บ ติ ด ตาม และ 2) การรายงานผลการด าเนิ น งาน
ประเมินผลและรายงานผลการ พร้อมข้อเสนอแนะ
ด าเนิ น งานตามแผนฯ และน า
ข้ อ เส น อแ น ะม า ปรั บ ปรุ ง /
พัฒนาการดาเนินงาน

- 11 -

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม
คุณธรรมของ สสน.
(ร้อยละ 90)

ได้ จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตา ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ส ส น .
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ในระยะ 12 เดื อ น
โดยได้ดาเนินงานได้ตามแผนร้อยละ 100

-

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สสน. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตาม พ.ร.บ. ประจาปีล่าช้า (ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2563) ประกอบกับเดือน มีนาคม 2563 เกิด
สถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19 ระบาด จึงทาให้กิจกรรมเกือบทั้งหมดต้องมาจัดในไตรมาสที่ 4 รวมถึงบุคลากรส่วนนึงของ สสน. ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ส่งผลให้
การจัดกิจกรรมดาเนินไปอย่างยากลาบากและมีบุคลากรบางคนที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ไม่มีช่วงเวลาที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ข้อเสนอแนะ สสน. จะวางแผนขออนุมัติงบประมาณการจัดกิจกรรมจากแหล่งเงินทุนสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการจั ดกิจกรรม

จัดทาโดย : งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตรต์ สสน.
ติดต่อโทร 0 2158 0901 ต่อ 3211 โทรสาร 0 2158 0910
Email: somsak@hii.or.th
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ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สสน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สสน.
1. พิธีบาเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ สป.อว.
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ 1. นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร 2. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน 3. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 4. นายสุรัตน์ จิวยิน้

2. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้กิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ 1.นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด 2. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน 3. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 4. นางสาววิภร มักสุขเสริม
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3. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สป.วท.
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่ 1. นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร 2. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน 3. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 4. นางสาววลัย ไชยสมบัติ 5. นางสาววัชราภรณ์ สร้อยจาปา

4. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้กิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ 1. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด 2. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน
3. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 4. นางสาววิภร มักสุขเสริม
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5. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน อว. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ 1. นายสุทัศน์ วีสกุล 2. นายสุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร 3. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด 4. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน
5. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 6. นางสาววิภร มักสุขเสริม 7. นางสาวรวงทอง สรรพโส 8. นางสาวชลสรัญ โมลีชาติ

6. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่ 1. นายสุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร 2. นางสาวกนกศรี ศรินนภากร 3. นางปิยมาลย์ ศรีสมพร 4. นางสาวทิชา โลลุพิมาน
5. นางสาวหยกฟ้า หาญณรงค์ 6. นางสาววิภร มักสุขเสริม
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7. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สป.อว. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่
1. นายพิษณุพล สนามทอง 2. นายสุรัตน์ จิวยิ้น 3. นางสาวกัญญพร ฉั่วสุวรรณ 4. นางสาววิภร มักสุขเสริม

8. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ถนนราชดาเนินนอก โดยมีบุคลากรเขัาร่วมทั้งสิ้น 11 คน ได้แก่ 1. นายสุทัศน์ วีสกุล 2. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด 3. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน
4. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 5. นางสาววิภร มักสุขเสริม 6. นางสาวนวลทิพย์ ฉลาดเลิศ 7. นายอรรถชัย คันธารราษฎร์ 8. นายวรพงศ์ ฤกษ์เกลี้ยง 9. นางสาวสุภลักษณ์ วิมาลา
10. นายรติ สว่างวัฒนไพบูลย์ 11. นางสาวชญาภรณ์ พราหมณ์สังข์
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9. กิจกรรมทาบุญ สสน. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ห้องทางานชั้น 6 สสน. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 53 คน

10. พิธีทาบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ
บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สป.อว. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่
1. นายสุทัศน์ วีสกุล 2. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด 3. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน 4. นางสาววิภร มักสุขเสริม 5. นางสาววลัย ไชยสมบัติ
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11. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้าใจ ปลูกฝังเด็กไทย ไม่โกง” ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย ต.วังด้ง และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ 1. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด 2. นางสาววิภร มักสุขเสริม 3. นางสาวจุฑารัตน์ มณีโลก 4. นางสาวกัลยรัตน์ เจริญปรุ

12. กิจกรรมอาสาสมัครบริหารจัดการน้าเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 คน ได้แก่ 1. นายสุทัศน์ วีสกุล 2. นางสาวชญานิศฐ์ พิมพ์ทนต์
3. นางสาววิกานดา คงนิล 4. นายปิยะพงษ์ โรจน์นภาลัย 5. นายอรรถชัย คันธารราษฎร์ 6. นางสาวจาเรือง ศิลปัญจะ 7. นางสาวอรพรรณ โฉมงามขา
8. นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ 9. นางสาวศราวดี ภัทรกิจกุลธร 10. นางสาวนลินรัตน์ กะลาพะบุตร 11. นางสาวกนกวรรณ ศรีพระลาน
12. นายพรพิทักษ์ ขาวอ่อน 13. นายอนุพงษ์ ทรายสมุทร 14. นายนพดล คุ่ยพินิจ 15. นางสาวรัศมี อุตเสนา 16. นางสาวนิศากร ยิ่งขจร
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13. กิจกรรม CSR “ฟื้นฟูแต ต้าง ปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝกรอบสระสารองน้า” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนแม่ขมิง จังหวัดแพร่
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ 1. นายสุทัศน์ วีสกุล 2. นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ 3. นางสาวศราวดี ภัทรกิจกุลธร 4. นางสาวกนกวรรณ ศรีพระลาน
5. นางรอยบุญ รัศมีเทศ 6. นายภาณุ ศิลาม่อม 7. นายพิเชฐ แจ้งเจนรบ 8. นางสาวขนิษฐา งามเจริญ

14. กิจกรรม CSR "สร้างฝายชะลอน้า รักปาา รักน้า" ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนภูถ้าภูกระแต ชุมชนเครือข่ายลุ่มน้าชี จังหวัดขอนแก่น
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 13 คน ได้แก่ 1. นางรอยบุญ รัศมีเทศ 2. นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ 3. นางสาวศราวดี ภัทรกิจกุลธร 4. นางสาวกนกวรรณ ศรีพระลาน
5. นายมนตรี ปิ่นแก้ว 6. นายอนุพงษ์ ทรายสมุทร 7. นายนพดล คุ่ยพินิจ 8. นางสาวรัศมี อุตเสนา 9. นายพรพิทักษ์ ขาวอ่อน 10. นางสาวนิศากร ยิ่งขจร
11. นางสาวนลินรัตน์ กะลาพะบุตร 12. นางสาวปิยะนุช ทะเสนฮด 13. นายรพีพงศ์ เลิศวัฒนารักษ์
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15. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สสน.
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 11 คน ได้แก่ 1. นายสุทัศน์ วีสกุล 2. นางรอยบุญ รัศมีเทศ 3. นายสุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร 4. นายพิษณุพล สนามทอง
5. นางสาวนุชชฎา สินพิศุทธ์ 6. นางสาวกนกศรี ศรินนภากร 7. นางสาวสุวิมล พลขุนทรัพย์ 8. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน 9. นางสาวกัญญมณฑ์ นิ้มวัฒนา
10. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 11. นางสาววิภร มักสุขเสริม

16. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สสน. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 11 คน ได้แก่
1. นายสุทัศน์ วีสกุล 2. นางรอยบุญ รัศมีเทศ 3. นายสุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร 4. นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร 5. นางสาวนุชชฎา สินพิศุทธ์ 6. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด
7. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน 8. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 9. นางสาววิภร มักสุขเสริม 10. นางสาวชลสรัญ โมลีชาติ 11. นางสาวรัชนี ศรีบุญเที่ยง
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17. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สสน. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน ได้แก่
1. นายสุทัศน์ วีสกุล 2. นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร 3. นายพิษณุพล สนามทอง 4. นางสาวนุชชฎา สินพิศุทธ์ 5. นาวาตรีเอกชัย บุญจาริยะ 6. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด
7. นางสาวเพ็ญนภา เมืองแก้ว 8. นางสาวจาเรือง ศีลปัญจะ 9. นางณัฏฐา อริยนันทกุล 10. นางพิรานันท์ ทาใจ นวะมะรัตน 11. นางสาวชลสรัญ โมลีชาติ
12. นางสาวสุวิมล พลขุนทรัพย์ 13. นายสุรเจษฎ์ ชโลธร 14. นายชัยณรงค์ ไผ่รุ่ง 15. นางสาววิกานดา คงนิล 16. นางสาวรพีพร ก๋าสมุทร 17. นางสาววลัย ไชยสมบัติ
18. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน 19. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 20. นางสาว วิภร มักสุขเสริม

18. จัดสัมมนาหัวข้อ การนาความรู้สู่การปฏิบัติจริงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สสน.
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ 1. นางสาวสุมาพร พึ่งโพธิ์ 2. นางสาวกัญญพร ฉั่วสุวรรณ 3. นางสาวกวิฌา แดงดีมาก 4. นายอภิเชษฐ น่วมตุ่น
5. นายธีรพล ถิระธรรม 6. นางสาวฮานีซ๊ะ มูซอ 7. นางสาวสรวรรณ สมบูรณ์ปัญญา
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19. พิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 สป.อว. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ 1. ดร.สุทัศน์ วีสกุล 2. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด 3. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน

20. พิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สสน. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 14 คน ได้แก่
1. นายสุทัศน์ วีสกุล 2. นางรอยบุญ รัศมีเทศ 3. นายสุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร 4. นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร 5. นายพิษณุพล สนามทอง 6. นางสาวสุวิมล พลขุนทรัพย์
7. นายนพดล คุ่ยพินิจ 8. นางสาวกัลยรัตน์ เจริญปรุ 9. นายชัยณรงค์ ไผ่รุ่ง 10. นางสาวชลสรัญ โมลีชาติ 11. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด 12. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน
13.นางสาวรัชนู เรืองโอชา 14. นางสาววิภร มักสุขเสริม

- 22 -

21. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ 1. นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร 2. นางสาววิภร มักสุขเสริม 3. เรือตรีอานาจ สมภาร

22. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดาเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่
1. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด 2. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน 3. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 4. นายรติ สว่างวัฒนไพบูลย์
5. นางสาวทิชา โลลุพิมาน 6. นางสาวจิราวรรณ คามา 7. นางสาววลัย ไชยสมบัติ 8. นายฉัตรธรรม สุขเสมอ
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23. ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ประจาปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวง อว.
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่ 1. นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร 2. นายสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด 3. นางสาวสุคณา กล้วยพนาวัน
4. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 5. นางสาววิภร มักสุขเสริม 6. นายพิทักษ์เขต ใบสุขันธ์
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15. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 1 คน ได้แก่ 1. นางสาวสุมาพร พึ่งโพธิ์ 2. นายณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ 3. นายนฤดล วัฒนกูล
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวนทัง้ สิ้น 3 คน ได้แก่ 1. นางสาวรัชนู เรืองโอชา 2. นางสาววิภร มักสุขเสริม 3. นางสาวชญานิศฐ์ พิมพ์ทนต์
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