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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม   

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 
 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 



| ๒ 

 

 
 

 

 

แผนปฏบิัติการสง่เสริมคุณธรรม 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



| ๓ 

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สสน. 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรของ สสน. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน และน้อมน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการด ารงชีวิต 
ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละของบุคลากร สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ ๙๐) งบประมาณรวมทั งสิ น : ๗๐,๐๐๐ บาท 

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

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด้าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑) วางระบบรากฐาน
การใช้วัฒนธรรมไทยเป็น
ฐานในการเสริมสร้าง
คุณธรรม 

๑) การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับบุคลากร สสน. 
และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย
หลักคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) การขับเคลื่อน สสน. ด้วยหลกั
คุณธรรม ได้แก ่
๑.๑) กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๑.๑.๑) การส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ด้วยการน าหลักธรรมทาง
ศาสนามาใช้ปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑.๑.๒) การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ละ
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกระบวนการกลอ่ม
เกลาจิตใจ 
๑.๑.๓) พิธีบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวนั
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร 

๑) ร้อยละของบุคลากร 
สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
(ร้อยละ ๙๐) 
 
 

๖๐,๐๐๐ ต.ค. ๒๕๖๔ – 
ก.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 

ฝ่ายนโยบาย
และ 
ยุทธศาสตร์ 

 



| ๔ 

 

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

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด้าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๑.๑.๔) พิธีวางพานพุ่มถวายราช
สักการะพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ “พระบดิา
แห่งเทคโนโลยีของไทย” 
๑.๑.๕) พิธีถวายผ้าพระกฐนิ
พระราชทาน อว. 
๑.๑.๖) พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องใน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
“วันพ่อแห่งชาติ” 
๑.๑.๗) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พชัรสธุา
พิมลลักษณ พระบรมราชนิ ี
๑.๑.๘) พิธีท าบุญตักบาตร เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ 
๑.๑.๙) พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๕ 

   ฝ่ายนโยบาย
และ 
ยุทธศาสตร์ 



| ๕ 

 
 

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

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด้าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๑.๑.๑๐) พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร”์ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
๑.๒) กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๑.๒.๑) กิจกรรมเนื่องในเทศกาล
มาฆบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑.๒.๒) กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิ
สาขบชูา ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑.๒.๓) กิจกรรมเนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา/อาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
๑.๓) กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมไทย 
และสืบสานประเพณไีทย 
๑.๓.๑) พิธีท าบุญตักบาตร เนื่องใน
วันขึ้นปีใหม ่
๑.๔) กิจกรรมส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมต่อสังคม และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

   ฝ่ายนโยบาย
และ 
ยุทธศาสตร์ 

 



| ๖ 
 

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

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด้าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ๒) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
ภายใน สสน. สร้างคนดีและ
คนเก่งในทุกระดับ รวมทั้ง
สร้างความตระหนักด้าน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าให้
แพร่หลาย และเปน็ที่ยอมรับ
กับทุกภาคส่วนของประเทศ 
ภายใต้รากฐานวัฒนธรรมไทย 

๒) การสร้างบุคลากร สสน. รุ่นใหม่
ตามหลักสูตรการเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ ส านึก
ข้าราชการไทยไมโ่กง ของส านักงาน 
กพ., ส านักงาน ป.ป.ช., ส านักงาน 
ป.ป.ท. (๑ หลักสูตร) 
 
 
 
 
๓) การเชิดชูผูไ้ด้รับรางวัล 
เชิดชูเกียรติ 

๒) จ านวนบุคลากร สสน. 
ใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
(ร้อยละ ๙๐) 
 
 
 
 
 
 
 
๓) มีบุคลากรดีเด่นของ 
สสน. ในโครงการคนดีศรี 
อว. (๑ คน) 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ส.ค. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. ๒๕๖๔ – 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

ฝ่ายนโยบาย
และ 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
เป้าประสงค์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 
ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร์ ๑) สสน. ที่มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (๑ แผน) 
 ๒) ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สสน. อยู่ในระดับองค์กรคุณธรรม 

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

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด้าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑) สร้างและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ด้านสง่เสริมคุณธรรม
และเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพแก่สถาบัน/
องค์กรในสังคม 
 

๑) ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ 
และรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวน
และปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบบัที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๔) และนโยบาย
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
๒) การก ากับ/ติดตาม/
ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 

๑) จัดท าแผนปฏบิัติการส่งเสรมิ
คุณธรรม และติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของ สสน. 
 
 
 
 
 
 
๒) การรายงานผลการด าเนนิงาน
พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

๑) สสน. มีแผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม (๑ แผน) 
 
 
 
 
 
 
 
๒) ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการส่งเสริม
คุณธรรม (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
๓) จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของ 
สสน. (รายงาน ๑ ฉบบั) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ต.ค. ๒๕๖๔ – 
ธ.ค. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. ๒๕๖๔ – 
ก.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 

ก.ย. ๒๕๖๕ 

ฝ่ายนโยบาย
และ 
ยุทธศาสตร์ 



| ๘ 

 
 

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

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด้าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ๓) ผลักดันให้ สสน. สู่การเปน็
องค์กรคุณธรรม รวมถึง
ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการประเมิน
องค์กรคุณธรรม 

๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางการประเมินองค์กร
คุณธรรมรวมถึงการจัดกิจกรรมที่
เก่ียวข้อง 

๔) ระดับการประเมนิองค์กร
คุณธรรมของ สสน.  
(ระดับองค์กรคุณธรรม) 
 

- พ.ค. ๒๕๖๕ ฝ่ายนโยบาย
และ 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น -   
 


