
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรม   

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องคก์ารมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) (สสน.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 

1. เป้าหมาย 

 บุคลากรของ สสน. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม

ไทยที่ดีงามมาใช้ในการด ารงชีวิต และเป็นองค์กรคุณธรรม 

 

2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สสน. 
 1.  ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ 85) / ผลที่ได้ ร้อยละ 32.57 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
 1.  สสน. มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (1 แผน) / ผลที่ได้ จ านวน 1 แผน (ร้อยละ 100) 
 
3. การใช้จ่ายงบประมาณ  

กรอบงบประมาณจ านวน 70,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว - บาท 
 

 

 

 

 รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สสน. 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรของ สสน. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงานและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการด ารงชีวิต 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละของบุคลากร สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ 85) 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ

ที่ใช้ (บาท) 

1) วางระบบรากฐาน

การใช้วัฒนธรรมไทย

เป็นฐานในการ 

เสริมสร้างคุณธรรม 

 

1)  การเสริมสร้ า งคุณธรรม

จริยธรรมให้กับบุคลากร สสน. 

และพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย

หลักคุณธรรม 

1) การขับเคลื่อน สสน. ด้วยหลัก

คุณธรรมของ สสน. 

1.1) กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1.1.1) การบรรยายเรื่อง สถาบัน

พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

1.1.2) กิจกรรมการบ าบัดจิตด้วยการ

ปฏิบัติธรรมข้ันต้น 

1.1.3) พิธีบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวัน

คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร 

1.1.4)  พิธี วางพานพุ่มถวายราช

สักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ ๙ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี

ของไทย”  

ร้อยละบุคลากรของ สสน. 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม  

(ร้อยละ 85) 

 

มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 43 

คน (จากจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 135 คน) คิดเป็น

ร้อยละ 32.57 ได้แก ่

1) พิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่อง

ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิ เบศร  มหาภูมิพลอดุ ลย เดช

มหาราชบรมนารถบพิตร ในวันที่ 12 ตุลาคม 

2563  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 

สป.อว. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 คน 

2) ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จ

พระราชด าเนินไปในการพระราชพิธีทรง

บ าเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิ

สาขบูชา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ จุดตั้ง

แถว อว. บริเวณแยกมิสกวัน ถึงสะพานมัฆวาน

รังสรรค์ ถนนราชด าเนินเส้นทางเสด็จฯ จากพระ

ลานพระราชวังดุสิต  ถึงพระบรมมหาราชวัง โดย

มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 คน 

- 
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กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ

ที่ใช้ (บาท) 

  1.1.5) พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องใน 

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “วันพ่อ

แห่งชาติ” 

1.1.6)  วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณพระบรมราชินี 

1.1.7) พิธีท าบุญตักบาตร/ถวายสัตย์

ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และ

พลังของแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ 

1.1.8) พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็น

พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 

๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

12 สิงหาคม 2564 

  

 3)  พิธี วางพุ่ มดอกไม้ถวายราชสั กการะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร “พระ

บิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจ าปี พ.ศ. 

2563 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลาน

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จปรมินทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฏ พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช 

สป.อว. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน 

4)  พิ ธีถวายผ้ าพระกฐินพระราชทานของ

กระทรวง อว. ประจ าปี 2563 ในวันที่  29 

ตุลาคม 2563 ณ วัดหัวล าโพงพระอารามหลวง 

กรุงเทพฯ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 3 คน 

5) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ

น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราชบรมนารถบพิตร เนื่องใน “วันพระ

บิดาแห่งฝนหลวง” ประจ าปี 2563 ในวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร

รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

กรุงเทพฯ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน 

- 
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กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ

ที่ใช้ (บาท) 

  1.1.9) พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราช

สักการะพระบรมราชานุสาวรี ย์ 

รั ช ก า ล ที่  ๔  “พ ร ะ บิ ด า แ ห่ ง

วิทยาศาสตร์” ประจ าปี พ.ศ. 2564 

1 .1 .10 )  กิ จกรรมท าบุญ  สสน . 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

1.2) กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

1.2.1 ) กิจกรรมเนื่องในเทศกาล

เข้าพรรษาปี พ.ศ. 2564 

1.3) กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมไทยและ

สืบสานประเพณีไทย 

1.3.1) พิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวัน

ขึ้นปีใหม่ 

1.3.2) พิธีสรงน้ าและรดน้ า ขอพร

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

1.4) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วน

ร่วมต่อสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้

ต ามหลั กปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ

พอเพียง 

1.4.1) กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR)  

 

 

 

6) พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 

ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน 

"ธรรมราชินี" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

บรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563  ในวันที่  3 

ธั น ว าคม  2563  ณ  ลานพระราชวั ง ดุ สิ ต 

กรุงเทพฯ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน 

7) พิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่อง

ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ 

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  ในวันที่  

4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 

พระจอมเกล้า กระทรวง อว. โดยมีบุคลากร 

เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน 

8) พิธีจุดเทียนมหามงคลท่ามกลางมหาสมาคม

ของประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อสดุดีพระเกียรติ

คุณและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน 

- 
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กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ

ที่ใช้ (บาท) 

  1.4.2) การบรรยายเรื่อง “การน า

ความรู้ สู่ การปฏิบัติ จริ งตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

  

 

 

วันคล้ าย วันพระบรมราชสมภพ วันพ่ อ

แห่งชาติ และวันชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ โดยมี

บุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 1 คน 

9) เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่  1 มกราคม 2564  

ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ โดยมีบุคลากร

เข้าร่วมทั้งสิ้น 1 คน 

10) พิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ

พระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่  ๔ 

รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙) สมเด็จพระมหิตลาธิ

เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่  4 

มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุ

สาวรีย์ พระบาทสมเด็จปรมินทรรามาธิบดีศรีสิ

นทร มหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ

สยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช สป.อว. โดยมี

บุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 1 คน 

 

- 
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กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ

ที่ใช้ (บาท) 

   

 

 

 

 

 

2) การสร้างบุคลากร สสน. ตาม

หลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภูมิ

ข้าราชการ ส านึกข้าราชการไทยไม่

โกง ของส านักงาน กพ. (1 หลักสูตร) 

 

3) การเชิดชูผู้ได้รับรางวัลเชิดดูเกียรติ  

 

 

 

 

 

 

2) จ านวนบุคลากร สสน. 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 

85) 

 

 

3) มีบุคลากรดีเด่นของ 

สสน. ในโครงการคนดีศรี 

อว. (1 คน) 

11) โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อ

สังคม (CSR) หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ าใจ 

ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ในวันที่ 25-26 มีนาคม 

2564 ณ โรงเรียนบ้านพุม่วง จ.ลพบุรี โดยมี

บุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน 

 

ด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2564 

 

 

 

 

มีบุคลากรดีเด่นของ สสน. ในโครงการคนดีศรี 

อว. จ านวน 1 คน ได้แก่ นางสาวจิตติภรณ์ ฉันท

โรจน์ศิริ  ต าแหน่ง หัวหน้างานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

เป้าประสงค์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ สสน. มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (1 แผน) 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ

ที่ใช้ (บาท) 

1 )  ส ร้ า ง และพัฒน า

ระบบการบริหารจัดการ

ด้านส่งเสริมคุณธรรม

และเสริมสร้างความเป็น

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

การด าเนินงานของ สสน.    

1) สสน. มีแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรม  

(1 แผน) 

สสน. มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ 

สสน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 แผน 

(ร้อยละ 100)  

- 

 2)  การก ากับ  ติดตาม และ

ประเมินผลและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนฯ และน า

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนา 

การด าเนินงาน 

 

 

2) การรายงานผลการด าเนินงาน

พร้อมข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

2) ร้อยละความส า เร็ จ 

ของการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรม (ร้อยละ 90) 

 

3) จัดท ารายงานสรุปผล

ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม

แผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุ ณ ธ ร ร ม ข อ ง  ส ส น . 

(รายงาน 1 ฉบับ) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การส่งเสริมคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 32.57 

 

 

 

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

แผนป ฏิ บั ติ ก า รส่ ง เ ส ริ ม คุณ ธ ร รม  สสน . 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระยะ 6 เดือน  

จ านวน 1 ฉบับ (ร้อยละ 100) 

- 
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กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ

ที่ใช้ (บาท) 

 3) ผลักดันให้ สสน. สู่การเป็น

องค์กรคุณธรรม รวมถึงส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การประเมินองค์กรคุณธรรม 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวทางการประเมินองค์กร

คุณธรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมที่

เก่ียวข้อง 

4 )  ระดั บกา รประ เมิ น

องค์กรคุณธรรมของ สสน. 

(ระดับองค์กรคุณธรรม) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19 มีการแพร่ระบาดในระลอก 2 จึงส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สสน. ไม่เป็นไปตาม

แผนที่ก าหนด 

 

 ข้อเสนอแนะ  ปรับเปลี่ยนการจัดโครงการ/กิจกรรมบางส่วนที่ยังสามารถด าเนินงานได้มาเป็นรูปแบบประชุมทางไกลออนไลน์ VDO Conference เพ่ือให้สามารถด าเนิน

กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดท าโดย : 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. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สสน. 
 

1. พิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร 
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชด าเนินไปในการพระราชพิธีทรงบ าเพญ็พระราชกุศลตั้งเปรียญ เน่ืองในวันวิสาขบูชา 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ จุดตั้งแถว อว. บริเวณแยกมิสกวัน ถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชด าเนนิเส้นทางเสด็จฯ จากพระลานพระราชวังดุสิต  ถึงพระบรมมหาราชวงั 
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3. พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จปรมินทรรามาธิบดีศรีสนิทร มหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช สป.อว. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวง อว. ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ วัดหัวล าโพงพระอารามหลวง กรุงเทพฯ 
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5. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร 
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชิน”ี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 14 - 

7. พิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. พิธีจุดเทียนมหามงคลท่ามกลางมหาสมาคมของประชาชนทุกหมู่เหล่า เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ 
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9. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. พิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานพระบรมราชานสุาวรีย์ พระบาทสมเด็จปรมินทรรามาธิบดีศรีสนิทร มหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช สป.อว. 
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11. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม (CSR) หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ าใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านพุม่วง จ.ลพบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

 

1. ประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคุณธรรม อว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องแซฟไฟร์ สวีท ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตนู้ า 

 

 

 

 

 

 


