รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 3๐ กันยายน 2561)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

-๑ รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็น
กลไกในการขับ เคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นาไปสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรม โดยได้รับการจัดสรรจากงบของหน่วยงาน จานวน 2๖๐,๐00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
- โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการเสร็จแล้ว มีจานวน 18 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 163
- ใช้งบประมาณฯ จานวน 450,758 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งมีตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ร้อยละ ๑00 / ผลการดาเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐
2. ร้อยละบุคลากรของ สวทช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 70 / ผลการดาเนินงาน ร้อยละ ๑๐๗
3. ร้อยละบุคลากรใหม่ของ สวทช. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 / ผลการดาเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐
๔. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 1 แผน / ผลการดาเนินการ มีแผนงานจานวน ๑ แผน
๕. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สวทช. ร้อยละ 80 / ผลการดาเนินงาน ร้อยละ ๑๕๐
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ค่าคะแนนการประเมินผลสาเร็จขององค์กร/หน่วยงานคุณธรรมของ สป.วท. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 ระดับดีเยี่ยม

-๒-

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สวทช.
1. การขั บ เคลื่ อ นวิ ท ยาศาสตร์
เท ค โน โล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
(วทน.) ด้ วยหลั กคุณ ธรรมของ
สวทช.

ร้อยละบุคลากร บุคลากรของ สวทช.
ของ สวทช. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
(ร้อยละ 70)

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
รายละเอียดผลการดาเนินการ ดัง
- บุคลากร สวทช. เข้าร่วมทุกกิจกรรม แสดงในรายกิจกรรมตามข้อ ๑.๑ –
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จานวนรวม ๑.๔
๓,๐๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗ จาก
จานวนบุคลากร สวทช. ทั้งหมด
๒,๘๗๐ คน (ทั้งนี้ในการนับจานวนคน
รวมมีการนับซ้า)
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
- บุคลากร สวทช. รวมถึงชุมชน
หน่วยงานในประชาคมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการ
แสดงออกถึงความเคารพในสถานบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีส่วน
ร่วมในการทานุบารุงศาสนา
- มีสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่เอื้อ
ต่อการประพฤติตนที่เป็นแบบอย่าง
ของข้าราชการที่มีคุณธรรมจริยธรรม
และเสียสละ ตามแนวพระราชดารัส
เศรษฐกิจพอเพียง

๒๙๖,๖๘๘

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-๓-

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

1.1 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.1.1) กิ จ กรรมตั ก บาตรทุ กวั น
บุคลากรของ สวทช. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
และประชาคม
พุธ (ชมรมชาวพุทธ)
- กิจกรรมตักบาตร 52 ครั้ง
อุทยานวิทยาศาสตร์ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมตลอดทั้งปี
ประเทศไทย
จานวน ๒,0๐๐ คน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการสืบทอดทานุบารุงศาสนา
ในศาสนาที่ตนนับถือ สร้างพืน้ ฐานของ
การเป็นผู้ให้ และพุทธศาสนิกชนที่ดี
- ทาให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อ
การพั ฒ นา และส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
1.1.2) พิธีทาบุญอุทิศถวายเป็น
บุคลากรของ สวทช. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
และประชาคม
พระราชกุศล “ศิระกราน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๖0 คน
อุทยานวิทยาศาสตร์ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
ครบรอบ ๑ ปี เสด็จสวรรคต”
ประเทศไทย
บุคลากรร่วมน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทย

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ดาเนินงานในทุกวันพุธ ณ ลาน
๑๐,๐๐๐.เอนกประสงค์ อาคารสานักงานกลาง (สนับสนุนรถรับเวลา ๗.๓๐ น. โดยนิมนต์พระจาก
ส่ง พระ มาร่วม)
วัดเวฬุวัน จ. ปทุมธานี มีการทาบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหาร
และถวายสังฆทาน

ฝ่ายบริการ
ทรัพยากร
บุคคล

ดาเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ น. ณ บริเวณ
ลานเอนกประสงค์ อาคารสานัก
กลาง โดยผู้บริหาร พนักงาน สวทช.
และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ร่วมทาบุญตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ
สงฆ์ จานวน ๑๐ รูปงาน เพื่ออุทิศ
ถวายเป็นพระราชกุศล “ศิระกราน
ครบรอบ ๑ ปี เสด็จสวรรคต”

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

ผลการดาเนินงาน

-

-๔-

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.1.๓) โครงการ “ศิลปะแห่ง
ความสุข ว่าด้วยหลักปัญญา
เมตตา และความตื่นรู้”

-

1.1.๔) กิจกรรมปฏิบัติธรรรม
“โครงการปฏิบัติธรรมภาวนาสติ
รู้ตัวปัญญารู้คิด”
(ชมรมชาวพุทธ)

-

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
บุคลากรของ สวทช. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
ดาเนินงานเมื่อวันที่ 5 เมษายน
6,000
ฝ่ายบริการ
และประชาคม
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 85 คน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ทรัพยากร
อุทยานวิทยาศาสตร์ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
ณ ห้องออดิทอเรียม 113 อาคาร
บุคคล
ประเทศไทย
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ถึงวิธีการ สานักงานกลาง โดยมีคุณพศิน อิน
แนวทางในการค้นพบความสุขทีแ่ ท้จริง ทรวงศ์ ซึ่งเป็นนักเขียนคอลัมน์นิสต์
รวมถึงเข้าใจในทัศนะของการใช้ชีวิต เป็นวิทยากรให้ความรู้
เพื่อให้เกิดความตื่นรู้ การเผชิญหน้ากับ
ความจริง โดยใช้หลักเมตตาในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
- บุคลากรของ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
ดาเนินงาน ระหว่างวันที่ ๖-๘
๑๐๐,๐๐๐
ฝ่ายบริการ
สวทช. และ
- ผู้ เข้ า ร่ว มโครงการฯ จ านวน ๑๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านวิทยาศาสตร์
ทรัพยากร
ครอบครัว
คน แบ่งเป็น บุคลากร สวทช. จานวน สิรินธร โดยนิมนต์ พระอาจารย์เอก
(งบประมาณใช้
บุคคล
- ประชาคมอุทยาน ๒๐ คน และเพื่ อ นหรื อ ครอบครั ว ชัย สิริญาโณ จากวัดใหม่ศรีร่มเย็น มี จริง ๒๑๗,๕๗๐
วิทยาศาสตร์
บุคลากร จานวน ๑๑๐ คน
การบรรยายธรรมเทศนา และฝึก
บาท โดยส่วนที่
ประเทศไทยและ
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา
เกินจาก
ครอบครัว
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้
งบประมาณมา
ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
จากผู้มีจิตศรัทธา
พระพุทธศาสนา มีทัศนคติที่ดีในการอยู่
ร่วมทาบุญ และ
ในสังคม มีจิตเกื้อกูล สงบร่มเย็น และ
จากการจัดเก็บ
สามารถนาความรู้ในหลักธรรมคาสอน
ค่าใช้จ่ายจากผู้
ของพระพุทธศาสนา มาปรับใชในการ
ร่วมโครงการท่าน

-๕-

โครงการ/กิจกรรม

1.1.๕) กิจกรรมทาบุญวันปีใหม่

1.๑.6) กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10

ตัวชี้วัด

-

-

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินชีวิตประจาวันรวมถึงชีวติ การ
ทางานได้อย่างมีความสุข
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสปฏิบัติ
ธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ถวายเป็นพระ
ราชกุศล
บุคลากรของ สวทช. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
และประชาคม
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๑๓๐
อุทยานวิทยาศาสตร์ คน
ประเทศไทย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกัน
ส่งเสริมศาสนา และรักษาและดารงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสทาบุญ
ถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิรมิ งคล
แก่ชีวิต เสริมขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถนาธรรมะมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

ดาเนินงาน เมื่อวันที่ ๓ มกราคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
ณ โถงชั้น ๑ อาคาร ๑๒ (อาคาร
นิทรรศวิทยาคาร) โดยนิมนต์
พระสงฆ์จานวน ๙ รูป จากวัดเขียน
เขต (พระอารามหลวง) จ. ปทุมธานี
ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ สวด
เจริญพระพุทธมนต์ ผูบ้ ริหารถวาย
สังฆทาน ปิน่ โตอาหารเพล และ
บุคลากร สวทช. และประชาคม
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ร่วมทาบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง

บุคลากรของ สวทช. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
และประชาคม
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 60 คน

ดาเนินงาน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2561 เวลา 12.45 - 14.00 น.

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)
ละ ๖๐๐ บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒๐,๓๗๒

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร
และ
ฝ่ายบริการ
ทรัพยากร
บุคคล

ไม่ใช้งบประมาณ ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

-๖-

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,000

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

อุทยานวิทยาศาสตร์ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
ประเทศไทย
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมถวายพระ
พรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 66
พรรษา

1.๑.๗) พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ ๙

-

ณ ห้อง Auditorium อาคารไบโอ
เทค โดยมี ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อานวยการ สวทช. เป็นประธานใน
กิจกรรม กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัย
มงคล และประธาน คณะผู้บริหาร
เหล่าบุคลากรสวทช. รวมถึง
ประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ร.10 และเพลงสดุดจี อม
ราชเฉลิมพระเกียรติ ร.10
บุคลากรของ สวทช. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
ดาเนินงาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
และประชาคม
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 200
2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องออดิ
อุทยานวิทยาศาสตร์ คน
ทอเรียม อาคารสานักงานกลาง โดย
ประเทศไทย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
มี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รอง
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันเฉลิมพระ ผู้อานวยการ สวทช. เป็นประธานใน
เกียรติพระมหากรุณาธิคุณ และถวาย พิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะ
ความจงรักภักดีและสานึกในพระมหา กล่าวคาขวัญวันแม่แห่งชาติ
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
ประจาปี 2561 และคุณสุมนมาศ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ทัตพิทักษ์กุล ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยี
๙
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แสดงถึงความ แห่งชาติได้อา่ นบทอาเศียรวาทถวาย
กตัญญูกตเวที และราลึกถึงพระคุณ
พระพร สุดท้ายประธานกล่าวถวาย

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

-๗-

โครงการ/กิจกรรม

1.2 กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
1.2.1) กิจกรรมถวายเทียน
พรรษา (ชมรมชาวพุทธ)

ตัวชี้วัด

-

เป้าหมาย

บุคลากรของ สวทช.
และประชาคม
อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย

ผลสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ของแม่

ราชสดุดสี มเด็จพระนางเจ้าฯ และนา
บุคลากร สวทช. พร้อมทั้งประชาคม
อวท. ถวายพระพรชัยมงคล และร่วม
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดี
พระแม่เจ้า และเพลงอิ่มอุ่น
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมฯ ทุกท่านได้ร่วม
กิจกรรม “D.I.Y. ปลูกมะลิแทนใจให้
แม่”

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๑0๐ คน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสทาบุญ
ไหว้พระร่วมกัน เป็นการทานุบารุง
พระพุทธศาสนา และยังได้ร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยให้ดารงสืบไป

ดาเนินงาน เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม
2561 เวลา 7.50 – 8.20 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสานัก
กลาง โดยบุคลากร สวทช. และ
ประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมทาบุญตักบาตร
และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา

๑,๐๐๐

ฝ่ายบริการ
ทรัพยากร
บุคคล

ดาเนินงาน เมื่อวันที่ 10 เมษายน

๘,๐๐๐

ฝ่ายบริการ

๑.๓ กิจกรรมวิถีวัฒนธรมไทยและสืบสานประเพณีไทย
๑.๓.๑) กิจกรรมงานประเพณี
บุคลากรของ สวทช. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :

-๘-

โครงการ/กิจกรรม
สงกรานต์ สวทช.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

และประชาคม
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 30๐ คน
อุทยานวิทยาศาสตร์ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
ประเทศไทย
- เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย
- บุคลากรได้มโี อกาสแสดงความเคารพ
ต่อผู้อาวุโส ผูบ้ ริหารของหน่วยงาน เกิด
สิริมงคลแก่ตนเอง
- เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริม
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
๑.๔ กิจกรรมส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๔.๑) กิจกรรมทาดีตามรอยพ่อ
บุคลากรของ สวทช. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
หลวง ร. ๙ วันพ่อแห่งชาติ
และประชาคม
- จานวน ๖๗ คน
(ชมรมจิตอาสา)
อุทยานวิทยาศาสตร์ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
ประเทศไทย
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสานึกรู้จัก
การให้ และเสี ย สละ รวมทั้ งเป็ น การ
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เข้า ร่ว มโครงการฯ ได้
สัมผัส และมีส่วนร่วมในการทาความดี
เพื่ อ สั ง คม เรี ย นรู้ก ารท างานเป็ น ที ม
และเกิดแรงจูงใจในการทาความดีเพื่อ
สังคมต่อไป
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้น้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ได้มสี ่วนร่วมใน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวาย

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทรัพยากร
บุคคล

๓๐,๐๐๐

ฝ่ายบริการ
ทรัพยากร
บุคคล

2561 เวลา 8.30 – 14.00 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร
นวัตกรรม 2 มีกิจกรรมรดน้าดาหัว
ผู้ใหญ่ ประกวดแต่งกายชุดไทยย้อน
ยุค ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย และ
มีการละเล่น เช่น สอยดาว ตักไข่ ปา
เป้า ปาโป่ง

ด า เนิ น ง า น เ มื่ อ วั น ที่ ๒ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ –
๑ ๒ .๐ ๐ น . ณ โ ร ง เรี ย น
ประถมศึ ก ษาธรรมศาสตร์ โดย
ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีสีรั้วของ
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

-๙-

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑.๔.๒) กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- โครงการบริการนวดแผนไทย
โดยคนพิการ

-

๑.๔.๓) กิจกรรมรวมพลคนอาสา
ทาแนวกันไฟ (ชมรมจิตอาสา)

-

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

เป็นพระราชกุศล และแสดงความอาลัย
ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
บุคลากรของ สวทช. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
ดาเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
และคนพิการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 335
๒๕๖๑ ณ ชั้น ๔ อาคาร ๑๒ (อาคาร
คน
นิทรรศวิทยาคาร) เวลา ๐๙.๐๐ –
- เกิดการจ้างงานคนพิการทางสายตา
๑๗.๐๐ น. โดยเปิดบริการเฉพาะวัน
จานวน ๖ คน
อังคารและวันพฤหัสบดี
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
เป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการที่มี
ศักยภาพได้มีงานทาอย่างเสมอภาคกับ
บุคคลอื่นในสังคม เสริมสร้างสิทธิด้าน
สวัสดิการแรงงานของคนพิการให้มี
ความเท่าเทียมกับบุคคลอื่นที่เป็น
แรงงาน
บุคลากร สวทช.
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
ดาเนินงาน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๗๓ คน ๒๕๖๑ ณ สถานีควบคุมไฟป่า
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
นครนายก ต.เขาพระ อ.เมือง จ.
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความ
นครนายก โดยได้ดาเนินการทาแนว
ตระหนักถึงการเสียสละ และจิต
กันไฟป่าพื้นที่รอบบริเวณสถานี
สาธารณะ เกิดทักษะกระบวนการ
ควบคุมไฟป่า โดยการเก็บเกี่ยวเศษ
ทางานร่วมกับผู้อนื่ การทางานเป็นทีม ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง ทั้งบนพื้น และรอบ
และตระหนักรู้คุณค่าถึงประโยชน์ของ ต้นไม้ใหญ่

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

50,150

ฝ่ายบริการ
ทรัพยากร
บุคคล

๑๕,๒๕๐

ฝ่ายบริการ
ทรัพยากร
บุคคล

- ๑๐ -

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๑.๔.๔) โครงการบริจาคเงินและ
สิ่งของเพื่อสมทบกับกิจกรรม
แบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ
“โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้าน
วังโหรา" ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี

-

บุคลากร สวทช.
และโรงเรียนที่ขาด
แคลน

๑.๔.๕) โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์สาหรับเจ้าหน้าที่ปา่ ไม้
และปลูกป่า

-

บุคลากร สวทช.
และครอบครัว
หน่วยงานราชการ

๑.๔.๖) กิจ กรรมแบ่ ง ปั น ความรู้
จากพี่สู่น้อง (ชมรมจิตอาสา)

-

บุคลากร สวทช.
และเยาวชนใน

ผลสาเร็จ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการ
อนุรักษ์พื้นที่ปา่ และป่าในแนวรอยต่อ
ต่าง ๆ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 100
คน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนัก
และจิตสานึกในการช่วยเหลือสังคม
รู้จักการให้ การแบ่งปันแก่ผู้อื่นในสังคม
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 85 คน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
- เป็นการร่วมให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ปา่
ไม้ในการทางาน และสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจากทุกภาคส่วน
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
- นักเรียนโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ดาเนินงาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2561 ณ โรงเรียนบ้านดงเสลา
สาขาบ้านวังโหรา ต.องค์พระ อ.ด่าน
ช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยส่งมอบสิง่ ของ
เครือ่ งใช้ และเงินบริจาคทีไ่ ด้จาก
ความร่วมมือของบุคลากร สวทข.

ไม่ใช้งบประมาณ
สานักงาน

ฝ่ายความ
ปลอดภัย
และ
สิ่งแวดล้อม

ดาเนินงาน เมื่อวันที่ 14 – 15
กรกฎาคม 2561 ณ อุทยาน
แห่งชาติทบั ลาน จ.ปราจีนบุรี โดย
ทางชมรมจิตอาสาได้ขอรับบริจาค
อุปกรณ์ต่างๆ จากบุคลากร และ
ประชาคม อวท. เพื่อมอบให้แก่
เจ้าหน้าทีป่ ่าไม้เพื่อสนับสนุนการ
ทางาน เช่น ถ่านขนาด AAA, ถุงเท้า
กันทาก เปลสนาม ไฟฉาย เป็นต้น
และร่วมกันปลูกป่า ณ อุทยาน
แห่งชาติทบั ลาน
ดาเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ไม่ใช้งบประมาณ ฝ่ายบริการ
สานักงาน
ทรัพยากร
บุคคล

ผลการดาเนินงาน

๓,๔๒๔

ฝ่ายบริการ
ทรัพยากร

- ๑๑ -

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ชุมชนใกล้เคียง

๒. การสร้ า งบุ ค ลากรรุ่ น ใหม่ ร้อยละบุคลากร บุคลากร สวทช. ที่
ส ว ท ช . ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร ใหม่ของ สวทช. ที่ เข้าทางานใหม่

ผลสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๓๑๗ คน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
- เป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ ห้
เกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนและโรงเรี ย นรอบรั้ ว
สวทช.
- เกิด “สังคมแห่งการแบ่งปัน” โดย
นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้
ในเนื้อหาและความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ได้เรียนในห้องเรียน

ณ โรงเรียนประถมธรรมศาสตร์ โดย
มีติวเตอร์หลัก 2 ท่าน แบ่งนักเรียน
เป็น ๒ ห้อง ห้องละไม่เกิน ๗๐ คน
โดยห้องที่ ๑ เรียนวิชาฟิสิกส์และเคมี
ส่วนห้องที่ ๒ เรียนในความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับพืช สัตว์ ร่างกายมนุษย์
พันธุกรรม ระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดตามข้อ ๒.๑

รายละเอียดตามข้อ ๒.๑

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
บุคคล

- ๑๒ -

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ดี /การป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการ (ร้อยละ 90)
ทุจริต/การมีคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑ การสร้างบุคลากรรุ่นใหม่
สวทช. ตามแนวทางการ
เสริมสร้างการเป็นข้าราชการทีด่ ี/
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต/
การมีคุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมาย
ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม จนถึง 1
กันยายน 2561
บุคลากร สวทช. ที่
เข้าทางานใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม จนถึง 1
กันยายน 2561

ผลสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
- บุ ค ล าก รให ม่ เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก รร ม
ปฐมนิ เทศพนั ก งานใหม่ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น 3
รอบ เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561
วันที่ 2-5 กรกฏาคม 2561 และวันที่
3-6 กัน ยายน 2561 โดยเป็ น การให้
ความรู้เบื้องต้นกับพนักงานใหม่ในการ
ทาเข้าใจบริบ ทการทางานขององค์กร
และสร้ า งบุ ค ลากรรุ่ น ใหม่ ต ามแนว
ทางการเสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่
ดี ป้องกันและต่อต้านการทุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรม โดยมีบุคลากรใหม่
จ านวน ๘ ๓ คน สามารถเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมปฐมนิเทศ ได้ทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
- บุคลากร สวทช. ใหม่เกิดจิตสานึกที่ดี
มีความตระหนัก ทัศนคติเชิงบวก เกิด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรม
จริยธรรม เห็นความสาคัญและ

กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
สวทช. จัดขึ้น 3 รอบ เมื่อวันที่ 1-4
พฤษภาคม 2561 วันที่ 2-5
กรกฏาคม 2561 และวันที่ 3-6
กันยายน 2561 โดยเป็นการให้
ความรู้เบื้องต้นกับพนักงานใหม่ในการ
ทาเข้าใจบริบทการทางานขององค์กร
และสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ตามแนว
ทางการเสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่
ดี ป้องกันและต่อต้านการทุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรม

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

51,492

ฝ่ายกลยุทธ์
บุคคลและ
พัฒนา
องค์กร

- ๑๓ -

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้
มีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี
NSTDA Core Value เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
๑. จัดทาแผนปฏิบตั ิการส่งเสริม หน่วยงานมี
- คณะกรรมการ
- มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ส วท ช . มี ก ารห ารื อ ร่ ว ม กั บ ผู้ ที่ ไม่ใช้งบประมาณ ฝ่ายกลยุทธ์

- ๑๔ -

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

คุณธรรม และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของ
สวทช.

แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม
(1 แผน)

บริหาร สวทช.
- คณะผู้บริหาร
สวทช.
- บุคลากร สวทช.

2. การรายงานผลการ
ดาเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะ

ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
คุณธรรมของ
สวทช.
(ร้อยละ 80)

- คณะกรรมการ
บริหาร สวทช.
- คณะผู้บริหาร
สวทช.
- บุคลากร สวทช.

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

ของ สวทช. จานวน 1 แผน
- เข้ า ร่ ว มการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่ อ ง “การจั ด ท าแผน ป ฏิ บั ติ ก าร
ป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
และแผนปฏิ บั ติ การส่ งเสริม คุณ ธรรม
ของ สป.วท. ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๒”เมื่อวัน พุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
- การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
จากแผนฯ กาหนดให้มีการจัดกิจกรรม
จ านวน 1 ๐ กิ จ กรรม ซึ่ ง สวท ช.
สามารถด าเนิ น การกิ จ กรรมได้ จ ริ ง
จานวน 1๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
1 ๕ ๐ (ข้ อ มู ล ก า ร ร า ย ง า น ก า ร
ดาเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)

เกี่ยวข้อง และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ
ชอบ ประจาปี 2561 โดยได้รับการ
อนุมัติในเดือนธันวาคม 2560

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
บุคคลและ
พัฒนา
องค์กร

รายละเอี ย ดผลการด าเนิ น การ ดั ง ไม่ใช้งบประมาณ ฝ่ายกลยุทธ์
แ ส ด งใน ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ที่ ๑ ราย
บุคคลและ
กิจกรรมตามข้อ ๑.๑ – ๑.๔
พัฒนา
องค์กร

- ๑๕ ในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนั้น สวทช. ได้มีการดาเนินกิจกรรมมาก่อนอยู่แล้ว โดยจะมีผู้รับผิดชอบโครงการที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และลักษณะการ
ดาเนินกิจกรรม ซึ่งการประสานข้อมูลอาจจะล่าช้า หรือมีการทางานที่ซ้าซ้อนกัน
ข้อเสนอแนะ ควรสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงจัดตั้งผู้ประสานงานหลัก เพื่อให้มีการประสานงาน และการบูรณาการการทางานระหว่างกัน นาไปสู่
ความเชื่อมโยงการทางานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละโครงการ กับผู้ประสานงาน เพื่อให้การนาส่งข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึน ตลอด จนร่วมกันผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างกัน เพื่อให้มีการดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน นางสาวบัณฑิตา หล่อนิมิตดี ตาแหน่ง นักพัฒนาองค์กร
เบอร์ติดต่อ 02-๕๖๔-๗๐๐ ต่อ ๑๔๔๖ e-mail : Banthita.lornimiddee@nstda.or.th

ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ สวทช. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๑๖ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สวทช.
๑. กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ (ชมรมชาวพุทธ)
ดาเนินงานในทุกวันพุธ เวลา ๗.๓๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสานักงานกลาง

2 พิธีทาบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล “ศิระกราน ครบรอบ ๑ ปี เสด็จสวรรคต”
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคารสานักกลาง

๓. กิจกรรมปฏิบัตธิ รรรม “โครงการปฏิบัติธรรมภาวนาสติรู้ตวั ปัญญารู้คิด” (ชมรมชาวพุทธ)

- ๑๗ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรนิ ธร

๔. กิจกรรมทาบุญวันปีใหม่
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โถงชั้น ๑ อาคารสราญวิทย์

๕. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ สวทช.

- ๑๘ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารนวัตกรรม 2

๖. กิจกรรมทาดีตามรอยพ่อหลวง ร. ๙ วันพ่อแห่งชาติ (ชมรมจิตอาสา)
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

๗. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “โครงการบริการนวดแผนไทย โดยคนพิการ”

- ๑๙ ดาเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันฑ์ ๒๕๖๑ ณ ชัน้ ๔ อาคาร ๑๒ (อาคารนิทรรศวิทยาคาร) โดยเปิดบริการเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี

๘. กิจกรรมรวมพลคนอาสา ทาแนวกันไฟ (ชมรมจิตอาสา)
ดาเนินงาน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สถานีควบคุมไฟป่านครนายก ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

๙. กิจกรรมแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง (ชมรมจิตอาสา)

- ๒๐ ดาเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนประถมธรรมศาสตร์

10. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์สาหรับเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้และปลูกป่า
เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี

1๑. การสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ สวทช. ตามแนวทางการเสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ด/ี ป้องกันและต่อต้านการทุจริต/การมีคุณธรรม จริยธรรม

- ๒๑ เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 วันที่ 2-5 กรกฏาคม 2561 และวันที่ 3-6 กันยายน 2561 ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ อาคาร D ชั้น ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

- ๒๒ -

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ สป.วท. ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒”
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องพัชราภา (ชั้น ๑๑ อาคาร ๒) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (จัดโดย : ศปท.วท.)

2. การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 อาคาร 2 (สวทช.)
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