
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 

รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ - วันท่ี ๓๑ มีนาคม 256๓) 

 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ - วันท่ี ๓๑ มีนาคม 256๓) 

……………………………………….. 
 

 

สวนที่ ๑ ขอมูลแผนงาน 

แหลงงบประมาณ :  งบหนวยงาน 

โครงการตามแผนงาน :  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ช่ืองบดำเนินงาน : งบสวนกลาง ปส. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สวนที่ ๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม : จำนวน 5 กิจกรรม ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม   

การใชจายงบประมาณ : จำนวน 7,435 บาท ใชจายงบประมาณแลว จำนวน 7,435 บาท  

 

สวนที่ ๓ ผลตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมใน ปส. : 

 ๑) รอยละบุคลากรเปาหมายของ ปส. ที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เปาหมายรอยละ ๘๐  

              -เนื่องจากมีสถานการณของการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม                 

              ซึ่งหากสถานการณดีข้ึนหนวยงานจะไดดำเนินการใหเปนไปตามแผนตอไป 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ : 

 1) หนวยงานมีแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จำนวน ๑ แผน / ผลที่ได จำนวน ๑ แผน 

 

 

  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 



ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ปส. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ - วันท่ี ๓๑ มีนาคม 256๓) 
 

โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง 

ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรม ใน ปส. 

กลยุทธ ๑) วางระบบรากฐานการใชวัฒนธรรมไทยเปนฐานในการเสรมิสรางคุณธรรม 
 

1) กิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมของ

บุคลากร ปส. อาทิเชน 

  1.1 กิจกรรมสงเสริม

สถาบนัชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตรยิ 

 1.2 กิจกรรมวันสำคัญทาง

ศาสนา 

1.3 กิจกรรมวิถีวัฒนธรรม

ไทย และสืบสานประเพณี

ไทย 

1.4 กิจกรรมสงเสริม

บทบาทการมีสวนรวมตอ

สังคม และสงเสรมิการ

เรยีนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ขาราชการและ

เจาหนาที่ ปส. 

 

รอยละบุคลากรของ 

ปส.ที่เขารวมกิจกรรม

ตามเปาหมายราย

กิจกรรมไมนอยกวา 

รอยละ 80 

รอบ ๖ เดือน 
ผลลัพธเชิงปริมาณ : 

- จั ดสั มมน า เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารส ง เส ริม

คุณธรรมและจริยธรรม  หัวขอ“ผอน

คลายความคิด ละทิ้งความเครียด”ในวัน

อังคารที่  3 ธันวาคม 2562 ณ หอง

ประชุมใหญ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมี

ผูเขารวมจำนวน 77 คน จากเปาหมาย 

ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 80 คน  

ผลลัพธเชิงคุณภาพ : 

- ผู เขารวมสัมมนามีความสนใจถาม
คำถามและซักถามวิทยากรดวยความ
สนใจ และมีความตั้งใจในการเขารับการ
สัมมนาฯ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติการณ
ของผูเขารับการสัมมนารวมทั้งไดขอคิด
จากการเขารวมกิจกรรมสามารถนำไปปรับ
ใชในการทำงานและชีวิตประจำวันได 

- 7,435.- 7,435.- สลก./

กฝป.กยผ./

กพร./

หนวยงานที่

เก่ียวของ 
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โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง 

2) กจิกรรม “คนดี คนเกง

ของ ปส.”  

ขาราชการและ

เจาหนาที่ ปส. 

 

จำนวน “คนดีคนเกง 

ของ ปส.” ที่เพิ่มมาก

ขึ้น 

ผลลัพธเชิงปริมาณ : 
-อยูระหวางดำเนนิการ (ลาชาเนื่องจาก
สถานการณโควิด 19 (COVID-19) 
 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ : 
-อยูระหวางดำเนนิการ (ลาชาเนื่องจาก
สถานการณโควิด 19 (COVID-19) 

 

- - - สลก./

กฝป.กยผ./

กพร./

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

3) กิจกรรมยกยองเชิดชู

เกียรติผูประพฤติตนชอบ

ดวยความซื่อสัตยของ ปส. 

 

ขาราชการและ

เจาหนาที่ ปส. 

 

จำนวนผูมีความ

ประพฤตดิีเดนดานการ

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของ ปส./

ขาราชการพลเรอืน

ดีเดน/ผูประพฤติ

ปฎิบัติตนดวยความ

ซื่อสัตยของำสนักงาน 

ป.ป.ช. (อยางนอย 

 1 คน 

ผลลัพธเชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผูไดรับการคัดเลือก 1 คน คือ 
นายวิทติ ผึ่งกัน นักฟสิกสรังสีชำนาญการ
พิเศษ 
 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ : 
- ผูไดรับการคัดเลือกมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน สรางแรงกระตุนให
ขาราชการและเจาหนาที่ตั้งใจในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 
 

- - - สลก./

กฝป.กยผ./

กพร./

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - 7,435.- 7,435.-  
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โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ งบบูรณา

การ 

งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ 

กลยุทธ ๑) สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานสงเสรมิคณุธรรมและเสริมสรางความเปนเอกภาพแกสถาบนั/องคกรในสังคม 

๑) จัดทำแผนปฏบิัติการ
สงเสริมคุณธรรมและ
ติดตามประเมนิผลการ
ดำเนินงานของ ปส. 
 

ขาราชการและ

เจาหนาที่ ปส. 

 

จำนวนแผนปฏิบัติการ

สงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมของ

หนวยงานที่ไดรบัความ

เห็นชอบจากผูบริหาร 

(1 แผน) 

 

ผลลัพธเชิงปริมาณ : 
- หนวยงานมีแผนปฏิบัติการสงเสรมิ
คุณธรรม เปาหมาย จำนวน 1 แผน / 
ผลที่ได จำนวน ๑ แผน 
 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ : 
- คณะทำงานจดัทำแผนฯ มีการนำเสนอ
ความคิดเห็น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนรบัฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะมีสวนรวมในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการฯ และนำไปใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน  

- - - คณะทำงาน

จัดทำ

แผนปฏิบัติ

การปองกัน

การทุจริตฯ 

2) การรายงานผลการ
ดำเนินงานและแนว
ทางแกไขปญหา 

 การรายงานผลการ

ดำเนินงานและแนว

ทางแกไขปญหา 

 

-อยูระหวางดำเนินการ     

ยุทธศาสตรท่ี ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - - -  

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ + ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - 7,435.- 7,435.-  
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ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

1. การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ยังไมมีการจัดสรรงบประมาณ/คาใชจายใหแกหนวยงานโดยตรงและเพียงพอ               

จึงใชงบดำเนินงานจากแหลงอ่ืนและงบประมาณของหนวยงานภายในมาใชในการดำเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

 ขอเสนอแนะ หนวยงานเจาภาพ ควรจัดสรรงบประมาณและคาใชจายใหแกหนวยงานที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม อยางเหมาะสมและ

เพียงพอ เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใตกรอบแนวทางแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)   

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 

 

 

จัดทำโดย กลุมการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

เบอรติดตอ 0 2596 7600 ตอ 1307  e-mail: weerachai.c@oap.go.th  
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ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ปส. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 6 เดือน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรม ใน ปส. 

 

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  หัวขอ“ผอนคลายความคิด ละท้ิงความเครียด”ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 

16.30 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.  

 

2)  สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เขารวมพิธีถวายพานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคมหนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพอแหงชาติประจำป 2562 เพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ทองสนามหลวง 
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3) สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เขารวมพิธีทำบุญตักบาตรเพ่ือนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนารถบพิตร  เนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรี

อยุธยา) 

   

4) สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เขารวมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรำลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ณ บริเวณหองโถง ชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. 

ถนนศรีอยุธยา 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ 

         -ไมมภีาพกิจกรรม- 
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