
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 
รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 256๒ - วนัที่ 30 กันยายน 256๓) 

 

 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๒ - วันที ่๓0 กันยายน 256๓) 
……………………………………….. 

 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  งบหน่วยงาน 
โครงการตามแผนงาน :  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ชื่องบดำเนินงาน : งบส่วนกลาง ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ส่วนที่ ๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม : จำนวน 5 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม   
การใช้จา่ยงบประมาณ : จำนวน 7,435 บาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 7,435 บาท  
 
ส่วนที่ ๓ ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน ปส. : 
 ๑) ร้อยละบุคลากรเป้าหมายของ ปส. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป้าหมายร้อยละ ๘๐  
              -เนื่องจากมีสถานการณ์ของการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม                 

              ซึ่งหากสถานการณ์ดีข้ึนหน่วยงานจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนต่อไป 
ยุทธศาสตรท์ี ่๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ : 
 1) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๑ แผน / ผลที่ได้ จำนวน ๑ แผน 
 
 

 รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 



ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๒ - วันที่ ๓0 กันยายน 256๓) 

 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ใน ปส. 
กลยุทธ์ ๑) วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเปน็ฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 
 

1) กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากร ปส. อาทิเช่น 
  1.1 กิจกรรมส่งเสริม
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 1.2 กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 
1.3 กิจกรรมวิถีวัฒนธรรม
ไทย และสืบสานประเพณี
ไทย 
1.4 กิจกรรมส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมต่อ
สังคม และสง่เสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ปส. 

 

ร้อยละบุคลากรของ 
ปส.ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามเป้าหมายราย
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

รอบ ๖ เดือน 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- จั ดสั มมน าเชิ งป ฏิ บั ติ ก ารส่ ง เส ริม
คุณธรรมและจริยธรรม  หัวข้อ“ผ่อน
คลายความคิด ละทิ้งความเครียด”ในวัน
อังคารที่  3 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมี
ผู้เข้าร่วมจำนวน 77 คน จากเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน  

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ผู้ เข้าร่วมสัมมนามีความสนใจถาม
คำถามและซักถามวิทยากรด้วยความ
สนใจ และมีความตั้งใจในการเข้ารับการ
สัมมนาฯ ซึ่งสังเกตได้จากพฤติการณ์
ของผู้เข้ารับการสัมมนารวมทั้งได้ข้อคิด
จากการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปปรับ
ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ 

- 7,435.- 7,435.- สลก./
กฝป.กยผ./

กพร./
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 
2) กิจกรรม “คนดี คนเก่ง
ของ ปส.”  

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ปส. 

 

จำนวน “คนดีคนเก่ง ของ 
ปส.” ที่เพิ่มมากข้ึน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
-มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 คน ดังนี ้
1.นางสาวเกศรินทร์ สายตา นักฟิสิกส์รังสี
ชำนาญการ 
2.นางสาวนชุจรีย์ สัจจา นักวชิาการเผยแพร่
ปฏิบัติการ 
3.นายสามารถ โตสารเดช พนักงานขับ
รถยนต์ ส 2 
4.นางพัชรี เอ่ียมสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ผู้ได้รับการคัดเลือกมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน สร้างแรงกระตุ้นให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ตั้งใจในการปฏิบตัิหน้าที่
ราชการ 

- - - สลก./
กฝป.กยผ./

กพร./
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

3) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ประพฤติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์ของ ปส. 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ปส. 
 

จำนวนผู้มีความประพฤติ
ดีเด่นด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ 
ปส./ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น/ผู้ประพฤติปฎิบตัิ
ต้นด้วยความซื่อสตัย์ของ
สำนักงาน ป.ป.ช. (อยา่ง
น้อย 1 คน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผูไ้ด้รับการคัดเลือก 1 คน คือ 
นายวิทติ ผึ่งกัน นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
พิเศษ 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ผู้ได้รับการคัดเลือกมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน สร้างแรงกระตุ้นให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ตั้งใจในการปฏิบตัิหน้าที่
ราชการ 

- - - สลก./
กฝป.กยผ./

กพร./
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - 7,435.- 7,435.-  
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ งบบูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
กลยุทธ์ ๑) สร้างและพฒันาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสรมิคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบนั/องค์กรในสังคม 
๑) จัดทำแผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ติดตามประเมนิผลการ
ดำเนินงานของ ปส. 
 

ข้าราชการและ
เจา้หน้าที่ ปส. 
 

จำนวนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของ
หน่วยงานที่ได้รบัความ
เห็นชอบจากผูบ้ริหาร 
(1 แผน) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม เป้าหมาย จำนวน 1 แผน / 
ผลที่ได้ จำนวน ๑ แผน 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- คณะทำงานจดัทำแผนฯ มีการนำเสนอ
ความคิดเห็น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนรับฟงั
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนปฏบิัติการฯ และนำไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏบิัติงาน  

- - - คณะทำงาน
จัดทำ
แผนปฏบิัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

2) การรายงานผลการ
ดำเนินงานและแนว
ทางแก้ไขปัญหา 

 การรายงานผลการ
ดำเนินงานและแนว
ทางแก้ไขปัญหา 
 

-ได้รายงานผลการดำเนินการและปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอต่อผู้บริหาร 

    

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - - -  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ + ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - 7,435.- 7,435.-  
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณ/ค่าใช้จ่ ายให้แก่หน่วยงานโดยตรงและเพียงพอ               
จงึใช้งบดำเนินงานจากแหล่งอื่นและงบประมาณของหน่วยงานภายในมาใช้ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

 ข้อเสนอแนะ หน่วยงานเจ้าภาพ ควรจัดสรรงบประมาณและค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่ งเสริมคุณธรรม อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้กรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)   
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

 

 

จัดทำโดย กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
เบอร์ติดต่อ 0 2596 7600 ตอ่ 1307  e-mail: weerachai.c@oap.go.th  
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ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 12 เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ใน ปส. 
 

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  หัวข้อ“ผ่อนคลายความคิด ละทิ้งความเครียด”ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 
16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.  

 

2)  สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติประจำปี 2562 เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง 
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3) สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนารถบพิตร  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรี
อยุธยา) 

   

4) สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. 
ถนนศรีอยุธยา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

         -ไมมี่ภาพกิจกรรม- 
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