รายงานผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบตั ิ การส่งเสริมคุณธรรม
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ศปท.อว.)
๑

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
แบบรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิ การส่งเสริ มคุณธรรม
สานักคณะกรรมการส่งเสริ มวิ ทยาศาสตร์ วิ จยั และนวัตกรรม (สกสว.) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
………………………………………..
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแผนงาน
แหล่งงบประมาณ : งบบูรณาการ
โครงการตามแผนงาน : โครงการป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่องบดาเนิ นงาน : รายการ ค่าใช้จ่ายเพือ่ การดาเนินงาน สร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียง จานวน ๕๐,๑๙๓ บาท
ส่วนที่ ๒ ผลโครงการ/กิ จกรรมและงบประมาณ
โครงการ/กิ จกรรม : จานวน ๑๐ กิจกรรม ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๑๐ กิจกรรม (เฉพาะโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการ) / คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
การใช้จ่ายงบประมาณ : จานวน - บาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จานวน - บาท / คิดเป็ นร้อยละ ส่วนที่ ๓ ผลตัวชี้วดั เชิ งยุทธศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริ มสร้างคุณธรรมในสกสว. :
๑) ร้อยละบุคลากรเป้ าหมายของ สกสว. ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ ๑๐๐ (จาก ๖ กิจกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริ หารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็ นเอกภาพ :
๑) หน่วยงานมีแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม จานวน ๑ แผน / ผลทีไ่ ด้ จานวน ๑ แผน
๒) ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมได้ตามแผนของ สกสว. ร้อยละ ๑๐๐ / ดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม
๓) ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สกสว. (ระดับ ๒ องค์กรคุณธรรม) / ประเมินองค์กรคุณธรรมอยูร่ ะดับที่ ๒
๒

ตารางแสดงผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิ การส่งเสริ มคุณธรรม สป.อว. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
โครงการ/กิ จกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย

ผลการดาเนิ นงาน

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย
การ
หน่ วยงาน
จริ ง

ผูร้ บั ผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริ มสร้างคุณธรรม ใน สป.อว.
กลยุทธ์ ๑) วางระบบรากฐานการใช้วฒ
ั นธรรมไทยเป็ นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม
๑) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กบั บุคลากรและเจ้าหน้าทีข่ อง สกสว. และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านบุคลากร ด้าน ววน. ด้วยหลักคุณธรรม ดังนี้
๑) โครงการจัดอบรม
เรือ่ ง คุณธรรม จริยธรรม
นาการเปลีย่ นแปลงสู่
ความยังยื
่ น รุน่ ที่ ๑
(วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

- บุคลากร
สกสว.

- ร้อยละบุคลากร
เป้ าหมายของ สกสว.
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
(ร้อยละ ๑๐๐)

รอบ ๖ เดือน
ผลลัพธ์เชิ งปริ มาณ :
- มีจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ จานวน
๔๑ คน (กาหนดผูเ้ ข้าอบรม ๔๐ คน)
ผลลัพธ์เชิ งคุณภาพ :
- ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
- ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ มีความรูส้ กึ ว่าเป็ น
การอบรมทีส่ ามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน มีสติ เข้าใจตนเอง เข้าใจ
สิง่ รอบตัวมากยิง่ ขึน้ เป็ นแนวทางในการ
ปรับใช้ในการดาเนินชีวติ

-

๑๖,๑๓๕.-

-

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

๓

โครงการ/กิ จกรรม
๒) โครงการจัดอบรม
เรือ่ ง คุณธรรม จริยธรรม
นาการเปลีย่ นแปลงสู่
ความยังยื
่ น รุน่ ที่ ๒
(วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๔)

กลุ่มเป้ าหมาย
- บุคลากร
สกสว.

ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย
- ร้อยละบุคลากร
เป้ าหมายของ
สกสว.
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
(ร้อยละ ๑๐๐)

ผลการดาเนิ นงาน
รอบ ๖ เดือน
ผลลัพธ์เชิ งปริ มาณ :
- มีจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ จานวน
๔๑ คน (กาหนดผูเ้ ข้าอบรม ๔๐ คน)

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย
การ
หน่ วยงาน
จริ ง
๑๖,๑๓๕.-

ผูร้ บั ผิดชอบ
สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

ผลลัพธ์เชิ งคุณภาพ :
- ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
-ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ เรียนรูก้ ารยอมรับ
ทัง้ ตนเองและผูอ้ ่นื ยอมรับในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ฝึกทีจ่ ะยอมรับ และหาวิธแี ก้ไขปั ญหา
ด้วยสติ ไม่ฟ้ ุงซ่าน รูจ้ กั ปล่อยวาง ได้
มุมมองในการพัฒนาจิตใจตนเองผ่าน
ประสบการณ์ตรง ทาให้สามารถปรับ
กระบวนความคิดให้เป็ นระบบมากยิง่ ขึน้
มองเห็นคุณค่าในตนเอง ทาให้เรา
ตระหนักถึงการดูแลภาวะจิตใจให้เป็ น
ปกติสุข

๔

โครงการ/กิ จกรรม
๓) โครงการจัดอบรม
เรือ่ ง คุณธรรม จริยธรรม
นาการเปลีย่ นแปลงสู่
ความยังยื
่ น รุน่ ที่ ๓
(วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๔)

กลุ่มเป้ าหมาย
- บุคลากร
สกสว.

ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย
- ร้อยละบุคลากร
เป้ าหมายของ
สกสว.
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
(ร้อยละ ๑๐๐)

ผลการดาเนิ นงาน
รอบ ๖ เดือน
ผลลัพธ์เชิ งปริ มาณ :
- มีจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ จานวน
๔๗ คน (กาหนดผูเ้ ข้าอบรม ๔๐ คน)

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย
การ
หน่ วยงาน
จริ ง
๑๗,๙๒๓.-

ผูร้ บั ผิดชอบ
สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

ผลลัพธ์เชิ งคุณภาพ :
- ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
-ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ รูว้ ธิ กี ารปรับตัวให้
มีสติในชีวติ ประจาวัน ได้วธิ คี ดิ ในการ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื รูจ้ กั ปล่อยวาง เป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้
หลักการบริหารจัดการจิตใจตนเอง
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง การมองเห็น
คุณค่าของการดูแลตนเองและผูอ้ ่นื การรู้
สติและจิตของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพือ่
จัดการกับความรูส้ กึ ตัวเองให้เป็ นปกติ มี
สติและรูจ้ กั การจัดการความคิดของ
ตนเองมากขึน้

๕

โครงการ/กิ จกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

๔) โครงการส่งเสริม
- บุคลากร
บทบาทการมีสว่ นร่วมต่อ สกสว. ๑ ท่าน
สังคม หัวข้อ “MHESI
สานฝั นปั นน้าใจ ปลูกฝั ง
เด็กไทยไม่โกง” ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙
มกราคม ๒๕๖๔ ณ
โรงเรียนบ้านพุมว่ ง ตาบล
วังเพลิง อาเภอโคกสาโรง
จังหวัดลพบุรี และศูนย์
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
สวนล้อมศรีรนิ ทร์ ตาบล
หนองโน อาเภอเมือง

ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย
-ร้อยละของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
ทัศนคติ และค่านิยม
ทีด่ ี ไม่ยอมรับการ
ทุจริต (เป้ าหมาย
ร้อยละ ๙๐)

ผลการดาเนิ นงาน
สกสว. ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์และ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ได้แก่
๑.) คุณธัญญาลักษณ์ สุขพาสน์เจริญ
เจ้าหน้าทีง่ านบริหาร สานักบริหารและ
พัฒนาองค์การ สกสว.

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย
การ
หน่ วยงาน
จริ ง
-

ผูร้ บั ผิดชอบ
สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

๖

โครงการ/กิ จกรรม
๕) การรณรงค์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
ป้ องกันการทุจริต
ประพฤติ มิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
บุคลากร
สกสว.

ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย
ช่องทางการ
เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร
(๔ ช่องทาง)

- ๕าเนิ- นงาน
ผลการด
ผลลัพธ์เชิ งปริ มาณ :
-ดาเนินงานแล้วเสร็จในเดือนกันยายน
๒๕๖๔
- ช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
เป้ าหมาย ๔ ช่องทาง / ผลทีไ่ ด้ ๔
ช่องทาง ได้แก่
ช่องทางที่ ๑ E-mail
ช่องทางที่ ๒ เว็บไซต์ สกสว.
ช่องทางที่ ๓ Line Group
ช่องทางที่ ๔ Facebook สกสว.

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย
การ
หน่ วยงาน
จริ ง
-

ผูร้ บั ผิดชอบ
สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

ผลลัพธ์เชิ งคุณภาพ :
- บุคลากร สกสว.
เกิดความรูค้ วามเข้าใจ และรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารด้านการป้ องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทัง้ โครงการ/กิจกรรม ของ
สกสว. และเกิดจิตสานึกร่วมต้านการ
ทุจริต

๗

โครงการ/กิ จกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

๖) กิจกรรมแลกเปลีย่ น
บุคลากร
เรียนรูร้ ะหว่างบุคลากร
สกสว.
สกสว. (SRI-QA) ครัง้ ที่
๗ / ๒๕๖๔ “แนวปฏิบตั ิ
ของบุคลการ สกสว. ด้าน
จริยธรรม ตามหลักธรร
มาภิบาล”

ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย
ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรือ่ ง
ธรรมาภิบาล และ
การบริหารจัดการ
เพือ่ ป้ องกันความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ผลการดาเนิ นงาน
ผลลัพธ์เชิ งปริ มาณ :
ผลลัพธ์เชิ งคุณภาพ :
- บุคลากร สกสว.
เกิดความรูค้ วามเข้าใจ และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างบุคลากร สกสว.
เรือ่ งธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ
เพือ่ ป้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย
การ
หน่ วยงาน
จริ ง
-

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝ่ ายนิตกิ าร
สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

๘

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิ จกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นงาน
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย ผูร้ บั ผิดชอบ
การ
หน่ วยงาน
จริ ง
กลยุทธ์ ๒) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทัง้ สร้างความตระหนักด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ให้แพร่หลาย
และเป็ นทีย่ อมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ ภายใต้รากฐานวัฒนธรรมไทย
๑) การเชิดชูผไู้ ด้รบั
- บุคลากร
- จานวนบุคลากรที่ การเชิดชูผไู้ ด้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ
คณะกรรมการ
“เกียรติภมู ิ สกสว.” ประจาปี
รางวัลเชิดชูเกียรติ
สกสว.
ได้รบั คัดเลือกเป็ น
พิจารณา
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่
“เกียรติภมู ิ สกสว.”
คัดเลือก
๑) นางชลนภา ชืน่ ชมรัตน์ รางวัล
พ.ศ. ๒๕๖๓
บุคลากร
เกี
ย
รติ
ภ
ม
ู
ิ
ด้
า
นการบริ
ห
ารจั
ด
การและ
จานวน ๓ คน
สกสว. เป็ น
พัฒนาตนเอง
และเสนอชือ่ เชิดชู
“คนดี ศรีอว.”
๒) นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล รางวัล
เกียรติ “คนดี ศรีอว.”
ประจาปี
เกียรติภมู ิ ด้านความเทีย่ งธรรม และความ
พ.ศ. ๒๕๖๓
2563
ซื่อตรงในการทางาน
จานวน ๑ คน
๓) นางสาวสุจารี สอนง่าย รางวัล
ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย

เกียรติภมู ิ ด้านการนาและบริหารจัดการ
ทีม
การเชิดชูผไู้ ด้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี
ศรีอว.” ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
๑) นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
รักษาการรองผูอ้ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน
๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทัง้ สิ้น

โครงการ/กิ จกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย

-

ผลการดาเนิ นงาน

๕๐,๑๙๓

-

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย
การ
หน่ วยงาน
จริ ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริ หารจัดการด้านการส่งเสริ มคุณธรรมให้เป็ นเอกภาพ
กลยุทธ์ ๑) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็ นเอกภาพแก่สถาบัน/องค์กรในสังคม
๑) จัดทาแผนปฏิบตั กิ าร - เจ้าหน้าที่
จัดทาแผนปฏิบตั กิ าร สกสว. มีแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรม และ
คุณธรรม (๑ แผน)
สกสว. ที่
ส่งเสริมคุณธรรม
ติดตามประเมินผลการ เกีย่ วข้อง
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. ๒๕๖๓ –
ดาเนินงาน ของ
ก.ย. ๒๕๖๔
สกสว.
๒) การรายงานผลการ
- ร้อยละความสาเร็จ ดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริม
- เจ้าหน้าที่
ดาเนินงาน และ
คุ
ณ
ธรรม
ของการดาเนินการ
สกสว. ที่
ข้อเสนอแนะ
ตามแผนปฏิบตั กิ าร ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. ๒๕๖๓ –
เกีย่ วข้อง
ส่งเสริมคุณธรรมของ ก.ย. ๒๕๖๔

ผูร้ บั ผิดชอบ

-

-

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

-

-

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

สกสว.
(ร้อยละ ๑๐๐)

๑๐

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิ จกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นงาน
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย
การ
หน่ วยงาน
จริ ง
กลยุทธ์ ๒) ผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านจิตอาสา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
๓) การเสริมสร้างความรู้ - เจ้าหน้าที่
- ระดับการประเมิน ดาเนินการประเมินองค์กรคุณธรรมของ
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
สกสว. ที่
องค์กรคุณธรรมของ สกสว. (ประเมินตนเอง) อยูใ่ นระดับที่ ๒
แนวทางการประเมิน
(องค์กรคุณธรรม)
เกีย่ วข้อง
สกสว.
องค์กรคุณธรรม รวมถึง
(ระดับ ๒ องค์กร
การจัดกิจกรรมที่
คุณธรรม)
เกีย่ วข้อง
ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ + ๒ งบประมาณรวมทัง้ สิ้ น

-

๕๐,๑๙๓

ผูร้ บั ผิดชอบ

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

-

๑๑

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑. ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่ า (COVID – ๑๙) ส่งผลต่ อการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการส่งเสริม คุณ ธรรม ของสานัก
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีท่ างหน่ วยงานได้มกี ารวางแนวทางดาเนินการไว้เรียบร้อย
แล้ว จึงมีความจาเป็ นต้องเลื่อนการจัดงานในบางกิจกรรม หรือชะลอในการวางแผนจัดงาน ในช่วงทีย่ งั มีสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID – ๑๙)
ข้อเสนอแนะ ปรับเปลีย่ นการจัดโครงการ/กิจกรรมบางส่วนทีย่ งั สามารถดาเนินงานได้มาเป็ นในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน์ VDO Conference และใช้
มาตรการการป้ องกันโรคโควิด -๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยการวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และจากัดจานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม รวมทัง้
เลื่อนระยะเวลาการดาเนินงานตามแผนงานออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศจะดีขน้ึ
๒. ในช่วงการปรับโครงสร้างองค์กร และการปรับบุคลากรลงแต่ละสานัก/หน่ วยงาน ของสานักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับเปลีย่ นอัตรากาลังให้เพียงพอต่อภาระงาน และควรมีการบูรณาการงานด้านการป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กับสานัก/หน่วยงานภายใน สกสว. หรือสร้างระบบกลไกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานและไม่ทาให้เกิดความซ้าซ้อนของงาน

หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
ติดต่อโทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๘๔๒๘
Email: rujira@tsri.or.th/ เว็บไซต์ สกสว. https://www.tsri.or.th

๑๒

ภาพโครงการ/กิ จกรรม ตามแผนปฏิ บตั ิ การส่งเสริมคุณธรรม สป.อว. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริ มสร้างคุณธรรมใน สป.อว.
๑.โครงการจัดอบรม เรือ่ ง คุณธรรม จริยธรรม นาการเปลีย่ นแปลงสูค่ วามยังยื
่ น รุน่ ที่ ๑
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชัน้ ๑๕ อาคาร SM Tower

๑๓

๒.โครงการจัดอบรม เรือ่ ง คุณธรรม จริยธรรม นาการเปลีย่ นแปลงสูค่ วามยังยื
่ น รุน่ ที่ ๒
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชัน้ ๑๕ อาคาร SM Tower

๓.โครงการจัดอบรม เรือ่ ง คุณธรรม จริยธรรม นาการเปลีย่ นแปลงสูค่ วามยังยื
่ น รุน่ ที่ ๓
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชัน้ ๑๕ อาคาร SM Tower

๑๔

สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล ค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริต

จัดทาสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล ค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริต
บุคลากร สกสว. ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ได้รบั แนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาจิตใจอย่างเป็ นรูปธรรม ได้รบั การสร้างทัศนคติ วิธคี ดิ และค่านิยมในการทางาน
ทีด่ ี สามารถนาหลักคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
๑๕

๔. การรณรงค์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๑๖

๕.การเชิดชูผไู้ ด้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ
เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 จึงได้มจี ดั การมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติ “เกียรติภมู ิ สกสว.” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบ Virtual ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

๑๗

