
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัตกิารส่งเสรมิคณุธรรม 

สำนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.) 

 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
รอบ ๖ เดอืน (ระหวา่งวนัที่ 1 ตลุาคม 2563 - วนัที ่๓๑ มนีาคม 2564) 

 
สำนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์

วิจยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการสง่เสรมิคุณธรรม 

สำนักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ ๖ เดอืน (ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2563 - วนัที ่๓๑ มีนาคม 2564) 

……………………………………….. 
 

 

สว่นที ่๑ ขอ้มลูแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  - 
โครงการตามแผนงาน :  โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ชือ่งบดำเนนิงาน : - 
 
สว่นที ่๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม : จำนวน ๗ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม / คิดเป็นร้อยละ 71.43 
การใชจ้า่ยงบประมาณ : - 
 
สว่นที ่๓ ผลตวัชีว้ดัเชงิยทุธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ วางระบบรากฐานการเสรมิสร้างคณุธรรมใน สอวช. : 
 ๑) ร้อยละบุคลากรของ สอวช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ ๘5 (จำนวน ๑๐ กิจกรรม) / ผลที่ได้ ร้อยละ 16.36 (เนื่องจากเป็นช่วงการ  
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19) 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ สรา้งความเขม้แข็งในระบบการบรหิารจดัการดา้นสง่เสริมคุณธรรมใหเ้ปน็เอกภาพ : 
 1) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๑ แผน / ผลที่ได้ จำนวน ๑ แผน 
 ๒) ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สอวช. (ระดับ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) / อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
 
 
 

  รอบ 6 เดอืน 

  รอบ 12 เดอืน 

- 1 - 



ตารางแสดงผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการสง่เสริมคณุธรรม สอวช. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ ๖ เดอืน (ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2563 - วนัที ่๓๑ มีนาคม 2564) 

 

โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 วางระบบรากฐานการเสรมิสรา้งคณุธรรม ใน สอวช. 
กลยุทธ์ ๑) วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเปน็ฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 

1) การขับเคลื่อนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อววน.) ด้วยหลักคุณธรรม ดังนี ้

1.1) กิจกรรมส่งเสริม
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ได้แก ่
1.1.1) พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในวันคลา้ยวันสวรรคต 
(รัชกาลที่ 9)    

พนักงานของ 
สอวช. 

ร้อยละบุคลากรของ  
สอวช. ที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ที่ 
สอวช. จัดกิจกรรมหรือ
ร่วมกับ ศปท.อว. 
(ร้อยละ ๘5) 
(จำนวน ๑๐ กิจกรรม) 

รอบ ๖ เดือน จำนวน 6 กิจกรรม ร้อยละ
บุคลากรของ สอวช . ที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 16.36 (เนื่องจากเป็นช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) 
 
มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 4 คน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

สอวช. 

๑.๑.๒) พิธีวางพานพุ่มและ
ถวายราชสักการะเพื่อ
เทิดพระเกียรติ “พระบิดา
แห่งเทคโนโลยีของไทย” 

มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ คน 
 

- - - 

๑.๑.๓) พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อ
ถวายพระราชกุศลเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  

มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ คน 
 

- - - 

- ๒ - 



โครงการ/กจิกรรม 
กลุม่เปา้หมาย 

 
ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 

งบประมาณ (บาท) 
ผูร้บัผดิชอบ 

งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 
1.1.4 พิธีลงนามถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนิี เนื่องในวนั
ขึ้นปีใหม่ 
1.1.5) พิธีลงนามถวาย
พระพรสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราช
สมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

พนักงานของ 
สอวช. 
 
 
 
พนักงานของ 
สอวช. 

 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 1 คน 
 

 
 
 
 
มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 1 คน 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 

๑.๔) การส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมต่อสังคม และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑.๔.๑) โครงการส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมต่อ
สังคม หัวข้อ “MHESI สาน
ฝันปนันำ้ใจ ปลูกฝังเด็กไทย
ไม่โกง” 
 

พนักงานของ 
สอวช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๒ คน 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

- ๓ - 



โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

2) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดบั รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับ 
ทุกภาคส่วนของประเทศ ภายใต้รากฐานวฒันธรรมไทย 
๒) การสร้างพนักงานรุ่น
ใหม่ของ สอวช. ให้มีสำนึก
ไม่โกงและป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต/การมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

พนักงานของ 
สอวช. 

ร้อยละพนักงานใหม่
ของ สอวช.ที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับ ศปท.อว. 
(ร้อยละ ๘5) 

ดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖4 - - - สอวช. 
ภายใต้

กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 

3) การเชิดชูผูไ้ด้รับรางวัล
เชิดชูเกียรต ิ

 3) จำนวนบุคลากรที่
ได้รับคัดเลือกเป็นคนด ี
(๑ คน) 

ผลการคัดเลือกบุคลากรของ สอวช. ได้แก ่
นางสาวภาณิศา หาญพฒันนนท์ ตำแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญยโยบาย ฝ่ายพัฒนาระบบ
งบประมาณ 
 

- - - สอวช. 
ภายใต้

กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ งบประมาณรวมทัง้สิน้ - - -  
 

 

 

 

 

 

 

- ๔ - 



โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 สรา้งความเขม้แขง็ในระบบการบรหิารจดัการดา้นการสง่เสรมิคณุธรรมให้เปน็เอกภาพ 
กลยุทธ์ ๑) สร้างและพฒันาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสรมิคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบนั/องค์กรในสังคม 
๑) ประชุมเชงิปฏิบตัิการ 
เร่ือง การนำเสนอผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏบิัติ
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ
แผนปฏบิัติการส่งเสริม
คุณธรรม อว. และ สอวช.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และแผนปฏบิัติการ
ประจำปี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องแซฟไฟร์ สวีท ชัน้ ๗ 
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
แพลทินัม ประตูนำ้ 

 - หน่วยงานมีแผน 
ปฏิบัติการสง่เสริม
คุณธรรม 
(1 แผน) 
 

มีแผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี
งบประมาณ 2565 (1 แผน) โดยเผยแพร่
ผ่านเวบ็ไซต์ https://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=1723 
 
 

 

- - - สอวช. 

2) การรายงานผลการ
ดำเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะ 

- ร้อยละความสำเร็จของ
ของการดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการส่งเสริม
คุณธรรมของ สอวช. 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

ในรอบ 6 เดือน (มีจำนวน ๗ กิจกรรม 
ดำเนินการแลว้เสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม) 
คิดเป็นร้อยละ 71.43 

- - - สอวช. 

 

 

- ๕ - 



โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

3) เสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
แนวทางการประเมินองค์กร
คุณธรรมรวมถงึการจัด
กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

- หน่วยงานเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม 
(ระดับ ๓ องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ) 

ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖4 - - - สอวช. 

๔) จัดทำประมวลจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอำนวยการ 
สอวช. ผู้อำนวยการ สอวช. 
และพนักงานของ สอวช. 

 หน่วยงานมีประมวล
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
อำนวยการ สอวช. 
ผู้อำนวยการ สอวช. 
และพนักงานของ 
สอวช. (๑ ฉบับ) 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=1485 

- - - สอวช. 

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ งบประมาณรวมทัง้สิน้ - - -  
ยทุธศาสตรท์ี ่๑ + ๒ งบประมาณรวมทัง้สิน้ - - -  

 

 

 

 

 

 

- ๖ - 



ภาพโครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารส่งเสรมิคุณธรรม สอวช. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดอืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 วางระบบรากฐานการเสรมิสร้างคณุธรรม ใน สอวช. 
 

1) พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)    
    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 

 

 

 

2) พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพ่ือเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์   
    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
    และนวัตกรรม 
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๓) พิธีบำเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  
    และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

๔) พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564    
    ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
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5) พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน  
    ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
 

 

 

 

 

 

6) โครงการส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านพุม่วง  
     ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (จัดโดย สป.อว.) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ  

๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.  
    ณ ห้องแซฟไฟร์ สวีท ชั้น ๗ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ 
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