
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัตกิารส่งเสรมิคณุธรรม 

สำนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.) 

 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 

 
รอบ ๖ เดอืน (ระหวา่งวนัที่ 1 ตลุาคม 256๔ - วนัที ่๓๑ มนีาคม 256๕) 

 
สำนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์

วิจยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม



-๑- 

 

 
แบบรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการสง่เสรมิคุณธรรม 

สำนักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
รอบ ๓ เดอืน (ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 256๔ - วนัที ่๓๑ มีนาคม 256๕) 

……………………………………….. 
 

 

สว่นที ่๑ ขอ้มลูแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  - 
โครงการตามแผนงาน :  โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ชือ่งบดำเนนิงาน : - 
 
สว่นที ่๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม : จำนวน ๖ กิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการและอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ กิจกรรม และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม 
การใชจ้า่ยงบประมาณ : - 
 
สว่นที ่๓ ผลตวัชีว้ดัเชงิยทุธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ วางระบบรากฐานการเสรมิสร้างคณุธรรมใน สอวช. : 
 ๑) ร้อยละบุคลากรของ สอวช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ ๙๐) / ผลที่ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗ กิจกรรมจากค่าเป้าหมาย ๑๐ กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ สรา้งความเขม้แข็งในระบบการบรหิารจดัการดา้นสง่เสริมคุณธรรมใหเ้ปน็เอกภาพ : 
 1) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๑ แผน / ผลที่ได้ จำนวน ๑ แผน 
 ๒) ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สอวช. (ระดับ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) / อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
 
 
 

  รอบ ๖ เดอืน 



-๒- 

 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สอวช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ ๓ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
งบบูรณาการ 

(บาท) 
งบหน่วยงาน 

(บาท) 
ผลเบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สอวช. 
กลยุทธ์ที่ ๑) วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 
๑) การขับเคลื่อน อววน. 
ด้วยหลักคุณธรรม   

พนักงานของ 
สอวช. 

๑) ร้อยละบุคลากร
ของ สอวช. ที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ที่ สอวช. จัดกิจกรรม
หรือร่วมกับ ศปท.อว. 
(ร้อยละ ๙๐) 
(จำนวน ๑๐ 
กิจกรรม) 

๑) ผู้บริหาร สอวช. เข้าร่วมในพิธีวางพวง
มาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันคลา้ยวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๔ ณ 
สป.อว. (อ้างอิง 
https://www.nxpo.or.th/fb13oct2021 ) 
๒) ผู้บริหารและพนักงาน สอวช. ร่วมพิธี
วางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะฯ 
เทิดพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เนื่องในโอกาสวนัเทคโนโลยีของ
ไทย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ 
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาล
ที่ ๔ กระทรวง อว. (อ้างอิง 
https://www.nxpo.or.th/fb19oct2021 ) 
 

- - - สอวช. และภายใต้
กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 



-๓- 

 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
งบบูรณาการ 

(บาท) 
งบหน่วยงาน 

(บาท) 
ผลเบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๓) ผู้บริหารและบุคลากร สอวช. จำนวน 
๑๐ ท่าน เข้าร่วมพิธีวางพานพุม่และพิธี
ถวายบังคม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
เนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศวร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร และเมื่อวันที่ ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
ณ สป.อว.  
๔) บุคลากร สอวช. จำนวน ๒ ท่านเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้
เร่ือง “การนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้
ในการปฏิบัติงานอยา่งมีความสขุ” ใน
รูปแบบผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย 
สป.อว. เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๕) ผู้บริหารและบุคลากรของ สอวช. จัด
กิจกรรมระดมเงินเพื่อร่วมสมทบทุนมลูนิธิ
บ้านนกขมิ้น ในการสนบัสนนุคา่ใช้จ่าย
ค่าอาหารและค่าเลา่เรียนเด็ก ๆ กลุ่ม
เปราะบาง เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
และมอบเงินสมทบทนุให้กับมูลนิธิบา้นนก
ขมิ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
(อ้างอิง 
https://www.nxpo.or.th/th/9739/ ) 
 

https://www.nxpo.or.th/th/9739/


-๔- 

 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
งบบูรณาการ 

(บาท) 
งบหน่วยงาน 

(บาท) 
ผลเบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๖) เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะ
ผู้บริหาร อว. พร้อมด้วยผู้บริหาร สอวช. 
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิี เนื่องโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศาลาสหทัย
สมาคม ในพระบรมมหาราชวงั 
(รายละเอียดปรากฏตาม https://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=2011 ) 
๗) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร
และพนักงาน สอวช. เข้าร่วมพิธีถวายราช
สักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร “พระราชบิดาแห่ง
มาตรฐานการช่างไทย” ณ กระทรวง
แรงงาน (รายละเอียดปรากฏตาม 
https://www.nxpo.or.th/th/10206/ ) 

๒) การสร้างพนักงานรุ่น
ใหม่ ของ สอวช. ให้มี
สำนึกไม่โกงและการ
ป้องกันและต่อตา้นการ
ทุจริต/การมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
 

พนักงานใหม่
ของ สอวช. ใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๒) ร้อยละพนักงาน
ใหม่ของ สอวช. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม กับ 
ศปท.อว. (ร้อยละ 
๙๐) 

ดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - - - สอวช. และภายใต้
กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 

https://anti-corruption.nxpo.or.th/?p=2011
https://anti-corruption.nxpo.or.th/?p=2011
https://www.nxpo.or.th/th/10206/


-๕- 

 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
งบบูรณาการ 

(บาท) 
งบหน่วยงาน 

(บาท) 
ผลเบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๓) การเชิดชูผูไ้ด้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ 

พนักงานของ 
สอวช. 

 

๓) จำนวนบุคลากรที่
ได้รับการคัดเลือก
เป็นคนดี ศรี อว./ผู้ที่
ทำชื่อเสียงให้แก่
องค์กร 
(๑ คน) 

คัดเลือกพนักงานเพื่อเสนอชื่อเป็นคนดีศรี 
อว. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด
ปรากฏตามบนัทึกข้อความ สอวช. ที่ อว 
๖๒๐๑/๔๐๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
และเผยแพร่บนเวป็ไซต์ https://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=2008 ) 

- - - สอวช. และภายใต้
กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 

ผลเบกิจา่ยงบประมาณตามกจิกรรมในยทุธศาสตรท์ี ่๑ รวมทัง้สิน้ - - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
กลยุทธ์ ๑) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจดัการด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบัน/องค์กรในสังคม 
๑) จัดทำแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

- ๑) หน่วยงานมี
แผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม  
(๑ แผน) 

มี (ร่าง) แผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ประจำปีงบประมาณ 256๖ (1 แผน) 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://anti-
corruption.nxpo.or.th 

- - - สอวช. 

๒) การรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ พร้อมข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒) ร้อยละความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรมของ  
สอวช. (ร้อยละ ๑๐๐) 

ในรอบ ๖ เดือน มีจำนวนกิจกรรมที่อยู่
ระหว่างดำเนนิกิจกรรมจำนวน ๓ 
กิจกรรม และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 
๒ กิจกรรม 

- - - สอวช. 

https://anti-corruption.nxpo.or.th/?p=2008
https://anti-corruption.nxpo.or.th/?p=2008


-๖- 

 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
งบบูรณาการ 

(บาท) 
งบหน่วยงาน 

(บาท) 
ผลเบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๓) เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินองค์กรคุณธรรม
รวมถึงการจัดกิจกรรมที่
เก่ียวข้อง 

- ๓) หน่วยงานเป็น
องค์กรส่งเสริม
คุณธรรม (ระดับ ๓ 
องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ) 

๑) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง แนวทางการประเมินองคก์ร
คุณธรรม อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ (๒๘ มกราคม ๒๕๖๕)  
๒) อยู่ระหว่างการประเมินตนเองของ
หน่วยงานตามเกณฑ์การประเมินองค์กร
คุณธรรม และแจ้งผลให้ อว. ภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

   สอวช. และภายใต้
กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 

ผลเบิกจ่ายงบประมาณตามกจิกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมทั้งสิ้น - - -  
ผลเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้งสิ้น - - -  

 
 
 


