
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ ๓๑ มีนาคม 2565) 

 

 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ ๓๑ มีนาคม 2565) 
……………………………………….. 

 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  งบหน่วยงาน 
โครงการตามแผนงาน :  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ชื่องบดำเนินงาน : งบประมาณส่วนกลาง ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ส่วนที่ ๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม : จำนวน 9 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - กิจกรรม   
การใช้จ่ายงบประมาณ : จำนวน - บาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน - บาท  
 
ส่วนที่ ๓ ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน ปส. : 
 ๑) ร้อยละบุคลากรเป้าหมายของ ปส. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป้าหมายร้อยละ ๘5  
              -เนื่องจากมีสถานการณ์ของการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม                 
              ซึ่งหากสถานการณ์ดีข้ึนหน่วยงานจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนต่อไป 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ : 
 1) ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรม ปส. 
 
 
 
 
 
 

  รอบ 6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 



 
 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ ๓๑ มีนาคม 2565) 

 

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

ผู้รับผิดชอบ งบบูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย
จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ใน ปส. 
กลยุทธ์ ๑) วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเปน็ฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 
1) กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
3) กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมไทยและ
สืบสานประเพณีไทย 
4)การส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
ร่วมต่ อสั งคมและส่ ง เสริมการ
เรี ย น รู้ ต าม ห ลั ก ป รั ช ญ าข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 
5)การสร้างข้าราชการรุ่นใหม่ ปส. 
“ตามหลั กสู ต รการเส ริมส ร้า ง
เกี ยรติ ภู มิ ข้ า ราชการไทยของ
สำนักงาน ก.พ. 
6)เชิดชูผูไ้ด้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ปส. 

 

1 ) ร้อยละบุ คลากร
เป้ าห ม ายของ  ป ส .
(กลุ่มเป้าหมาย) ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  
(ร้อยละ 85) 
 
2)จำนวนบุคลากรที่
ได้รับคัดเลือกเป็นคนดี
คนเก่ง ปส.(ข้าราชการ
ดีเด่น/คนดีศรี ปส./ผู้
ประพฤติตนด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต/ผู้ที่ทำ
ชื่อเสียงให้แก่ ปส.) 
(อย่างน้อย 1 ราย) 

รอบ ๖ เดือน 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
 1) สำนักงานปรมาณู เพื่อสันติ (ปส.) เข้าร่วมกิจกรรม “อว. 
สามัคคีทำความดีถวายพ่อหลวง”บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ
บริเวณชุมชนพื้นที่สาธารณะใกล้เคียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
2)  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและ
พิ ธี ถวายบั งคม  เนื่ อ งในวันคล้ ายวันพ ระบ รมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  ณ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 
3.) คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี  พ.ศ.2564        
คือนางสาวศิริพร พุ่มไสว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :  
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ์ และมีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการที่ดี 
 

- - -  สลก./กพร./
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - - -  
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ งบบูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย
จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
กลยุทธ์ ๑) สร้างและพฒันาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสรมิคุณธรรม 
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ แนวทางการประเมิ น
องค์กรคุณธรรม 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ปส. 
 

1 ) ห น่ ว ย ง า น มี
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ( 1 แผน) 
 
 
 
 
 
2) ระดับการประเมิน
องค์กรคุณธรรมของ 
ปส. (ระดับ 3 องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม เป้าหมาย จำนวน 
1 แผน /ผลที่ได้ จำนวน ๑ แผน 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- คณะทำงานจดัทำแผนฯ มีการนำเสนอความคิดเห็น ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนรับฟงัความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนปฏบิัติการฯ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  
 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
-  
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
-  

- - - สลก./
กพร.ปส./

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์ 2) ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 
1) การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์หรือจิตอาสา 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ปส. 
 

1) ร้อยละของ
บุคลากร ปส. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์หรือจิตอาสา 
(ร้อยละ 5) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
1) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ภูมิภาค (ปสภ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เข้า
ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
 

- - - สลก./
กพร.ปส./

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

ผู้รับผิดชอบ งบบูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย
จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
กลยุทธ์ 2) ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 
1) การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์หรือจิตอาสา 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ปส. 
 

1) ร้อยละของ
บุคลากร ปส. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์หรือจิตอาสา 
(ร้อยละ 5) 
 

2)สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางสุชิน อุดมสม
พร และนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. จัดกิจกรรมจิต
อาสาแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น เพื่อน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2564) พร้อมมอบ
อุปกรณ์น้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ชุดป้องกันเชื้อ (PPE) โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ภายใต้โครงการ 
"อว.พารอด Clear & Clean" เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชุมชนเทวสุ
นทร เขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้แทน
ชุมชนเป็นอย่างดี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจในการดำเนินการดังกล่าว 

- - - สลก./
กพร.ปส./

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ + ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - - -  

 
หมายเหตุ  สลก. : สำนักงานเลขานุการกรม 
              กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานโดยตรงและเพียงพอ 
จึงใช้งบดำเนินงานจากแหล่งอื่นและงบประมาณของหน่วยงานภายในมาใช้ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

 ข้อเสนอแนะ หน่วยงานเจ้าภาพ ควรจัดสรรงบประมาณและค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้กรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖5)   
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายรัฐบาลที่เกีย่วข้อง 

จัดทำโดย กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
เบอร์ติดต่อ 0 2596 7600 ตอ่ 1307  e-mail: weerachai.c@oap.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:weerachai.c@oap.go.th


ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบ 6 เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ใน ปส. 

สำนักงานปรมาณเูพื่อสนัติ (ปส.) เข้าร่วมกิจกรรม “อว. สามัคคีทำความดีถวายพ่อหลวง”วันท่ี 5 ธนัวาคม 2564 

-  

 สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันขา้วสาร อาหารแห้ง และสิง่ของจำเป็น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2564) พร้อมมอบอุปกรณ์น้ำยาฉีดพ่นฆา่เชือ้ ชุดป้องกันเชื้อ (PPE) โดยได้รบัการสนบัสนุนจากกรม

วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ภายใต้โครงการ "อว.พารอด Clear & Clean" เพื่อเป็นกำลงัใจให้แก่ชุมชนเทวสุนทร เขตบางเขน กรุงเทพฯ  

 


