รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
ข้อมูลแผนงาน
แหล่งงบประมาณ :
งบประมาณหมวดค่าใช้สอย
โครงการตามแผนงาน : โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่องบดาเนินงาน :
รายการ งบประมาณส่วนกลางหมวดค่าใช้สอย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม : จานวน ๒๐ กิจกรรม ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๑๓ กิจกรรม / คิดเป็นร้อยละ ๖๕
การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณส่วนกลางหมวดค่าใช้สอย..............................................บาท
(.............................................................................)
ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน อพวช.
๑) ร้อยละบุคลากรเป้าหมายของ อพวช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ ๘๐ / ร้อยละ ๙๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
1) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จานวน ๑ แผน / ผลที่ได้ จานวน ๑ แผน
๒) ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมได้ตามแผนของ อพวช. ร้อยละ ๑๐๐ / ผลที่ได้ ร้อยละ ๖๕

๑

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ใน อพวช.
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้บุคลากรของ อพวช. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมของ อพวช. และน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถี วัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดารงชีวิต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ อพวช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ ๘๐)
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

๑) วางระบบรากฐาน ๑) การเสริมสร้างคุณธรรม
การใช้วัฒนธรรม
จริยธรรม ให้กับบุคลากร
ไทยเป็นฐานในการ
ของ อพวช.
เสริม สร้างคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
๑) ร้อยละบุคลากรของ
บุคลากร อพวช. เข้าร่วม
อพวช.ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรม ประพฤติตนตาม
คุณธรรม จริยธรรม
หลักศาสนา ประมวลจริยธรรม
(ร้อยละ ๘๐)
ของ อพวช.
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
ด้านการส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
 การบรรยาย เรื่อง การขับ
เคลื่อน อพวช. สู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม

วันที่ดาเนิน
กิจกรรม
๑ มี.ค. ๖๕

ผลการดาเนินงาน
อพ. จั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่อง ความสาคัญการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี ผ่ า นระบบออนไลน์
ให้กับบุคลากรภายใน โดยมีผู้เข้า
รับการฝึกอบรม จานวน ๗๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๕

๒

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

 พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ ๑) ร้อยละบุคลากรของ
อพวช.ที่เข้าร่วม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
กิจกรรมส่งเสริม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
คุณธรรม จริยธรรม
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
(ร้อยละ ๘๐)
เบศรรามาธิบดี รัชการที่ ๙
 พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม
เพื่อน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ใน
หลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ดาเนิน
กิจกรรม
๑๓ ต.ค. ๖๔

๕ ธ.ค. ๖๔

ผลการดาเนินงาน
อพ. ร่วมกิจกรรม "อว. รวมใจ
น้อมราลึกในหลวง ร.๙" เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รอง
ผู้อานวยการ รักษาการแทน
ผู้อานวยการ อพวช. เข้าร่วมในพิธี
พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อ
น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง
รัชกาลที่ ๙

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

๓

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
 พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวาย
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์” ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๔

ด้านศาสนา
 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
ประจาปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย

วันที่ดาเนิน
กิจกรรม

๑) ร้อยละบุคลากร
ของ อพวช.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
(ร้อยละ ๘๐)

๑๙ ต.ค. ๖๔

๓๐ ต.ค. ๖๔

๑๕ ก.พ. ๖๕

ผลการดาเนินงาน

อพวช. พิธีวางพุ่มดอกไม้และ
ถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยาม
เทวมหามงกุฎวิทยามหาราช
รัชกาลที่ ๔ ณ ลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย์ กระทรวง อว.
อพวช. เข้าร่วมร่วมในพิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ณ วัดบุญ
วาทย์วิหาร อ.เมือง จ.ลาปาง
ซึ่งยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน กระทรวง อว.
ประจาปี ๒๕๖๔ เป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น จานวน ๒,๐๗๙,๔๑๕.๕๙
บาท
ทาบุญตักบาตรเนื่องในวัน
มาฆบูชา ประจาปี ๒๕๖๕
๔

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย

 กิจกรรมเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๖๕
 กิจกรรมเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
 กิจกรรมทาบุญใส่บาตร
ประจาเดือน
ด้านวัฒนธรรมไทยและสืบสาน
ประเพณีไทย
 กิจกรรมวันสงกรานต์
 การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
สัปดาห์ละ ๒ วัน

๒) สร้างคนดีและคนเก่งในทุก
ระดับ รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักการดาเนินงานตาม
ภารกิจของ อพวช. ภายใต้
รากฐานวัฒนธรรมไทย

 วัฒนธรรมด้านอาหาร เป็นการ
จัดอาหารว่างด้วยขนมไทย
ด้านส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อ
สังคม
 จิตอาสาทาความดีเพื่อสังคม
- บริจาคโลหิต
๒) การอบรมพนักงานและลูกจ้าง
ของ อพวช. ที่เข้ามาปฏิบัติงาน

วันที่ดาเนิน
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 จึงงดการดาเนินกิจกรรม)

๑) ร้อยละบุคลากร
ของ อพวช.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
(ร้อยละ ๘๐)

ปีงบประมาณ

อพ. ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้า
ไทยทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี

๓๑ ม.ค. ๖๕

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ร่วมกันบริจาคโลหิต

๒) ร้อยละของ
พนักงานและลูกจ้าง
ใหม่ที่เข้าร่วม
กิจกรรม(ร้อยละ ๘๐)
๕

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ
๓) การเชิดชูคนดีศรี อพวช.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม
๓) การคัดเลือกพนักงานดีเด่นของ
อพวช. ประจาปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย
๓) พนักงานดีเด่น
จานวน ๒ คน

วันที่ดาเนิน
กิจกรรม
๓๑ ม.ค. ๖๕

ผลการดาเนินงาน
พิธีมอบโล่เชิดชูคนดีศรี อพวช.
แก่พนักงาน และลูกจ้างดีเด่น
ประจาปี ๖๔

สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

เป้าประสงค์
เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ๑) ร้อยละของหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
๒) ร้อยละของการรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์
๑) สร้างและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการด้านส่งเสริม
คุณธรรมและเสริม
สร้างความเป็น
เอกภาพแก่สถาบัน/
องค์กรในสังคม

แนวทาง/มาตรการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวน
และปรับปรุงแผนปฏิบตั ิการ
ส่งเสริมคุณธรรม ให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
และนโยบายกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑) จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม ๑) หน่วยงานมีแผน
คุณธรรม และติดตาม
ปฏิบัติการส่งเสริม
ประเมิน ผลการดาเนินงาน
คุณธรรม (๑ แผน)
ของ อพวช.ประจาปี ๒๕๖๕

วันที่ดาเนิน
กิจกรรม
ต.ค. ๖๔

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แล้วเสร็จ

๖

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๒) การกากับ/ติดตาม/ประเมินผล ๒) การรายงานผลการดาเนิน
และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ตามแผนฯ และนาข้อเสนอ
แนะมาปรับปรุง/พัฒนาการ
ดาเนินงาน
๒) ผลักดันให้เกิด
๑) ส่งเสริมและเสริมสร้างให้
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
กิจกรรมด้านจิต
บุคลากรของ อพวช. มีจิต
บุคลากร อพวช. เข้าร่วม
อาสา รวมถึงส่งเสริม สาธารณะ
กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส
และสนับสนุนให้
ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
บุคลากรของ
ภายนอก
หน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๒) ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม
(ร้อยละ ๑๐๐)

วันที่ดาเนิน
กิจกรรม
มี.ค. ๖๕

๕ ธ.ค.๖๔

มี.ค.๖๕

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ไตรมาส ๒
แล้วเสร็จ
รองผู้อานวยการ รักษาการแทน
ผู้อานวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่
อพ. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "อว.
รวมพลัง ทาความดี ถวายพ่อ
หลวง" กิจกรรม “Clear and
Clean” ณ พื้นที่โดยรอบ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ
ในวันที่ ๑๕,๒๑,๓๑ มี.ค. ๖๕ อพ.
จัดพื้นที่ให้บริการกับสาธารณสุข
อ.คลองหลวง ในการฉี ด วั ค ซี น
ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น ที่ มี อ า ยุ
๕ - ๑๑ ปี โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.
ได้ร่ว มเป็น จิตอาสา เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข

๗

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ มีผลต่อการขับเคลื่อนและการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ส่งผลให้ผลการดาเนินงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ ปรับเปลี่ยนการจัดโครงการ/กิจกรรมบางส่วนที่ยังสามารถดาเนินงานได้มาเป็นในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน์ VDO Conference และใช้
มาตรการการป้องกันโรคโควิด -๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยติดตามและดาเนินการตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานกาหนด และจากัดจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการแนวทางการป้องกันโรคของหน่วยงาน รวมทั้งงด/เลื่อน/ปรับแผนการดาเนินงาน ทั้ งนี้ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาจต้องเข้าใจสถานการณ์ในการใช้จ่ายงบประมาณการดาเนินงาน
๒. ภาระงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีมากขึ้น เนื่องจากมีการบูรณาการมากขึ้น ศปท.อพวช. มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับภารกิจงานหลักและ
สนับสนุน
ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับเปลี่ยนอัตรากาลังให้เพียงพอต่อภาระงาน และควรมีการบูรณาการงานด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม กับสานัก/ศูนย์/กอง หรือสร้างระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและ ไม่ทาให้เกิดความซ้าซ้อนของงาน

จัดทาโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.)
ติดต่อโทร ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๙๙,๑๘๐๙ / โทรสาร ๐ ๑๕๗๗ ๙๙๕๖
Email: anti-corruption@nsm.or.th / เว็บไซต์ ศปท.อพวช. http://anti-corruption.nsm.or.th/
๘

ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ใน อพวช.
 พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี รัชการที่ ๙

 พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

๙

 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจาปี ๒๕๖๕

๑๐

 การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสัปดาห์ละ ๒ วัน

 จิตอาสาทาความดีเพื่อสังคม ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างร่วมกันบริจาคโลหิต

๑๑

 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร อพวช. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

๑๒

 จิตอาสา เพื่ออานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

๑๓

