รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๔)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๔)
………………………………………..
สวนที่ ๑ ขอมูลแผนงาน
แหลงงบประมาณ :
แผนงานพัฒนาองคกรและบริหารทรัพยากรบุคคล (โครงการดานธรรมาภิบาล/การปองกันการทุจริต)
โครงการตามแผนงาน : โครงการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่องบดำเนินงาน :
ไมมี
สวนที่ ๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม : จำนวน 4 กิจกรรม ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม
การใชจายงบประมาณ : ไมมี
สวนที่ ๓ ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ยุทธศาสตรที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมใน สทอภ. :
๑) รอยละบุคลากรเปาหมายของ สทอภ. ที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม รอยละ ๘๕ / รอยละ 100 (จาก 1 กิจกรรม)
ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ :
1) หนวยงานมีแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จำนวน ๑ แผน / ผลที่ได จำนวน ๑ แผน
๒) รอยละความสำเร็จของผลการดำเนินการสงเสริมคุณธรรมไดตามแผนของ สทอภ. รอยละ ๑๐๐ / ผลที่ได รอยละ 85
๓) ระดับการประเมินองคกรคุณธรรมของ สป.อว. (ระดับ ๒ องคกรคุณธรรม) / ยังไมไดดำเนินงาน

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๔)
โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรม ใน สทอภ.
กลยุทธ ๑) วางระบบรากฐานการใชวัฒนธรรมไทยเปนฐานในการเสริมสรางคุณธรรม
1.1 กิจกรรมสงเสริม
บุคลากร
รอยละบุคลากร
ผลลัพธเชิงปริมาณ :
สถาบันชาติ ศาสนา
สทอภ.
เปาหมายของ สทอภ. จำนวนผูเขารวมกิจกรรมฯ
จำนวน 4 คน
พระมหากษัตริย ไดแก
ที่เขารวมกิจกรรม
ผลลัพธเชิงคุณภาพ :
1. พิธีวางพุมดอกไมถวาย
สงเสริมคุณธรรม
- ผูเขารวมกิจกรรม นอมรำลึกและสำนึก
จริยธรรม
ราชสักการะ
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พิธีวางพุมดอกไมถวายราช
(รอยละ 8๕)
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
สักการะเนื่องในโอกาส “วัน
มหาราช บรมนารถบพิตร
พระบิดาแหงฝนหลวง”
ประจำป 2563
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2563 ณ ศูนยราชการแจง
วัฒนะฯ ณ ศูนยราชการแจง
วัฒนะฯ
2. พิธีวางพุมดอกไมถวาย
บุคลากร
ผลลัพธเชิงปริมาณ :
จำนวนผูเขารวมกิจกรรมฯ
ราชสักการะ
สทอภ.
จำนวน 4 คน
พระบาทสมเด็จพระบรม
ผลลัพธเชิงคุณภาพ :
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
- ผูเขารวมกิจกรรมฯ ตระหนักถึง
อดุลยเดชมหาราช
ความสำคัญวันเทคโนโลยีของไทย

งบประมาณ (บาท)
ผูรับผิดชอบ
งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง
-

-

-

ฝพท./สบห.

-

-

-

ฝพท./สบห.

บรมนาถบพิตร “พระบิดา
แหงเทคโนโลยีของไทย”
เมื่อวันจันทรที่ 19 ตุลาคม
2563 ณ บริเวณลาน
พระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ 4 สป.อว.
3. พิธีถวายพระพร เนือ่ ง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบามสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวิชร
เกลาเจาอยูหัว วันที่ 22
กรกฎาคม 2563 ณ
สทอภ. ศูนยราชการ

และรวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ในฐานะทรงเปน “พระบิดาแหงเทคโนโลยี
ของไทย”

บุคลากร
สทอภ.

รอยละบุคลากร
เปาหมายของ สทอภ.
ที่เขารวมกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
(รอยละ 8๕)

ผลลัพธเชิงปริมาณ :
- มีจำนวนผูเขารวมกิจกรรมฯ
จำนวน 30๐ คน

-

-

-

ฝพอ./สบห.

ผลลัพธเชิงคุณภาพ :
- ผูเขารวมกิจกรรมฯ ไดสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

1.2) กิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา ไดแก
๑.๒.๑ กิจกรรมเนื่องใน
เทศกาลมาฆบูชา

-

งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดตอเชือ้ ไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)

-

-

-

-

๑.๓) กิจกรรมวิถีวัฒนธรรม
ไทย และสืบสานประเพณี
ไทย ไดแก
๑.๓.๑ พิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปใหม

-

งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดตอเชือ้ ไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)

-

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม
๑.๔) โครงการสงเสริม
บทบาทการมีสวนรวมตอ
สังคม หัวขอ “MHESI
สานฝนปนน้ำใจ ปลูกฝง
เด็กไทยไมโกง” ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๖
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียน
บานพุมวง ตำบลวังเพลิง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัด
ลพบุรี และศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงสวนลอม
ศรีรินทร ตำบลหนองโน
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

- ขาราชการ/
เจาหนาที่/
สป.อว.
,หนวยงาน
ในสังกัด อว.
สมาชิกชมรม
เครือขายและ
อาสาสมัคร อว.
ปองกันและเฝา
ระวังการทุจริต,
เจาหนาที่
จำนวน ๕๖ คน
- ขาราชการ
ครู/เจาหนาที่
และนักเรียน
จำนวน
๑๑๔ คน

รอยละบุคลากร
เปาหมายของ อว.
ที่เขารวมกิจกรรม
“การสงเสริมบทบาท
การมีสวนรวมตอสังคม
และสงเสริมการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
(รอยละ 85)

ผลที่ได สทอภ. มีสวนรวมในการสงสื่อ
การเรียนการสอนจากสำนักพัฒนาและ
ถายทอดองคความรู (สพอ.) รวมบริจาค
โครงการ “การสงเสริมบทบาทการมีสวน
รวมตอสังคม และสงเสริมการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ดำเนินการ วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564
จัดโดย ศปท.อว.

-๔-

งบประมาณ (บาท)
ผูรับผิดชอบ
งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง
ฝพท./สบห.
จัดโดย
ศปท.อว.

งบประมาณ (บาท)
ผูรับผิดชอบ
งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง
กลยุทธ 2) รวมมือกับหนวยงานตางๆ สรางคนดีและคนเกงในทุกระดับ รวมทั้งสรางความตระหนักดานการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหแพรหลาย
และเปนทีย่ อมรับกับทุกภาคสวนของประเทศ ภายใตรากฐานวัฒนธรรมไทย
โครงการการสรางเจาหนาที่ บุคลากรใหม
รอยละของบุคลากร ผลลัพธเชิงปริมาณ :
20,500.17,125.ฝพท./สบห.
รุนใหมของ สทอภ. ในการ
ของ สทอภ. เปาหมายของ สทอภ. ผลที่ได บุคลากรใหม ของ สทอภ.เขารวม
ปองกันและตอตานการ
จำนวน 30 คน ที่เขารวมกิจกรรม จำนวน 30 คน รอยละ 100
ผลลัพธเชิงคุณภาพ :
ทุจริต ประจำปงบประมาณ
(รอยละ 85)
เจ า หน า ที่ รุ น ใหม ของ สทอภ. ให มี ค วาม
พ.ศ. 2564 วิทยากร จาก
มุงมั่นปฏิบัติหนาที่ดวย ความซื่อสัตยสุจริต
สำนักงาน ป.ป.ช.
และมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ทั ศ นคติ แ ละ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564
คานิยมไมยอมรับการทุจริต
ณ หองประชุม 5 ชั้น 7
สทอภ. ศูนยราชการฯ
3) การเชิดชูผไู ดรับรางวัล
3) จำนวนบุคลากรที่ การเชิดชูผไู ดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ฝพท/สบห.
เชิดชูเกียรติ
ไดรับคัดเลือกเปนคนดี ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป
(๒ คน)
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดแก
1. นายสิทธิพร ชาญนำสิน
ตำแหนง นักวิจัยชำนาญการ
(ดานกลศาสตรวงโคจร)
สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ
2. นายตอวงศ อยูยอด
ตำแหนง นักวิเทศสัมพันธ
ฝายการตางประเทศ
สังกัด สำนักยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

-

ยุทธศาสตรที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

-

17,125

งบประมาณ (บาท)
ผูรับผิดชอบ
งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ
กลยุทธ ๑) สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานสงเสริมคุณธรรมและเสริมสรางความเปนเอกภาพแกสถาบัน/องคกรในสังคม
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ขาราชการ/ - หนวยงานมีแผน
ผลลัพธเชิงปริมาณ :
เรื่อง การนำเสนอผลการ
ปฏิบัติการปองกัน
สทอภ. สงเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิง
เจาหนาที่
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ สป.อว.
การทุจริตและประพฤติ ปฏิบัติการฯ
การปองกันการทุจริตและ และหนวยงาน มิชอบ
- มีแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สทอภ.
ประพฤติมิชอบ และ
(1 แผน)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในสังกัด อว.
แผนปฏิบัติการสงเสริม
เปาหมาย จำนวน 1 แผน /ผลที่ได
จำนวน
คุณธรรม อว. ประจำป
จำนวน ๑ แผน
80 คน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลลัพธเชิงคุณภาพ :
และแผนปฏิบัติการ
- ผูเขารวมโครงการฯ เกิดการแลกเปลี่ยน
ประจำป ปงบประมาณ
เรียนรู ขอเสนอแนะ และมีสวนรวมในการ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกรที่
จัดทำแผนปฏิบัติการฯ สามารถนำไปใช
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา
เปนแนวทางในการปฏิบัตงิ านของ
๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
ณ หองแซฟไฟร สวีท ชัน้ ๗
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ
แพลทินัม ประตูนำ้
2. การรายงานผล
- รอยละความสำเร็จ - รอยละความสำเร็จของผลการดำเนินการ
การดำเนินงาน และ
ของผลการดำเนินการ สงเสริมคุณธรรมไดตามแผนของ สป.อว.
ขอเสนอแนะ
สงเสริมคุณธรรมได
เปาหมาย รอยละ ๑๐๐
ตามแผนของ สป.อว. รอบ ๖ เดือน ผลที่ได รอยละ 18.18
(รอยละ ๑๐๐)
รอบ ๑๒ เดือน ดำเนินการเดือนกันยายน
๒๕๖๔

-

-

ฝพท./สบห.
จัดโดย
ศปท.อว.

-

-

ฝพท./สบห.

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

กลยุทธ ๒) ผลักดันใหเกิดกิจกรรมดานจิตอาสา รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานเขารวมกิจกรรม
1. โครงการ อว. อาสาปลูก
บุคลากร
จำนวนกิจกรรมจิต
สทอภ.สงเจาหนาที่เขารวมกิจกรรม
ปาชายเลน ในวันศุกรที่ ๑๖
สทอภ.
อาสาที่หนวยงานจัดขึ้น กิจกรรมจิตอาสาดำเนินการแลวเสร็จ
ตุลาคม ๒๕๖๓
เองหรือเขารวมกับ
จำนวน ๑ กิจกรรม
ณ กลุมวิสาหกิจชุมชน
หนวยงานอื่น
“กลุมคนรักษคลองโคน”
ต.คลองโคน อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม

ยุทธศาสตรที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
ผูรับผิดชอบ
งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง
-

-

-

-

-

-

ฝพท./สบห.
จัดโดย
ศปท.อว.

ประเด็นปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 การขับเคลื่อนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงจำเปนตองงด
จัดโครงการ/กิจกรรมในชวงไตรมาสที่ 2 สงผลใหผลการดำเนินงานและผลการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนงานและเปาหมายที่กำหนด ซึ่งปรับเปลี่ยนการจัดโครงการ/
กิจกรรมบางสวนที่ยังสามารถดำเนินงานไดมาเปนในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน VDO Conference และ ใชมาตรการการปองกันโรคโควิด-19 อยางเครงครัด
โดยการวัดอุณหภูมิ เวนระยะหาง ลางมือ สวมหนากากอนามัย และจำกัดจำนวนผูเขารวมกิจกรรม รวมทั้งเลื่อนระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานออกไปจนกวา
สถานการณการแพรระบาดของโรคภายในประเทศจะดีขึ้น

ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สทอภ.ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมใน สทอภ.
1. พิธีวางพุมดอกไมถวายราชสักการะเนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแหงฝนหลวง” ประจำป 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหประชาชนและอนุชนรุนหลังไดมีโอกาสแสดง
ความจงรักภักดี และรวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนหาที่สุดมิไดของพระบิดาแหงฝนหลวง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนยราชการแจงวัฒนะฯ

2. พิธีวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” เมื่อวันจันทรที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 - 10.00 น. บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 4 สป.อว.

3. พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวิชรเกลาเจาอยูหัว
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ สทอภ. ศูนยราชการ

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ
- 14 น- งานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
1. สทอภ. สงเจาหนาที่ เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลการดำเนิ
และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม อว.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการประจำป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันศุกรที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ หองแซฟไฟร สวีท ชัน้ ๗ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

