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         รายงานผลการดำเนินงาน 
 

ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



 
 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง 

รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓0 กันยายน ๒๕๖๓) 



 
 

 

สารบัญ 

                                                                    หน้าที่ 

 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล               1 

 2. ตารางแสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                       4 

 3. ปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะ                 40 

          4. ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล     41 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓

รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓0 กันยายน ๒๕๖๓)

 

  

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของโครงการ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการบริหารและพัฒนากำลงัคนคุณภาพให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษท่ี 21 
๑. โครงการบริหารจัดการ
กำลังคนคุณภาพ 

ร้อยละความสำเรจ็ของการสรา้งบุคลากร
เข้าสู่ระบบกำลังคนคณุภาพ 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ 85 94.44  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่กระทรวงแห่งอนาคต 
2. การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือองค์ความรู้ด้าน HR 

1. จำนวนเครือข่ายหน่วยงานท่ีไมใ่ช่
ราชการในสังกัด วท. ที่เพ่ิมขึ้น  

๑ เครือข่าย ๑ เครือข่าย 100  

2. จำนวนกิจกรรมในการดำเนินงานของ
เครือข่ายดา้น HR 

๒ ครั้ง ๒ ครั้ง  

๓. การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือองค์ความรู้ด้าน
กฎหมาย 

1. จำนวนเครือข่ายนักกฎหมายของ
หน่วยงานกลางต่าง ๆ   

๑ เครือข่าย ไม่ได้
ดำเนินการ 

0  

2. จำนวนกิจกรรมในการดำเนินงานของ
เครือข่ายดา้นกฎหมาย 

๒ ครั้ง ไม่ได้
ดำเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างระบบบริหารจดัการและพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูงแห่งการเรียนรู้ 
4. โครงการส่งเสรมิการจดัการ
ความรู้ (KM) ภายใน สป.วท. 
(เดิม) 

จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่าง
เป็นระบบ  

7 เรื่อง ๒ เรื่อง 
 

28.57  

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ของข้าราชการ สป.วท.(เดิม 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา  ร้อยละ 80 ร้อยละ 65  81.25  

     5.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
สป.วท. 
 
 

จำนวนแผนปฏิบตัิการด้านการพฒันา
บุคลากร สป.วท. 
 
 
 
 

๑ แผน ๑ แผน 100  
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 หมายเหตุ ; 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของโครงการ 

หมาย
เหตุ 

     5.2  ฝึกอบรมบุคลากรให้ 
สอดรับกับการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการ 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา  ร้อยละ 80 ร้อยละ 65 81.25  

6. โครงการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ร้อยละ 8๐ ร้อยละ 
80.58 

100.73  
 

7. โครงการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ Back office, 
Front office 

ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

ร้อยละ 8๐ ร้อยละ 
97.52 

121.90  

8. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากร 
สป.วท. (เดิม) 
 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สป.วท. 
ต่อสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการ
ทำงาน และสรา้งความสมดลุระหว่างชีวิต
กับการทำงาน  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
99.50 

124.38  

9. โครงการป้องกันการทุจรติ
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
  

ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินการใน
ภาพรวมของแผนงาน/โครงการ 
 
(**ไม่มีหนังสือให้ดำเนินการประเมินองค์กร
คุณธรรมของ สป.วท. (เดิม) จึง
เปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัด) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100  

ร้อยละเฉลีย่ความสำเรจ็ของโครงการตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ แผน 
100 

ผล 
84.77 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่ได้ดำเนินการ 
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 สรุปผลการประเมินตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.วท. (เดิม) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
รอบ 12 เดือน แบ่งเป็น ๓ รายการประเมิน สรุปได้ดังนี้  

    ๑.  เชิงปริมาณ :  
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ต้องดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป้าหมาย ๙  โครงการ/ ผลการ

ดำเนินงาน สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย  จำนวน 3 
โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ สรุปผลเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้ง 9 โครงการ เฉลี่ยร้อยละ 84.77           

- จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย จำนวน 2,264 คน / ผลที่ได้  จำนวน  
2,198 คน  คิดเป็นร้อยละ ๙7.08 

          - จำนวนกิจกรรมในการดำเนินงานของเครือข่าย เป้าหมายจำนวน ๔ ครั้ง/ปี / ผลที่ได้ จำนวน  
๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 

          - จำนวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย จำนวน ๒ เครือข่าย / ผลที่ได้ เครือข่ายด้าน HR เพิ่มขึ้น 
จำนวน ๑ เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ ๕๐  

 
    ๒. เชิงคุณภาพ :  
         - ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการฯ ในรอบ 12 เดือน                  

รวมทั ้งส ิ ้น 21 โครงการ/กิจกรรม เป ้าหมายเฉล ี ่ยร ้อยละ ๘๐ / ผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ย                  
ร้อยละ ๙๐.40 

         - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย เป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ / ผลที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ  
๘4.99 

 
    ๓. เชิงค่าใช้จ่าย :  

   สรุปการใช้จ่ายเชิงงบประมาณตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.วท. (เดิม) 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  แผนเงิน 1,394,920 บาท  ผลเบิกจ่ายจริง 1,297,227 บาท  

         การใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายร้อยละ ๙๔ / ผลที่ได้ ร้อยละ ๙3.00  
 

               



 

Page | 4  
 

ตารางแสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน 

HR Scorecard    :    มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ( Strategic Alignment)         
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน HR  :        1. ส่งเสริมการบริหารและพัฒนากำลังคนคุณภาพให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือรองรับการ  

    เปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21              
เป้าประสงค์  :   1.1  บริหารและพัฒนากำลังคนคุณภาพให้มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลง      
            1.2  มีกำลังคนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ วท. (เดิม)         
กลยุทธ์  :   บริหารและสร้างกำลังคนคุณภาพให้แก่องค์กร            
แผนงาน / โครงการ  1. โครงการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ            
ตัวช้ีวัด           ร้อยละความสำเร็จของการสร้างบุคลากรเข้าสู่ระบบกำลังคนคุณภาพ  (ร้อยละ 90)       
สรุปผลตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการสร้างบุคลากรเข้าสู่ระบบกำลังคนคุณภาพ ร้อยละ 85       
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ  ร้อยละ ๑๐๐ ( ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563)    
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานพัฒนาบุคคล ส่วนบริหารงานบุคคล            
 
โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 
1. โครงการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ 

๑. การคดัเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง (Hipps) 
 

ข้าราชการผูม้ี
ศักยภาพมีความ

พร้อมสามารถเข้าสู่
ระบบกำลังคน

คุณภาพ 

ร้อยละความสำเรจ็
ของการสร้าง
บุคลากรเข้าสูร่ะบบ
กำลังคนคุณภาพ  
(ร้อยละ 90) 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย / ผล) 
1. การคดัเลือกข้าราชการเข้าสู่รระบบ
ข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง (Hipps) / ผลที่ได้ 
อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครคดัเลือกฯ 
 

 
มีนาคม – กันยายน 

2563 

 
1,400 

 

 
- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

1. โครงการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ 

๒. การคดัเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสตูรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูก
ใหม่ในราชการไทย (New Wave) 

 

  2. การคดัเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสตูรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการ
ไทย (New Wave) / ผล มีข้าราชการ สป.อว. 
ผ่านการคดัเลือกฯ จำนวน ๑ ราย คือ นายรวี 
ตีวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ  
แต่เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงกำหนดการและ
รูปแบบการฝึกอบรม โดยลดเนื้อหาบางส่วนลง 
ปรับเนื้อหาบางส่วนเป็นการฝึกอบรมออนไลน์ 
และยังคงกิจกรรมบางส่วนไว้เพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค 
covid-19 โดยอาจมีการปรับเปลีย่นได้อีกตาม
สถานการณ์ นายรวฯี จึงไมส่ามารถเข้ารับ 
การอบรมตามกำหนดการใหม่ได้ และได้ทำการ
แจ้งสละสิทธ์ิการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว 

ธันวาคม 2562 – 
พฤษภาคม 2563 

- - 

3. การคดัเลือกบุคลากร สป.อว. เพื่อรับ
ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

  3. มีข้าราชการ สป.อว. สมัครเข้ารับการคัดเลือก
บุคลากร สป.อว. เพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน ๑ ราย 
คือ นายชาญวิทย์ ตรีเดช / ผลที่ได้ ดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือกเรยีบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน 
ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิไดร้ับทุนแล้ว 
และนายชาญวิทย์ฯ ได้ทำการแจ้งยืนยันรับทุน
รัฐบาลฯ เรียบร้อยแล้ว 

มีนาคม – ตุลาคม 
2563 

525 525 

4. การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล  
(ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  4. เสนอแผนขอรับจดัสรรทุนฯ (ก.พ.) / ผลที่
ได้ อยู่ระหว่างรอสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ
ประสานแจ้งส่วนราชการดำเนินการ 

มิถุนายน - ตุลาคม 
2563 

- - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

1. โครงการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ 

๕. การส่งบุคลากรรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม
ภายในและ/หรือต่างประเทศ 

  ๕. ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปจัจุบัน 
สป.อว. ส่งบุคลากรรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม
ภายในและ/หรือต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย 

 - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
พัฒนาและเสริมสรา้งให้บุคลากรมคีวามพร้อม
สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบกำลังคน
คุณภาพเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพเป็นกำลัง
สำคัญสามารถขับเคลื่อนองค์กรไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

- 
 
 
 
 

- 
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HR Scorecard    :    มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)        
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน HR  :        2. การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้เพ่ือมุ่งสู่กระทรวงแห่งอนาคต     
เป้าประสงค์  :   สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายด้านต่างๆ        
กลยุทธ์  :   สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรเพื่อยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21    
แผนงาน / โครงการ  2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์ความรู้ด้าน HR           
        3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์ความรู้ด้านกฎหมาย          
ตัวช้ีวัด           1. จำนวนเครือข่ายที่เพ่ิมข้ึนในด้านต่างๆ  (1 เครือข่าย / ปี/ด้าน)         
        2. จำนวนกิจกรรมในการดำเนินงานของเครือข่าย           
สรุปผลตามตัวชี้วัด   1. จำนวนเครือข่ายที่เพ่ิมข้ึนในด้านต่างๆ  จำนวน 1 เครือข่าย คือ เครือข่ายด้านระบบอัตรากำลัง อว.     
        2. จำนวนกิจกรรมในการดำเนินงานของเครือข่าย จำนวน 2 ครั้ง         
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ  ร้อยละ 100        
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานระบบงานและอัตรากำลัง  ส่วนบริหารงานบุคคล  และกลุ่มงานกฎหมาย       
 
โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์ความรู้ด้าน HR  

๒.๑ จดัโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
เครือข่ายดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
 

ข้าราชการ เจา้หน้าท่ี                        
ซ่ึงรับผิดชอบงานด้าน
ข้อมูลอัตรากำลงั จาก

หน่วยงานต่าง ๆ   
ในสังกัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม  
รวม ๑๘ หน่วยงาน 

จำนวน ๕๐ คน 

๑. จำนวนเครือข่าย
ที่เพ่ิมขึ้นในด้าน
ต่างๆ (1 เครือข่าย
หน่วยงานท่ีไม่ใช่
ราชการในสังกัด 
วท. / ปี/ด้าน) 
๒. จำนวนกิจกรรม
ในการดำเนินงาน
ของเครือข่าย
จำนวน ๑ ครั้ง 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
๑.จำนวนเครือข่ายเพิ่มขึ้นในดา้นต่างๆ 
เป้าหมาย เครือข่ายหน่วยงานที่ไมใ่ช่ราชการใน
สังกัด วท. จำนวน ๑ เครือข่าย / ผล มี
เครือข่ายดา้นอัตรากำลัง อว. จำนวน ๑ 
เครือข่าย ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดกระทรวง อว. รวม ๑๘ หน่วยงาน  
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
ธันวาคม 256๒ 
เวลา 09.00– 

1๔.๓0 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ 
และศูนยฝ์ึกอบรม
คอมพิวเตอร์ ช้ัน ๗ 
อาคารพระจอมเกล้า 

สป.อว. 

๘,๐๖๐ ๗,๔๔๐ 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์ความรู้ด้าน HR (ต่อ)  

  ๓. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีต่อ
การเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ               
ในภาพรวม 
(เป้าหมายร้อยละ 
๘๐) 

๒. จัดสัมมนาเครือข่ายด้าน HR เป้าหมาย
จำนวน ๑ ครั้ง / ผลจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม จำนวน ๑ ครั้ง 
๓. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 
จำนวน ๕๐ คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน ๔๘ คน 
 
 - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ต่อการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ               
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ / ผลทีไ่ด้
ร้อยละ ๘๘.๖๒ 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสรุปอัตรากำลัง อว. สามารถใช้
งานระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
๓. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านอัตรากำลัง อว. เพื่อ
พัฒนาระบบงาน  ด้านอัตรากำลังของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมใหม้ีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
๔. เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานโครงการผ่าน
ทางเว็บไซตส์่วนบริหารงานบุคคล
http://personnel.ops.go.th/ 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์ความรู้ด้าน HR (ต่อ)   

๒.๒  สร้างเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคล
และผูป้ฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องผ่าน
แอพพลิเคชั่น Line 

ข้าราชการ เจา้หนา้ที่                        
ซึ่งรับผิดชอบงาน

ด้านข้อมูล
อัตรากำลัง จาก
หน่วยงานต่าง ๆ    

ในสังกดักระทรวงฯ  
รวม ๑๘ หนว่ยงาน 
จำนวน  ๑๘ คน 

๑ ครั้ง - ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
๑. มีกลุม่แอพพลิเคช่ัน Line เป้าหมาย ๑ กลุ่ม 
/ ผล มีกลุ่มแอพพลเิคชั่น Line  
จำนวน ๑ กลุ่ม ช่ือกลุ่ม  
“ระบบอัตรากำลัง อว. (HRMS)” 
 
๒. มีจำนวนผู้เข้าร่วมกลุ่มแอพพลเิคชั่น Line 
ระบบอัตรากำลัง อว. เป้าหมายอย่างน้อย
หน่วยงานละ ๑ คน รวม ๑๘ คน / ผลทีไ่ด้       
มีจำนวนสมาชิกในกลุ่ม Line จำนวน ๓๔ คน 
 
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เพิ่มช่องทางในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 
รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกในเครอืข่ายการ
ทำงานด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคลได้
แลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกัน กรณีมีปญัหา 
หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการ สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที หรือสมาชิกสามารถ
แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารด้านระบบอัตรากำลัง
เพื่อพัฒนาระบบงานด้านอัตรากำลังของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมใหม้ีประสิทธิภาพ และดำเนินการได้
อย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
ธันวาคม 256๒   

-  
ปัจจุบัน 

- - 



 

Page | 10  
 

โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 

3.1 สร้างเครือข่ายนักกฎหมายของ
หน่วยงานในสังกัด อว.  

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี                        
ซึ่งรับผิดชอบงาน
ด้านกฎหมาย จาก
หน่วยงานต่าง ๆ   
ในสังกัดกระทรวงฯ  

1 เครือข่าย ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(หมายเหตุ : ยังไมส่ามารถดำเนินการได ้

ในขณะนี้ เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาด 
COVID19) 

พฤษภาคม 
- 

กันยายน 2563 

- - 

3.๒ สร้างเครือข่ายผูป้ฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการออกระเบยีบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 
ประกาศหรือคำสั่ง รวมถึงการเสนอเรื่อง 
ขอหารือ ขอความเห็นชอบ ของหน่วยงาน
ในสังกัด อว. 

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี                        
ซึ่งรับผิดชอบงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
เสนอเรื่องขอหารือ/
ขอความเห็นชอบ
จากหน่วยงานต่าง 
ๆ  ในสังกัด
กระทรวงฯ 

1 เครือข่าย ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(หมายเหตุ : ยังไมส่ามารถดำเนินการได ้

ในขณะนี้ เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาด 
COVID19) 

พฤษภาคม 
- 

กันยายน 2563 

  

3.๓ สัมมนาเครือข่ายด้านกฎหมาย ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี                        
ซึ่งรับผิดชอบงาน
ด้านกฎหมาย จาก
หน่วยงานต่าง ๆ   
ในสังกัดกระทรวงฯ 

1 ครั้ง ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(หมายเหตุ : ยังไมส่ามารถดำเนินการได ้

ในขณะนี้ เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาด 
COVID19) 

กันยายน 2563 - - 

3.๔ ประชุมด้านกฎหมายสญัจร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี                        
ซ่ึงรับผิดชอบงาน
ด้านกฎหมาย จาก
หน่วยงานต่าง ๆ   
ในสังกัดกระทรวงฯ 

1 ครั้ง ยังไม่ได้ดำเนินการ 
(หมายเหตุ : ยังไมส่ามารถดำเนินการได ้

ในขณะนี้ เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาด 
COVID19) 

กันยายน 2563 - - 
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HR Scorecard    : มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)           
   มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)        
   มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)        
   มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)        
   มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Quality of Work life)       
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน HR  :        3. สร้างระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูงแห่งการเรียนรู้     
เป้าประสงค์  :   3.1  มีการส่งเสริมการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ( KM )           
กลยุทธ์  :   บริหารจัดการและสร้างระบบการเรียนรู้สู่องค์กรสมรรถนะสูง           
แผนงาน / โครงการ  4. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ภายใน สป.วท. (เดิม)          
ตัวช้ีวัด           จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ (7 เรื่อง/ปี)           
สรุปผลตามตัวชี้วัด จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ จำนวน 2 เรื่อง (ณ กันยายน 2563)       
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ   ร้อยละ 28.57         
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานพัฒนาบุคคล  ส่วนบริหารงานบุคคล              
 
โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 
4. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ภายใน สป.วท. (เดิม) 

1. แผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) ของ สป.อว. (ด้าน ววน.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 

บุคลากร สป. และ 
สร.อว.  

๑ แผน 
 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
เป้าหมาย แผนการจดัการความรู้ (KM Action 
Plan) ของ สป.อว. (ด้าน ววน.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผน/  
ผลที่ได้ แผน KMฯ จำนวน 1 แผน /๔ องค์
ความรู้ เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ 
http://personnel.ops.go.th 
 
 

ตุลาคม - ธันวาคม 
2562 

 

- - 

http://personnel.ops.go.th/
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

4. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ภายใน สป.วท. (เดิม) 

- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
๑. ข ับเคล ื ่อนการพ ัฒนาองค ์กร เพื่ อ

ยกระดับองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ พร้อมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาคร ัฐ (PMQA ๔.๐) หมวดท ี ่  ๔ การวัด       
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

๒. องค์ความรู้จัดเก็บไว้ในคลังความรู้ใน
ร ะ บ บ อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส ์ ท ี ่ เ ว ็ บ ไ ซ ต์  
km.mhesi.go.th บ ุ ค ล า ก ร ขอ ง  ส ป . อ ว . 
นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

2. การจดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) 
(จำนวน 7 เรื่อง) 

บุคลากร สป. และ 
สร.อว.  

จำนวนองค์ความรู้
ที่ได้รับการจัดการ
อย่างเป็นระบบ            
(7 เรื่อง/ปี) 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมาย 
จำนวน ๗ เรื่อง / ผลที่ได้ จำนวน ๒ เรื่อง  
* เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสั COVID-19 ส่งผลใหไ้ม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรม KM ได้ตามแผนท่ีกำหนด 
-- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
สป.อว. มีการส่งเสริมการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้                        
เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

4. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ภายใน สป.วท. (เดิม) 

         2.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามแนวทางการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) หัวข้อ
เรื่อง เทคนิคการเขยีนโครงร่างผลงานทาง
วิชาการเพื่อเข้าสูร่ะดับชำนาญการและ
ระดับชำนาญการพิเศษ 

 

ข้าราชการของ สป. 
และ สร.อว. ประเภท
วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ และ
ระดับชำนาญการที่
มีคุณสมบัตเิบื้องต้น
ครบถ้วน สามารถ
เข้ารับการคัดเลือก
และประเมินบคุคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับ
ชำนาญการ และ
ระดับชำนาญการ
พิเศษ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จำนวน
ประมาณ ๗๐ คน 

๑. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ที่มีต่อ
การจัดโครงการใน
ภาพรวม 
๒. ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
เทคนิคการเขียน
โครงร่างผลงานทาง
วิชาการเพื่อเข้าสู่
ระดับชำนาญการ 
และระดับชำนาญ
การพิเศษ เพิ่มขึ้น
สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โรงการฯ 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย จำนวน 
70 คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน 70 คน 
 
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
๑. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ต ่อการจ ัดโครงการในภาพรวมเป ้าหมาย            
ร้อยละ ๘๐ /ผลที่ได้ ร้อยละ ๘๘.๗๐ 

๒.ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ เป้าหมาย ร้อยละ 75 / ผลที่ได้              
ร้อยละ ๘๓.๙๑ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 6 
ห้อง 615 อาคาร

สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ 

 

- ๑๙,๙๕๐ 

       2.2. กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์
การเข้าสูร่ะบบข้าราชการผู้มผีลสมัฤทธ์ิสูง  

 

ข้าราชการผูม้ี
ศักยภาพ และ

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ ของ สป.อว.  
จำนวน 40 คน 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการใน
ภาพรวม (ร้อยละ 

75) 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย จำนวน 
40 คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน 40 คน 
 
 

 

 

วันอังคารที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้อง M01 ช้ัน M 
อาคารสำนักงาน

นวัตกรรมแห่งชาต ิ

- - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

4. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ภายใน สป.วท. (เดิม) 

- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ต ่อการจ ัดโครงการในภาพรวมเป ้าหมาย              
ร้อยละ ๘๐ /ผลที่ได้ ร้อยละ 90.55 
2. ผู ้เข ้าร ่วมโครงการมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมาก
ขึ้น มีความสนใจในการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาตนเอง เพื ่อเข้าสู ่ระบบกำลังคน
คุณภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน HR  :        3. สร้างระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูงแห่งการเรียนรู้    
เป้าประสงค์  :   3.2  มีการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะบุคลากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง       
กลยุทธ์  :   พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สป.วท. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21        
แผนงาน / โครงการ  5. โครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ สป.วท.(เดิม)          
ตัวช้ีวัด           ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 80)           
สรุปผลตามตัวชี้วัด  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 65           
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ  ร้อยละ ๑๐๐ ( ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563)    
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานพัฒนาบุคคล  ส่วนบริหารงานบุคคล             
 
โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 
5.1  จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สป.วท. 

การจัดทำแผนปฏิบตัิการดา้นการพัฒนา
บุคลากรสำนักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ดา้น
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม) 

1 แผน - ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
เป้าหมาย มีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
บุคลากร จำนวน 1 แผน / ผลทีไ่ด้ มแีผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนกังาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม (ดา้นวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
  
 

 

ตุลาคม - ธันวาคม 
2562 

- - 

- -> แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

5.1  จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สป.วท. (ต่อ) 

   - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1. บ ุคลากรสำน ักงานปล ัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได ้ร ับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
สำน ักงานปล ัดกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม ท่ีได้รับการ
เสรมิสร้าง เพิ่มพูนทักษะ สมรรถนะ และ
พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น บรรลผุลสัมฤทธิ์ของงาน 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 
5.2  ฝึกอบรมบุคลากรให้สอดรับกับการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 

1. จัดส่งข้าราชการบรรจุใหมเ่ข้ารบัการ
ฝึกอบรมหลักสตูรการเป็นข้าราชการที่ด ี
 

 

1. ข้าราชการบรรจุ
ใหม ่อว. จำนวน 
60 คน 
 

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนา (ร้อยละ 
80) 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
ส่งข้าราชการบรรจุใหมเ่ข้ารับการฝึกอบรม
หลักสตูรการเป็นข้าราชการที่ดี เปา้หมาย ๖๐ 
คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน 18 คน แบง่เป็น สป.อว 
(ด้าน ววน. ) จำนวน 5 คน หน่วยงานในสังกัด 
อว. จำนวน 13 คน และอยู่ระหวา่งดำเนินการ
ส่งข้าราชการบรรจุใหมเ่ข้ารับการฝึกอบรบ
หลักสตูรการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 21 
คน แบ่งเป็น สป.อว (ด้านการอุดมศึกษา) 
จำนวน 4 คน หน่วยงานในสังกัด อว. จำนวน 
17 คน  *ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 ทั้งนี้ 
สป.อว. อยู่ระหว่างจดัทำโครงสร้างกระทรวง 
สป.อว. จึงชะลอการสรรหาข้าราชการบรรจุ
ใหม่ไปจนกว่ากฎกระทรวงจะแล้วเสร็จ  ส่งผล
ให้ไม่สามารถรับข้าราชการใหม่ไดต้ามเป้าที่
ประมาณการไว ้

- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการบรรจุใหมม่ีความรูค้วามเข้าใจและ
ทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
สามารถนำอุดมการณ์และปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่ดไีปใช้ในการปฏิบัติการได้ มี
เครือข่ายในการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ จากต่าง
หน่วยงาน เพื่อประสานความร่วมมือในการ
ทำงานได้ในอนาคต 

 
ตุลาคม 2562 

– 
กันยายน 2563 

 
 
 
 
 

 

 
65,000 

(เฉพาะ สป.อว. 
ววน.) 

 
 
 
 

 

 
62,500 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

2. การปฐมนเิทศบุคลากรบรรจุใหม่ของ 
สป.อว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ สป.และสร.อว. 
จำนวน 30 คน 

๑.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มตี่อการ
เข้าโครงการ  
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย ร้อยละ ๗๕ 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย จำนวน 
๓๐ คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน 40 คน 

- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ต่อการเข้าโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ใน
ภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ / ผลที่ได้  
ร้อยละ 90.55 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ เป้าหมายร้อยละ  ๗๕ /              
ผลที่ได้ ร้อยละ 79.31 

วันอังคารที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้อง M01 ช้ัน M 
อาคารสำนักงาน

นวัตกรรมแห่งชาต ิ

19,250 14,800 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน HR  :        3. สร้างระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูงแห่งการเรียนรู้     
เป้าประสงค์  :   3.3  ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัยและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์  :   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล            
แผนงาน / โครงการ  6. โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล         

      7. โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ Back office, Front office          

ตัวช้ีวัด     ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 80)        
สรุปผลตามตัวชี้วัด  ร้อยละ 80                
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ   -          
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และทะเบียนประวัติ  ส่วนบริหารงานบุคคล  ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 
โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 
6. โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(DPIS) ให้เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ 
ERP-HR ให้เป็นปัจจุบัน 
 

เจ้าหน้าท่ีส่วน
บริหารงานบุคคล 

ร้อยละความ
ถูกต้องของข้อมูล
บุคลากรในระบบ 
DPIS 
ร้อยละความ
ถูกต้องของข้อมูล
บุคลากรในระบบ 
ERP 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
บุคลากรมีฐานข้อมูลในระบบ DPIS จำนวน
251 คน (สป. และ สร.อว. : ข้าราชการ 210 
คน/ลูกจ้างประจำ 16 คน และพนักงาน
ราชการ 35 คน) คิดเป็น ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรทั่งหมด 
บุคลากรมีฐานข้อมูลในระบบ ERP จำนวน 
251 คนคน (สป. และ สร.อว. : ข้าราชการ 
210 คน/ลูกจ้างประจำ 16 คน และพนักงาน
ราชการ 35 คน)  คิดเป็น ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรทั้งหมด 
ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลบุคลากรใน
ระบบ DPIS เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ 
ร้อยละ 80.58 

1 ตุลาคม 2562 
– 

30 กันยายน 
2563 

- - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

7. โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ Back office, Front office 

   ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลบุคลากรใน
ระบบ ERP เป้าหมายร้อยละ 80 / ผลทีไ่ด้ 
ร้อยละ 97.52 
 - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
บุคลากรสามารถเรียกดูฐานข้อมลูส่วนบุคคลได้
ผ่านระบบ DPIS สป. และ สร.อว. 
http://dpis.mhesi.go.th/ 

   

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เจ้าหน้าท่ี สบค./
เจ้าหน้าท่ี ศท. 
 

ร้อยละความสำเรจ็
ของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สนับสนุน
การงานการบรหิารทรัพยากรบุคคล จำนวน   
5 งาน โดยดำเนินการผ่านระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร : ERP 
(https://erp.mhesi.go.th/) โดยมี
รายละเอียดการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 
ดังนี ้
1. งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
2. งานประเมินผลงานทางวิชาการ 
3. งานประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
4. งานจัดทำหนังสือรับรองการทำงานงาน 
และ 
5.งานด้านอัตรากำลังโดยดำเนินการผ่านระบบ
สรุปอัตรากำลัง อว. 
http://hrms.mhesi.go.th/ การรายงานผล
ด้านอัตรากำลังระดับกระทรวงให้ผู้บริหาร
ทราบ   
 

1 ตุลาคม 2562  
– 

   30 กันยายน 
2563 

- - 

http://hrms.mhesi.go.th/
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

7. โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ Back office, Front office 

   ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ รอ้ยละ 80 
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เพิ่มช่องทางในดำเนินงานเพื่อพัฒนางานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สป.อว. ให้มี
ประสิทธิภาพ และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน และประหยัดทรัพยากรกระดาษใน
การเก็บรวบรวมชข้อมูลอีกด้วย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน HR  :        3. สร้างระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูงแห่งการเรียนรู้     
เป้าประสงค์  :   3.4   มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน           
กลยุทธ์  :   เสริมสร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทำงาน และสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานเพ่ือความผูกพันองค์กร    
แผนงาน / โครงการ  8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.วท. (เดิม)       
ตัวช้ีวัด    ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สป.อว. ต่อสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทำงาน และสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (ร้อยละ 80)  
สรุปผลตามตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สป.อว. ต่อสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทำงานฯ  ร้อยละ ๘๕.๗๖     
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ  ร้อยละ 99.50 ( ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563)     
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานพัฒนาบุคคล  ส่วนบริหารงานบุคคล              
 
โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 
8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.วท. (เดิม)  

1. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสรา้งความผาสุก 
และความผูกพันของบุคลากร สป.อว.  
(ด้าน ววน.) ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร สป. และ 
สร.อว. 

 

๑. ปฏิทินการ
ดำเนินงานฯ ๑ เล่ม 
๒. ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร 
ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เสรมิสร้างความ
ผาสุก และความ
ผูกพันของบุคลากร 
สป.อว. (ด้าน ววน.) 
(ร้อยละ 80) 
 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
๑. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เสรมิสร้างความผาสกุ และความ
ผูกพันของบุคลากร สป.อว. (ด้าน ววน.) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป้าหมาย 
จำนวน ๑ เลม่ / ผล จำนวน ๑ เลม่ 
๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเวบ็ไซต์ 
http://personnel.ops.go.th/ 

เพื่อใหบ้คุลากร สป.และ สร.อว.รบัทราบโดยทั่วกนั 

- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
• ๑. การทำปฏิทินการดำเนินงานช่วยให้มีการ

ตรวจสอบ/ควบคุมงาน ให้มีประสทิธิภาพ 
• มากยิ่งข้ึน 
• ๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรฯ ร้อยละ 

๘๕.๗๖ 

ตุลาคม  
-  

ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

http://personnel.ops.go.th/
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.วท. (เดิม)  

2. โครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นการเงิน
เพื่อความมั่นคงในอาชีพบุคลากร สป. และ 
สร.อว. เรื่อง "จัดการเงินดี ชีวีมสีุข" 
 

บุคลากร สป. และ 
สร.อว. 

จำนวน 80 คน 

๑. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มตี่อการ
เข้ารับการฝึกอบรม
ในภาพรวม เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย ร้อยละ ๗๕ 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย จำนวน 
๘๐ คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน 74 คน  
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ต่อการเข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม 
เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐/ผลทีไ่ด้ ร้อยละ 88.44 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ เป้าหมายร้อยละ ๗๕/                 
ผลที่ได้ ร้อยละ 85.33 

วันอังคารที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องฝึกอบรม  
ช้ัน 5 ห้อง 519 
อาคารสถานศึกษา

เคมีปฏิบตัิ  
กรมวิทยาศาสตร์

บริการ 

34,200 21,090 

๓. กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจ สร้างสุข สร้าง
รอยยิ้ม 

บุคลากร สป. 
สร.อว. และ

หน่วยงานในสังกัด 
อว. 

ความพึงพอใจของ
บุคลากร สป.อว. ท่ี
มีต่อกิจกรรมปันรัก 
ปันน้ำใจ สร้างสุข 
สร้างรอยยิ้ม 
เป้าหมาย ร้อยละ 
๘๐ 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
มีหน่วยงานในสังกัด อว. ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมาย 16 จำนวน 9 หน่วยงาน  
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
๑. เกิดการพัฒนาภายในตัวคนจากภายในโดย
พัฒนากระบวนการคดิ การเปลี่ยนแปลงจาก
ภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดพฤติกรรมในองค์กรที่
สร้างสรรค์ มสีัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน รู้จัก
การแบ่งปนั รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง อัน
จะนำไปสู่การอยูร่่วมกันในองค์กรได้อย่างมี
ความสุข 
๒. ความพึงพอใจของบุคลากร สป.อว. ท่ีมีต่อ
กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจ สรา้งสุข สร้างรอยยิ้ม 
เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐/ผลทีไ่ด้ ร้อยละ ๘๗.๐๓ 

วันอังคารที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๓  

ณ มูลนิธิกระจกเงา 
(สำนักงาน
กรุงเทพฯ) 

- - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.วท. (เดิม)  

๔. กิจกรรมอวยพรวันเกดิ Happy 
Birthday to you 

บุคลากร สป.อว.  ความพึงพอใจของ
บุคลากร สป.อว.  
ที่มตี่อกิจกรรมอวย
พรวันเกิด Happy 
Birthday to you 
เป้าหมาย ร้อยละ 
๘๐ 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  ส่งการ์ดอวยพรวันเกดิของบุคลากร สป.อว. 
(ด้าน ววน.) ระหว่าง ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ รวม
ทั้งสิ้น ๓๔๖  ฉบับ 
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
๑. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ของบุคลากร สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพ 
๒. ความพึงพอใจของบุคลากร สป.อว. ท่ีมีต่อ
กิจกรรมอวยพรวันเกิด Happy Birthday to 
you เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐/ ผลที่ได้ ร้อยละ 
๘๗.๐๓ 

ตุลาคม 25๖๒ - 
กันยายน 25๖๓ 

- - 

๕. โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย 
Happy Heart  
    (๑) ปฏิทินเก่า...เราขอ 
    (๒) กิจกรรมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว 
มีค่า...เพื่อชุมชนที่ขาดแคลน 

บุคลากร สป.อว. ความพึงพอใจของ
บุคลากร สป.อว. ท่ี
มีต่อโครงการสร้าง
สุขในการทำงาน
ด้วย Happy 
Heart เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
ได้รับบริจาคปฏิทินตั้งโตะ๊เก่าจากหน่วยงาน

ในสังกัด อว. และบุคลากร สป.อว. รวมจำนวน 
1,363 เลม่ 
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรมีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักถึง
การมีจิตใจเอื้อเฟื้อและแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อย
โอกาสในสังคม 
๒. ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์
ที่ดีในองค์กรรวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร 
 
 
 

ตุลาคม 25๖๒ - 
กันยายน 25๖๓ 

- - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.วท. (เดิม)  

   3. ความพึงพอใจของบุคลากร สป.อว. ท่ีมีต่อ
โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy 
Heart เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐/ ผลที่ได้ ร้อยละ 
๘๗.๖๙ 

   

๖. โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของ
บุคลากรสำนักงานปลดักระทรวง และ
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

บุคลากร สป. และ 
สร.อว.  

จำนวน ๖๐ คน 

๑. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการใน
ภาพรวม เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย ร้อยละ ๗๕ 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
๑. จำนวนผู ้ เข ้าร ่วมโครงการฯ เป้าหมาย 
จำนวน ๖๐ คน / ผลที่ได้ จำนวน ๔๙ คน  
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
๑. ความพึงพอใจของผู ้เข ้าร ่วมโครงการฯ 
เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐/ ผลที่ได้ ร้อยละ ๙๖.๓๐ 
๒.  ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ เป้าหมายร้อยละ ๗๕/                
ผลที่ได้ ร้อยละ ๙๑.๔๓ 

วันท่ี ๑๔ - ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ พ้ืนท่ีจังหวัด

ราชบุร ี

- ๑๔๓,๙๔๗ 
(งบโครงการ

พระราชดำริฯ) 

๗. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้าง
สุข ผูกพัน ให้กับบุคลากรในการขบัเคลื่อน
การทำงานสู่เป้าหมายขององค์กร" 
(ดำเนินการร่วมกับ สบ., ศปท. และ กพร.)  

บุคลากร สป. และ 
สร.อว.  

จำนวน ๑๒๐ คน 

๑. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการใน
ภาพรวม เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย จำนวน 
๑๒๐ คน / ผลที่ได้ จำนวน ๑๐๑ คน  
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
๑. ความพึงพอใจของผู ้เข ้าร ่วมโครงการฯ 
เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐/ ผลที่ได้ ร้อยละ ๙๓.๐๕ 
 

วันท่ี ๑๙ - ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมการเ์ด้นค
ลิฟ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา อ.บางละมุง  

จ.ชลบุร ี

- - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน HR  :        3. สร้างระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูงแห่งการเรียนรู้     
เป้าประสงค์  :   3.5  มีการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล สู่การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม      
กลยุทธ์  :   ส่งเสริมค่านิยมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล         
แผนงาน / โครงการ  9. โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม         
ตัวช้ีวัด        ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สป.วท. (เดิม) (ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม)        
สรุปผลตามตัวชี้วัด   ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีหนังสือแจ้งเรื่องการประเมินองค์กรคุณธรรมปี ๒๕๖๓ จากกรมการศาสนา                                          
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ  ร้อยละ ๑๐๐ (ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓)                                                              

หน่วยงานรับผิดชอบ :     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต                 

โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9. โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๙.๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง 
การขับเคลื่อนกระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การ
เป็นองค์กรคุณธรรม 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ี สป.อว. 

ระดับการประเมิน
องค์กรคุณธรรม
ของ สป.อว. 
(เป้าหมาย :                 
ระดับ 1 องค์กร
ส่งเสริมคณุธรรม) 

 - ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ที่มีต่อการจดัโครงการในภาพรวม 
เป้าหมายร้อยละ ๘๐ /ผลทีไ่ด้ ร้อยละ ๙๒.๘๑ 
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมทีัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต เป้าหมาย              
ร้อยละ ๘๕/ผลที่ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 
๑๐๐ คน/ผลทีไ่ด้ ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 
๔. ระดับการประเมินองค์กรคณุธรรม ของ 
สป.อว. เป้าหมายระดับ ๑ องค์กรส่งเสริม
คุณธรรม/ ผลทีไ่ด้ ไม่ได้ดำเนินการประเมิน 
เนื่องจากไมไ่ด้รับหนังสือแจ้งการประเมิน
องค์กรคุณธรรมจากกรมการศาสนา 
 

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓                            

ณ ห้องปริน้ซ์บอลรูม ๓ 
โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ 

มหานาค กทม. 

๑๓๒,๕๐๐.- 
 

๗๑,๙๐๐.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

   - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เจ้าหน้าที ่หน่วยงานในสังกัด อว. มีความรู้ 
ความเข ้าใจเก ี ่ยวก ับการประเม ินองค ์กร
คุณธรรมอย่างถูกต้อง 

   

๙.๒ จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ขับเคลื่อน สป.อว. สู่องค์กรคุณธรรมตาม
แนวทาง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่                 
อยากทำ”  
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ี สป.อว. 
และสมาชิกชมรม 
“เครือข่าย
อาสาสมัคร อว. 
ป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจรติ” 

จำนวนกิจกรรม         
จิตอาสาที่
หน่วยงานจัดขึ้นเอง
หรือเข้าร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
๑. มีจำนวนผู ้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย
จำนวน ๕๖ คน/ผลที่ได้ จำนวน ๓๗ คน 
๒. ร้อยละบุคลากรเปา้หมายของ อว. ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม “การขับเคลื ่อน สป.อว. สู ่องค์กร
คุณธรรมตามแนวทาง “ปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที ่อยากทำ” เป้าหมายร้อยละ ๘๐/                
ผลที่ได้ ร้อยละ ๖๖.๐๗ 
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
๑.ความพึงพอใจของผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการฯ                  
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐/ ผลที่ได้ 
ร้อยละ ๙๔.๗๘ 
๒.ผ ู ้ เข ้ า ร ่ วมโครงการฯ และ เคร ื อข ่ าย
อาสาสมัคร อว. ม ีความเข้มแข็ง สามารถ
ขับเคลื ่อนงานจิตอาสาด้านการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 

๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมไมด้า

รีอร์ท  
อ.เมืองกาญจนบุรี  

จ.กาญจนบุร ี
 
 
 

๑๖๓,๐๐๐.- ๑๕๕,๐๒๘.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9. โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

9.3 การประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง 
การจัดทำแผนปฏบิัติการป้องกนัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผน 
ปฏิบัติการสง่เสริมคุณธรรม อว. (พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏบิัติการ
ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ สป.อว. 
และหน่วยงานใน
สังกัด อว. จำนวน 
๑๐๐ คน 

- (ร่าง) 
แผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
(1 แผน) 
- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การจัดทำ
แผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบฯ” (ร้อยละ 
80) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- (ร่าง) แผนปฏบิัติการเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ประจำปงีบประมาณ 2563 – 
2565 เป้าหมาย จำนวน 1 แผน / ผลทีไ่ด้ 
จำนวน ๑ แผน 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย
จำนวน ๑๐๐ คน / ผลที่ได้ จำนวน 
๙๙ คน 
- ร้อยละบุคลากรเปา้หมายของ อว. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง 
การจัดทำแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต
และประพฤติมชิอบฯ” เป้าหมาย ร้อยละ 
80 / ผลที่ได้ ร้อยละ ๙๙.๐๐ 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / 
ผลที่ได้ ร้อยละ 8๘.๑๘ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏบิัติการฯ 
และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรม
และธรรมาภิบาล 
 

วันอังคารที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ ณ ห้องแม
จิก ๒ ชั้น ๒ 

โรงแรมมิราเคิล แก
รนด์ คอนเวนชัน่ 
หลักสี่ กรุงเทพ 

๗๒,๒๐๐.- ๗๒,๒๐๐.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

   - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เจ้าหน้าที ่หน่วยงานในสังกัด อว. มีความรู้ 
ความเข ้าใจเก ี ่ยวก ับการประเม ินองค ์กร
คุณธรรมอย่างถูกต้อง 

   

9.4 การประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตและ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
อว. คร้ังที่ 1/2563  

- อนุกรรมการ
หน่วยงานในสังกัด 
อว. 

- แผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
(1 แผน) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เป้าหมาย 
จำนวน ๔๕ คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน ๓๗ คน 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบตักิารส่งเสริม
คุณธรรม อว. (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่
สามารถนำไปปรบัปรุง/แก้ไขและใช้เป็น
แนวทางในการดำเนนิงานสำหรับหน่วยงาน
ในสังกัด อว. อย่างเป็นรปูธรรม 

วันจันทร์ที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ 
ห้องประชุมชัน้ ๓ 
อาคาร ๒ สป.อว. 

๖,๐๐๐.- 
(หน่วยงาน) 

5,735.- 
(หน่วยงาน) 

9.5 โครงการคาราวาน “เครือข่าย
อาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริต” มีกิจกรรม ได้แก่ 
๑) โครงการคาราวานฯ คร้ังที่ 1 เมื่อ
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ สป.อว. (ภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม) 
 
 
 

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ และ
พนักงานจ้าง
เอกชนดำเนินงาน 
สป.อว. 

- มีจำนวนสมาชิก
ของชมรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 ต่อปี 
(ร้อยละ 5) 
- มีจำนวนสมาชิก 
ที่สมัครเข้าร่วม
ชมรมเพิ่มขึ้น 
(ไม่ต่ำกวา่ ๒๐ 
คน)  
 

ผลลัพธ์เชงิปริมาณ : 
- มีจำนวนสมาชิกของชมรมเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายร้อยละ ๕ ต่อปี / ผลที่ได้ 
ร้อยละ 84 
- มีจำนวนสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมชมรม
เพิ่มข้ึน เป้าหมายไม่ตำ่กว่า ๒๐ คน / 
ผลที่ได้ จำนวน 63 คน 
- รายงานสรุปผลการจัดโครงการ พร้อม 
ข้อเสนอแนะกิจกรรมอาสาทำด ีเป้าหมาย
จำนวน ๑ เล่ม / ผลที่ได้ จำนวน ๑ เล่ม 

เดือนธันวาคม 
๒๕๖๒ และ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

16,6๐๐.- 
(งบหน่วยงาน) 

 
 
 
 
 
 
 

 

16,6๐๐.- 
(งบหน่วยงาน) 
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โครงการ / กิจกรรม  

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 
2) โครงการคาราวานฯคร้ังที่ ๒ เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ 
สป.อว. (ภารกิจด้านการอุดมศึกษา) 

  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / 
ผลที่ได้ ร้อยละ 86.78  
- เกิดสุขภาวะภายในองค์กร องคก์รม ี
ความรัก ความสามัคคีมากขึ้น รวมถึง 
เกิดเครือข่ายอาสาสมัคร อว. ท่ีมีความ-
เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนงานจติอาสาด้าน
การป้องกันการทุจริตประพฤตมิิชอบ และ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และ 
งานสาธารณะประโยชน์ตา่งๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

   

9.6 โครงการส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI 
สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทย ไม่
โกง”  

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่/ 
สป.อว.,หน่วยงาน 
ในสังกัด อว. 
สมาชิกชมรม
เครือข่ายและ
อาสาสมัคร อว. 
ป้องกันและเฝา้
ระวังการทุจริต, 
เจ้าหน้าที่  
-นักเรียนและครู
โรงเรียนวัดเขา
น้อย  

- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การส่งเสริม
บทบาทการมีส่วน
ร่วมต่อสังคม และ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
(ร้อยละ 80) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เปา้หมาย
จำนวน 56 คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน 57 คน 
- ร้อยละบุคลากรเป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมบทบาท 
การมีส่วนร่วมต่อสังคม และส่งเสริม 
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลทีไ่ด้ 
ร้อยละ 101.79 
- มีจำนวนข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียนโรงเรียนวดัเขาน้อย เป้าหมาย จำนวน 
๑๕๒ คน / ผลที่ได้ จำนวน 150 คน 
 

ระหว่างวันที่ ๒๓ - 
๒๔ มกราคม 

๒๕๖๓ ณ โรงเรียน
วัดเขาน้อย ต.วังด้ง 
และการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ณ ศูนย์การเรียนรู้
มณฑลทหารบกที่ 
๑๗   ค่ายสุรสีห์ ต.
ลาดหญ้า อ.เมือง

กาญจนบุรี จ.
กาญจนบุร ี

1๗๐,0๐๐.- 169,775.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

   ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลทีไ่ด้ 
ร้อยละ 88.26 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจติสำนกึด้านการ
ช่วยเหลือทำประโยชน์เพื่อสังคม และเกดิการ
บูรณการระหว่างหน่วยงานในสังกดั อว. กับ
โรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต รวมถึงน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน 

   

9.7 กิจกรรม Focus Group เพื่อ
วิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบ
การประเมิน (คร้ังที่ 2) โครงการ
คลินิกให้คำปรึกษาทางวชิาการในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ของหน่วยงานภาครัฐ (โครงการคลินิก 
ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
 

- เจ้าหน้าที่ 
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องของ
สถาบันอุดม 
ศึกษาในสังกัด อว.  

- ร้อยละของ
บุคลากรเป้าหมาย
ของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การยกระดับ
พัฒนา การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(ITA) ในการ
ดำเนินงานของ 
อว.” 
(ร้อยละ 80) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย
จำนวน ๑๙๐ คน / ผลที่ได้ จำนวน ๑๘๘ คน 
- ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับพัฒนา 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ในการดำเนินงานของ อว.” 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ รอ้ยละ 
๙๘.๙๕ 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / 
ผลที่ได้ ร้อยละ ๙๖.๔๐ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรูค้วามเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัตงิานได้ตรงตามแนวทาง
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และได ้

ระหว่างวันที่ 18 - 
19 กุมภาพันธ์ 

2563 ณ โรงแรม
เบสท์เวสเทิร์น 

พลัส  
แวนดาแกรนด์               

จ.นนทบุรี 

๑๔0,950.- 140,950.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

   ข้อเสนอแนะสำหรับปรบัปรุงการดำเนินงาน
เพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาใน
สังกัด อว. 

   

9.8 กิจกรรมการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(โครงการคลินิก ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ สป.อว. 
และหน่วยงานใน
สังกัด อว. 

 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย
จำนวน 50 คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน ๔๑ คน 
- ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับพัฒนา 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ในการดำเนินงานของ อว.” 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลทีไ่ด ้ร้อยละ 
82.๐๐ 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / 
ผลที่ได้ ร้อยละ ๙๐.๓๗ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู ้
ความเข้าใจ และสามารถปฏบิัตงิานได้ตรง
ตามแนวทางทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
และได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง 
การดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ
หน่วยงานในสังกัด อว. 
 

วันอังคารที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ 256๓ 
ณ ห้องนนทบุรี ๑ 
สำนักงาน ป.ป.ช. 

จ.นนทบุรี 

- - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.9  การประชุ มคณะทำงานการ
ดำเน ินงานของ ศปท.อว. คร ั ้ งที่  
1/2563  
 

- คณะทำงานการ
ดำเนินงานของ 
ศปท.อว. 

- คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน สป.อว.  

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เป้าหมาย 
จำนวน 50 คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน ๓๗ คน 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- คู่มือการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 
สป.อว. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สป.อว. 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ สป.อว. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่
สามารถนำไปใช้เปน็แนวทางในการ
ดำเนินงานและปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

ว ั นอ ั ง คารที่  12 
พฤษภาคม 2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 
3 อาคาร 2 สป.อว. 

5,425.- 5,735.- 

9.10 โครงการเสรมิสรา้งความรูด้า้นการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจรติ หัวข้อ  
“กฎหมายควรรู้กับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”  

ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าท่ีของ 
อว. จำนวน 80 คน 
 

ร้อยละบคุลากร 
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
“กฎหมายควรรู้กับ 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 
(ร้อยละ 80) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เปา้หมาย 
จำนวน 80 คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน 
84 คน 
- ร้อยละบุคลากรเป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม “กฎหมายควรรู้กับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน” เป้าหมาย ร้อยละ  
80 / ผลทีไ่ด้ ร้อยละ 105.00 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 26 
มิถุนายน 

2563 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 4 อาคาร

พระจอมเกล้า 
สป.อว. 

 

11,000.- 11,435.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

   ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / 
ผลที่ได้ ร้อยละ 91.88 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยม 
ที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต เป้าหมาย ร้อยละ  
85 / ผลทีไ่ด้ ร้อยละ 100 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดมคีวามรู้ ความ 
เข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน ์
ส่วนรวม และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

   

9.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ สป.อว. 
และหน่วยงาน 
ในสังกัด อว. 

- มีแผนบริหาร
ความเสี่ยงการ
ทุจริต ของสป.อว.  
(๑ แผน) 
- ร้อยละบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เปา้หมาย
จำนวน ๑๐๐ คน / ผลที่ได้ จำนวน ๙๓ คน 
- ร้อยละบุคลากรเป้าหมายของ อว. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม “การวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงต่อการทุจริตประพฤตมิิชอบ 
ในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓” เปา้หมาย ร้อยละ 80 / 
ผลที่ได้ ร้อยละ ๙๓.๐๐ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลทีไ่ด้ 
ร้อยละ 8๗.๒๗ 
 
 
 

วันพุธท่ี๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ ณ 

ห้องฝึกอบรมช้ัน ๕ 
ห้อง ๕๑๙ อาคาร
สถานศึกษาเคมี

ปฏิบัติ วศ. 

๓2,31๐.- ๓๒,๓๑๐.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

   - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบและมีความ
เข้าใจเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประพฤตมิิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. 
และใช้เป็นกรอบแนวทางการวิเคราะห์ 
ประเมินผลของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถดำเนินการวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงต่อการทุจริตประพฤตมิิชอบในหน่วยงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

   

9.12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการกรณี 
ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
 

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ สป.อว. 
/หน่วยงานใน
สังกัด อว. และ
สถาบนัอุดม 
ศึกษาในสังกัด อว.  

- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การรายงานผล
การดำเนินการ
กรณีข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำการทุจริต
หรือประพฤติ- 
มิชอบ” (ร้อยละ 
80) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เปา้หมาย
จำนวน 200 คน / ผลที่ได้ จำนวน 
185 คน 
- ร้อยละบุคลากรเป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม “การรายงานผลการ
ดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระทำการทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ” 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ รอ้ยละ 
92.50 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ 
ร้อยละ 85.12 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู ้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการรายงานเร่ืองร้องเรียน และ
สามารถใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทจุริตหรือ 
 

ว ั น ศ ุ ก ร ์ ท ี ่  3 1 
กรกฎาคม ๒๕๖3 ณ 
ห้องแกรนด์ เอบี ช้ัน 
4 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
หลักสี่ กรุงเทพฯ 

170,000.- 152,750.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

   ประพฤติมิชอบไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานดา้นการรายงานเร่ืองร้องเรียน 
ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามแนวทางการดำเนนิงานของ
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ 

   

9.13  โ ค ร งก า รฝ ึ กอบรมกา รสร ้ า ง
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรุ่นใหม่ของ อว. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หัวข้อ 
“เครือข่ายคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมไทย 
ไม่โกง”  
 

ข ้ า ร า ช ก า ร /
เจ้าหน้าที ่ สป.อว. 
และหน่วยงานใน 
ส ังก ัด อว. ท ี ่ เริ่ ม
บรรจุเข้าปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖3  
ตั้งแต่วันท่ี ๑  
ตุลาคม ๒๕๖2  
จนถึงปัจจุบัน  
 

- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การฝึกอบรมการ
สร้างข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รุ่น
ใหม่ของ อว. 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
หัวข้อ เครือข่าย
คนรุ่นใหม่ สร้าง
สังคม ไทยไม่โกง” 
(ร้อยละ 80) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เปา้หมาย
จำนวน 180 คน / ผลที่ได้ จำนวน 176 คน 
- ร้อยละบุคลากรเป้าหมายของ อว. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม “การฝึกอบรมการสร้างข้าราชการ
และเจา้หน้าท่ีรุ่นใหม่ของ อว. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หัวข้อ เครือข่าย 
คนรุ่นใหม่ สร้างสังคมไทยไม่โกง” เป้าหมาย 
ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ ร้อยละ 97.78 
 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / 
ผลที่ได้ ร้อยละ 88.03 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคตแิละค่านิยม
ที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต ร่วมป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมในองค์กร และเกดิ
จิตสำนึกความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ โปร่งใส และมคีวามรู้คู่คุณธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดตี่อไปในอนาคตได ้
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
ส ิ งหาคม ๒๕63 ณ 
ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม 
เอบี ช้ัน 11 โรงแรม

เดอะ เบอรเ์คลยี์ 
ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

 

80,0๐๐.- 153,400.- 
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โครงการ / กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.14 โครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติ
คนดี มีคุณธรรม”ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  
 

ผู้บริหาร หัวหน้า
หน่วยงาน/ 
ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น/ 
คนดีศรี อว. และ
บุคลากรของ อว.  
 

- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การยกย่องเชิดชู
เกียรติคนดี มี
คุณธรรม ของ 
อว.” 
(ร้อยละ 80) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย
จำนวน 250 คน / ผลที่ได้ จำนวน 280 
คน 
- ร้อยละบุคลากรเปา้หมายของ อว. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม “การยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี 
มีคุณธรรม ของ อว.” เป้าหมาย ร้อยละ 
80 / ผลที่ได้ ร้อยละ 112 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ 
ร้อยละ 95.28 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่
ดี ไม่ยอมรับการทุจริต เป้าหมาย ร้อยละ 
85 / ผลที่ได้ ร้อยละ 100 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีแนวทางและ
แบบอย่างในการดำรงตนเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้งเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 21 
สิงหาคม 2563 ณ 

ห้องประชุมภูมิ
บดินทร์ ชั้น 6 

อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติ 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

130,000.- 107,800.- 



 

Page | 38  
 

โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.15 กิจกรรมต่อยอดโครงการ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมตอ่
สังคม หัวข้อ “MHESI สานฝนัปัน
น้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ณ 
โรงเรียนวัดเขาน้อย ตำบลวงัด้ง 
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุร ี

- ผู้แทน
ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่/สป.อว. 
จำนวน7 คน และ 
ผู้แทนคณะครู/
เจ้าหน้าที่และ
นักเรียนโรงเรียน
วัดเขาน้อย 

- ร้อยละบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ได้ต่อยอดการช่วยเหลือสังคม และ 
ทำประโยชน์เพื ่อส่วนรวมในการบริจาค
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวมถึง
มอบสื่อเผยแพร่ด้านการปลูกฝังเด็กและ 
เยาวชนให้มีความซื่อสัตยส์ุจริตให้แก่
โรงเรียนวัดเขาน้อย 

วันศุกร์ที่ 28 
สิงหาคม 2563                   

4,000.- 3,404.- 

9.16 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
เร่ือง การขับเคลื่อนกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 

เจ้าหน้าที่
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

- ร้อยละบคุลากร
เป้าหมายทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่
ยอมรับการ
ทุจริต เป้าหมาย
ร้อยละ ๘๕ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ที่มีต่อการจัดโครงการใน
ภาพรวม เป้าหมายร้อยละ 80  
ผลที่ได้ร้อยละ 92.81  
-ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต เป้าหมาย
ร้อยละ ๘๕ ผลที่ได้ร้อยละ 100 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 
100 คน ผลที่ได้ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
95  
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสงักัด อว. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินองค์กร
คุณธรรมอย่างถูกต้อง 
 

ในวันศุกร์ที่ ๗ 
สิงหาคม 2563 
เวลา 08.30 – 1

๖.30 น. ณ 
ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 
3 โรงแรมปริ๊นซ์
พาเลซมหานาค 
กรุงเทพมหานคร 

132,500.- 71,900.- 
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้การดำเนิน
โครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงส่งผลให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนดด้วย ดังนั้น ส่วนบริหารงานบุคคล จึงได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  และจะเร่งรัดดำเนินการกิจกรรม               
ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป 

      2. การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สป.วท. (ระดับ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) ได้มีการอนุมัติปรับตัวชี้ วัด เป็นระดับ 1 
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรม ปี ๒๕๖๓ จากกรมการศาสนา จึงไม่ได้จัดให้มี                    
การประเมิน แต่ยังคงจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมค่านิยม สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายองค์ความรู้เพ่ือมุ่งสู่กระทรวงแห่งอนาคต 

ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.วท. (เดิม) ประจำปี พ.ศ. 2563  รอบ 12 เดือน 

 

 
 
 
๑. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์ความรู้ด้าน HR โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม 256๒ เวลา 09.00–1๔.๓0 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ และศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูงแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ภายใน สป.วท. (เดิม) 
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ระดับ
ชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ห้อง 615 อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

  
  
  
  
 
  
 
 

 ๒. กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง M01 ชั้น M อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
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ฝึกอบรมบุคลากรให้สอดรับกับการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 

3. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรใหม่ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง M01 ชั้น M อาคาร
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   

 

 

 

  

 

  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.วท. (เดิม) 

4. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินของบุคลากร สป.อว. เรื่อง "จัดการเงินดี ชีวีมีสุข" วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 ห้อง 
519 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
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5. กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้มเป็นการเข้าร่วมโครงการอาสามาเยี่ยมของมูลนิธิกระจกเงา ด้วยการร่วมบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง 
และของใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง คนยากไร้ และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-๑๙ เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และส่งมอบให้มูลนิธิกระจกเงา (สำนักงานกรุงเทพฯ) เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมี ผช.ปอว. พร้อมด้วย ผสบค. เป็นผู้แทน ปอว. นำส่งมอบสิ่งของ 

 

 

 

 

 

 

 

6. โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Heart ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ได้รับบริจาค จากข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และประชาชน รวมจำนวน
ทั้งสิ้น ๑,๓๖๓ เล่ม ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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7. โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นท่ีจังหวัดราชบุรี 

8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสุข ผูกพัน ให้กับบุคลากรในการขับเคลื่อนการทำงานสู่เป้าหมายขององค์กร" วันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓  
ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
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โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
9. โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อน สป.อว. สู่องค์กรคุณธรรมตามแนวทาง 
“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” วันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไมด้ารีสอร์ท  อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 – 1๖.30 น. ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 3 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร 
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11. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทย ไม่โกง” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดเขา
น้อย ต.วังด้ง และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกท่ี ๑๗   ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

12. โครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ อว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมไทยไม่โกง” เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม ๒๕63 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูมเอบี ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

 

 


