
รายงานผล
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2564

สาํนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง



คํา นํา

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม

สํา นั ก ง าน

           ไดจ้ดัทําแผนกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 เพื�อใชเ้ป�น
แนวทางในการบรหิารทรพัยากรบุคคล และเป�นเครื�องมอื
ในการพฒันาระบบและสรา้งกลไกการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ความคุ้มค่า ความพรอ้ม
รบัผดิการบรหิารทรพัยากรบุคคล   รวมทั�งเป�นการ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล
ของสาํนกังานปลัดกระทรวง โดยสอดคล้องกับแผน
กลยุทธส์าํนกังานปลัดกระทรวง พ.ศ.2560 - 2564

และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสาํเรจ็ดา้น
การบรหิารทรพัยากรบุคคล  [HR Scorecard]

             

       ในการนี� กลุ่มบรหิารทรพัยากรบุคคล กองกลาง
สาํนกังานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม ไดจ้ดัทํารายงานผลการดาํเนนิงาน
ตามแผนกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล ประจาํป� 
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื�อติดตามผลการดาํเนนิงาน
สภาพป�ญหาและอุปสรรคในการดาํเนนิงานระหวา่งป� 
เพื�อปรบัปรุงการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�นต่อไป
และเตรยีมความพรอ้มในการจดัทําแผนกลยุทธ์
การบรหิารทรพัยากรบุคคล ภายหลังปรบัปรุงโครงสรา้ง
ตามกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ สาํนกังานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม พ.ศ.2564 ใหส้อดคล้องกับภารกิจ
ที�เพิ�มมากขึ�น เหมาะสมกับคณุภาพและปรมิาณงานที�
เปลี�ยนแปลงไป



 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง 

รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓0 กันยายน ๒๕๖๔) 



 

 

 

 

สารบัญ 
                                                                    หน้าที่ 

 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล               1 

 2. ตารางแสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                       4 

 3. ปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะ               39 

          4. ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล     40 
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โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของโครงการ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการบริหารและพัฒนากำลงัคนคุณภาพให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษท่ี 21 
๑. โครงการบริหารจัดการ
กำลังคนคุณภาพ 

ร้อยละความสำเรจ็ของการสรา้งบุคลากร
เข้าสู่ระบบกำลังคนคณุภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 80  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่กระทรวงแห่งอนาคต 
2. การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือองค์ความรู้ด้าน HR 

1. จำนวนเครือข่ายหน่วยงานภายนอก  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 4 เรื่อง 
 

57.14  

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ของข้าราชการ สป.วท.(เดิม 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา  ร้อยละ 80 ร้อยละ 
84.5 

84.5  

     5.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
สป.วท. 

จำนวนแผนปฏิบตัิการด้านการพฒันา
บุคลากร สป.วท. 
 

๑ แผน ๑ แผน 100  

     5.2  ฝึกอบรมบุคลากรให้ 
สอดรับกับการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการ 
 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา  ร้อยละ 80 ร้อยละ 
84.5 

84.5  

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปี พ.ศ.2564 
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หมายเหตุ ; 

                

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของโครงการ 

หมาย
เหตุ 

6. โครงการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 100  
 

7. โครงการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ Back office, 
Front office 

ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 100  

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

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร  
ต่อสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการ
ทำงาน และสรา้งความสมดลุระหว่างชีวิต
กับการทำงาน  

ร้อยละ 85 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

9. โครงการป้องกันการทุจรติ
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
  

ระดับการประเมินองค์กรคณุธรรมของ 
สป.วท. (เดิม)  

ระดับที่ ๑ 
องค์กร
ส่งเสริม
คุณธรรม 

ระดับที่ 2 
องค์กร

คุณธรรม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 

ร้อยละเฉลีย่ความสำเรจ็ของโครงการตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ แผน 
100 

ผล 
81.87 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่ได้ดำเนินการ 
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 สรุปผลการประเมินตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.วท. (เดิม) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
รอบ 12 เดือน แบ่งเป็น ๓ รายการประเมิน สรุปได้ดังนี้  

    ๑.  เชิงปริมาณ :  
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ต้องดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖4 เป้าหมาย ๙  โครงการ/ ผลการ

ดำเนินงาน สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย  จำนวน 2 
โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและประเมินผลโครงการ จำนวน ๑ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน 1 โครงการ สรุปผลเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล  ทั้ง 9 โครงการ เฉลี่ยร้อยละ 81.87           

- จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย จำนวน 1,217 คน / ผลที่ได้  จำนวน  
1,468 คน  คิดเป็นร้อยละ 120.62 

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

          - จำนวนเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้น เป้าหมาย จำนวน ๒ เครือข่าย / ผลที่ได้ เครือข่ายด้าน HR เพ่ิมขึ้น 
จำนวน ๑ เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 

 - จำนวนแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย จำนวน 4 แผน / ผลที่ได้ จำนวน 4 แผน  

 
    ๒. เชิงคุณภาพ :  
         - ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการฯ ในรอบ 12 เดือน                  

รวมทั้ งสิ้น  15 โครงการ/กิจกรรม เป้ าหมายเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ / ผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ย                  
ร้อยละ ๙๐.58 

         - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย เป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ / ผลที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ  
92.97 

        - ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต เป้าหมาย ร้อยละ 90 / ผลที่ได้ 
ร้อยละ 100 

 
    ๓. เชิงค่าใช้จ่าย :  

   สรุปการใช้จ่ายเชิงงบประมาณตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.วท. (เดิม) 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4  แผนเงิน 1,221,330 บาท  ผลเบิกจ่ายจริง 588,455.64 บาท  

         การใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายร้อยละ ๙๔ / ผลที่ได้ ร้อยละ 48.18  
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ตารางแสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  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 100)       
สรุปผลตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการสร้างบุคลากรเข้าสู่ระบบกำลังคนคุณภาพ  (ร้อยละ 80)       
หน่วยงานรับผิดชอบ :  งานพัฒนาบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล           
 
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 100) 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย / ผล) 
1. สป.อว. ชะลอการรับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผูม้ีผลสัมฤทธ์ิ
สูง ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การดำเนินการจัดทำโครงสร้างและอัตรากำลัง 
/ ผลทีไ่ด้ อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนกรอบ
สั่งสมประสบการณ์ในภาพรวมของ สป.อว.  
(คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2564) 

มีนาคม – ธันวาคม 
2564 

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) / ผลที่ได้ มีข้าราชการ 
สป.อว. ผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ราย คือ 
นายสมเกียรติ กมลพันธ์ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ กองการต่างประเทศ และได้
ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ใน
ราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ระหว่างวันท่ี 4 มิถุนายน – 10 
กันยายน 2564 เรยีบร้อยแล้ว 

ธันวาคม 2563 – 
พฤษภาคม 2564 

- - 

3. การคดัเลือกบุคลากร สป.อว. เพื่อรับ
ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

  3. สำนักงาน ก.พ. จัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให้  สป .อว. จำนวน  3 ทุ น  ได้ แก่   
1. ทุ นฝึ กอบรม  สาชาวิชา Blockchain /  
2. ทุนฝึกอบรม สาชาวิชา Data Analytic /  
3. ทุนศึกษา/ทุนศึกษา (ภูมิภาค) ระดับปริญญาโท 
ส า ข า วิ ช า  Science Technology and 
Innovation Policy / ผลที่ได้ สำนักงาน ก.พ. 
มีประกาศให้ส่วนราชการ ดำเนินการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลากรเพื่อรับทุนฯ โดย สป.อว. 
เปิดรับสมัครจนถึงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ : สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการล่าช้า
กว่าที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 
 
    

ช่วงการคัดเลือก
บุคลากร เพื่อรับทุน

รัฐบาลฯ  
สิงหาคม 2564 – 
กรกฎาคม 2565 

525 525 



 

Page | 6  
 

โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

1. โครงการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ 

4. การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล  
(ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  4. เสนอแผนขอรับจดัสรรทุนฯ (ก.พ.) /ผลทีไ่ด้ 
อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคำขอรับจัดสรรทุน
จาก ก.พ. ในขั้นตอนการรอ ก.พ. พิจารณาและ
ประกาศใหส้่วนราชการดำเนินการรับสมัคร
ต่อไป 

มิถุนายน - กันยายน 
๒๕๖๔ 

- - 

๕. การส่งบุคลากรรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม
ภายในและ/หรือต่างประเทศ 

  ๕. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง
ปัจจุบัน สป.อว. มีข้าราชการได้รับทุนประจำปี
งบ ป ระม าณ  พ .ศ .2563 รอ เดิ น ท างไป
ฝึกอบรมฯ จำนวน 1 ราย คือ นายชาญวิทย์ 
ตรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ
การพิเศษ  (เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของ covid-19 ส่งผลให้ทุนรัฐบาลต่าง ๆ ได้
ชะลอการดำเนินการออกไป บุคลากร สป.อว.  
จึงยังไม่สามารถเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศ
ได้ )  

 - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
พัฒนาและเสริมสรา้งให้บุคลากรมคีวามพร้อม
สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบกำลังคน
คุณภาพเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพเป็นกำลัง
สำคัญสามารถขับเคลื่อนองค์กรไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

- 
 
 
 
 

- 
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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 (2 ครั้ง / ปี / ด้าน)         
สรุปผลตามตัวชี้วัด   1. จำนวนเครือข่ายที่เพ่ิมข้ึนในด้านต่างๆ  จำนวน 1 เครือข่าย คือ เครือข่าย HR อว. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.     
        2. จำนวนกิจกรรมในการดำเนินงานของเครือข่าย จำนวน 2 ครั้ง         
หน่วยงานรับผิดชอบ :  งานระบบงานและอัตรากำลัง  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  และกองกฎหมาย        
 
โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์ความรู้ด้าน HR  

๒.๑ จดัโครงการสมัมนาเครือข่ายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ออนไลน์) 
 

ข้าราชการ เจา้หนา้ที่                        
ที่ปฏิบัติงานดา้นการ

บริหารทรัพยากร
บุคคล จากส่วน

ราชการ   
ในสังกดักระทรวง
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวตักรรม  

และสำนกังาน ก.พ. 
 

๑. จำนวนเครือข่าย
ที่เพ่ิมขึ้นในด้าน
ต่างๆ (หน่วยงาน
ภายนอก 1 
เครือข่าย) 
๒. จำนวนกิจกรรม
ในการดำเนินงาน
ของเครือข่าย
จำนวน ๑ ครั้ง 
 
 
 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
๑.จำนวนเครือข่ายหน่วยงานภายนอกทีเ่พิ่มขึ้น 
จำนวน ๑ เครือข่าย / ผล มีเครือข่ายด้าน HR 
ของส่วนราชการสังกัด อว. กับหนว่ยงาน
ภายนอก (สำนักงาน ก.พ.) จำนวน ๑ ครือข่าย  
2. จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ เปา้หมาย 
จำนวน 40 คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน 33 คน 

- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ท่ีมีต่อ
การจัดโครงการในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 
๘๐ / ผลทีไ่ด้  ร้อยละ ๙๕.๔๘ 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 
2564 

 -  - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์ความรู้ด้าน HR (ต่อ)  

๒.๒  สร้างเครือช่ายนักทรัพยากรบุคคล
และผูป้ฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องผ่าน
แอพพลิเคชั่น Line 

ข้าราชการ เจา้หนา้ที่                        
ที่ปฏิบัติงานดา้นการ

บริหารทรัพยากร
บุคคล จากส่วน

ราชการ   
ในสังกดักระทรวง
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวตักรรม  

และสำนกังาน ก.พ. 
จำนวน 4๐ คน 

 

๑ เครือข่าย - ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
๑. มีกลุม่แอพพลิเคช่ัน Line เป้าหมาย ๑ กลุ่ม 
/ ผล มีกลุ่มแอพพลเิคชั่น Line  
จำนวน ๑ กลุ่ม ช่ือกลุ่ม  
“เครือข่าย HR อว.” 
 

๒. มีจำนวนผู้เข้าร่วมกลุ่มแอพพลเิคชั่น Line 
ระบบอัตรากำลัง อว. เป้าหมายอย่างน้อย
หน่วยงานละ 2 คน รวม 10 คน / ผลทีไ่ด้       
มีจำนวนสมาชิกในกลุ่ม Line จำนวน 26 คน 
 

- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เพิ่มช่องทางในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 
รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกในเครอืข่ายการ
ทำงานด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคลได้
แลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกัน กรณีมีปญัหา 
หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการ สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที หรือสมาชิกสามารถ
แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารด้านระบบอัตรากำลัง
เพื่อพัฒนาระบบงานด้านอตัรากำลังของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมใหม้ีประสิทธิภาพ และดำเนินการได้
อย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 
2564 

- - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 

3.1 สัมมนาเครือข่ายด้านกฎหมาย ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี                        
ซึ่งรับผิดชอบงาน
ด้านกฎหมาย จาก
หน่วยงานต่าง ๆ   
ในสังกัดกระทรวงฯ 

1 ครั้ง ไม่สามารถดำเนินการได ้
ในขณะนี้ เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาด 

COVID19) 

พฤษภาคม - 
กันยายน 2564 

- - 

3.2 ประชุมด้านกฎหมายสญัจร ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี                        
ซึ่งรับผิดชอบงาน
ด้านกฎหมาย จาก
หน่วยงานต่าง ๆ   
ในสังกัดกระทรวงฯ 

1 ครั้ง ไม่สามารถดำเนินการได ้
ในขณะนี้ เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาด 

COVID19) 

พฤษภาคม - 
กันยายน 2564 

- - 
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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)        
   มิติที ่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 4 เรื่อง (ณ กันยายน 2564)       
หน่วยงานรับผิดชอบ :  งานพัฒนาบุคคล  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล              
 
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. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4  
 
 

บุคลากร สป. และ 
สร.อว.  

๑ แผน 
 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
เป้าหมาย แผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 จำนวน ๑ แผน  / ผลที่ได้ แผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) ของ สป.อว. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวน ๑ 
แผน เสนอ ปอว. เมื่อเดือนเมษายน 2564  
เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ 
http://personnel.ops.go.th 
 
 

ตุลาคม 2563  
–  

เมษายน 2564 
 

- - 
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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 . ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาองค์ ก ร เพื่ อ

ยกระดับองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ พร้อมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA ๔.๐) หมวดที่  ๔ การวัดการ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

๒. องค์ความรู้จัดเก็บไว้ในคลังความรู้ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์  km.mhesi.go.th 
บุคลากร สป.อว. 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 4 เรื่อง ได้แก่  
๑. การประชุมสัมมนาบรรยายธรรม เรื่อง พุทธ
ศาสนากับการสร้างคนดี มีคุณธรรม โดย กพร. 
๒. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ออนไลน์) โดย บค. 
๓. ปรับปรุงคู่มือข้าราชการบรรจุใหม่  
(ฉบับปรับปรุง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) โดย บค. 
๔. โครงการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาระบบ
ราชการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) โดย กพร. 
-- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพสป.อว. มีการส่งเสริมการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบด้วยการสร้างระบบ
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสงู 

เมษายน - กันยายน 
2564 

 

  
 
 
 
 

4,480 

 

 

 
 

         4,415 
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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 84.5           
หน่วยงานรับผิดชอบ :  งานพัฒนาบุคคล  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล             
 

โครงการ / 
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

จริง 
5.1  จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สป.วท. 

การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนา
บุคลากร
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม) 

1 แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
เป้าหมาย มีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 แผน / ผลที่ได้ แผนปฏิบตัิการดา้นการ
พัฒนาบุคลากร สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 แผน และเผยแพรผ่่านทาง
เว็บไซตh์ttp://www.personnel.ops.go.th/main/index.php/multimedia/publication/1033-
2564 
 
 
 
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถนำ
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม ที่ได้รับการเสริมสร้าง เพิ่มพูนทักษะ 
สมรรถนะ และพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น บรรลุผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

ตุลาคม - ธันวาคม 
2564 

- - 

http://www.personnel.ops.go.th/main/index.php/multimedia/publication/1033-2564
http://www.personnel.ops.go.th/main/index.php/multimedia/publication/1033-2564
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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 
50 คน 
 

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนา (ร้อยละ 
80) 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
ส่งข้าราชการบรรจุใหมเ่ข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการเป็นขา้ราชการทีด่ี เป้าหมาย 50 คน 
/ ผลที่ได้ จำนวน 40 คน แบ่งเป็น สป.อว จำนวน 
8 คน หน่วยงานในสังกัด จำนวน อว. 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการบรรจุใหมม่ีความรูค้วามเข้าใจและ
ทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
สามารถนำอุดมการณ์และปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่ดไีปใช้ในการปฏิบัติการได้ มี
เครือข่ายในการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ จากต่าง
หน่วยงาน เพื่อประสานความร่วมมือในการ
ทำงานได้ในอนาคต 

 
ตุลาคม 2563 

– 
กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 

 
195,000  

(เฉพาะ สป. และ 
สร.อว.) 

 
 
 
 
 
 

 
103,500 

 
 
 
 
 
 
 

2. การปฐมนเิทศบุคลากรบรรจุใหม่ของ 
สป.อว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ของ สป.อว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการ
ฝึกอบรมหลักสตูรการเป็นข้าราชการที่ดี 
(ออนไลน์) ครั้งท่ี 1/2564 

ข้าราชการบรรจุ
ใหม ่และข้าราชการ
โอนมารับราชการ
ในสังกัด สป.และ 
สร.อว.  
จำนวน 40 คน 

๑.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มตี่อการ
เข้าโครงการ  
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย ร้อยละ 70 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย จำนวน 
40 คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน 37 คน 
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ต่อการเข้าโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ใน
ภาพรวม เป้าหมายร้อยละ ๘๐ / ผลที่ได้   
ร้อยละ 92.80 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ เป้าหมายร้อยละ  70 / ผลที่ได้ 
ร้อยละ 85.60 
 

ระหว่างวันท่ี  
25 – 29 มกราคม 

2564 

24,900 24,115 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

3. จัดส่งบุคลากร สป.อว. เข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะสำหรับการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก 

บุคลากร สป. และ 
สร.อว. 

จำนวนบุคลากร 
สป.อว. ท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมฯ 
(เป้าหมาย จำนวน 
100 คน) 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
มีจำนวนบุคลากร สป.อว. ท่ีเข้ารบัการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก เป้าหมาย 
จำนวน 100 คน / ผลที่ได้ จำนวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89 

ตุลาคม 2563 
– 

กันยายน 2564 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน HR  :        3. สร้างระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูงแห่งการเรียนรู้     
เป้าประสงค์  :   3.3  ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัยและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีปiะสิทธิภาพ   
กลยุทธ์  :   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล            
แผนงาน / โครงการ  6. โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล         

      7. โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ Back office, Front office          

ตัวช้ีวัด     ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 85)        
สรุปผลตามตัวชี้วัด  ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 85       
หน่วยงานรับผิดชอบ :  งานสรรหา และสารสนเทศบุคลากร  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ร่วมกับกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม                  
โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 
6. โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

เจ้าหน้าท่ีกลุม่
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ร้อยละความ
ถูกต้องของข้อมูล
บุคลากรในระบบ 
DPIS 
ร้อยละความ
ถูกต้องของข้อมูล
บุคลากรในระบบ 
ERP 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
บุคลากรมีฐานข้อมูลในระบบ DPIS จำนวน 
532  คน (สป. และ สร.อว. : ข้าราชการ 
465 คน/ลูกจ้างประจำ 31 คน และพนักงาน
ราชการ 36  คน) คิดเป็น ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรทั่งหมด 
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 50 
เนื่องจากระบบ DPIS และ ระบบ ERP       
อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับ
โครงสร้างหน่วยงานตามกฎแบ่งสว่นราชการ 
2564 และการรวมข้อมลูบุคลากรด้านการ
อุดมศึกษา และด้าน ววน. จึงมีผลทำให้ข้อมูล
เลขท่ีตำแหน่งและหน่วยงานในระบบ DPIS 
และ ระบบ ERP ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

1 ตุลาคม 2563 
– 

30 กันยายน 
2564 

- - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

7. โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ Back office, Front office 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เจ้าหน้าท่ี บค./
เจ้าหน้าท่ี กรข. 
 

ร้อยละความสำเรจ็
ของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรมีฐานข้อมูลในระบบ ERP จำนวน 
579 คน (สป. และ สร.อว. : ข้าราชการ 506 
คน/ลูกจ้างประจำ 33 คน และพนักงาน
ราชการ 40 คน)  คิดเป็น ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรทั้งหมด 
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เนื่องจากระบบ DPIS และ ระบบ ERP       
อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับ
โครงสร้างหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ 2564 และการรวมข้อมลูบุคลากร
ด้านการอุดมศึกษา และด้าน ววน. จึงมีผล             
ทำให้ข้อมูลเลขท่ีตำแหน่งและหนว่ยงานใน
ระบบ DPIS และ ระบบ ERP ไม่เป็นปัจจุบัน 
- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สนับสนุน
การงานการบรหิารทรัพยากรบุคคล จำนวน   
3 งาน โดยดำเนินการผ่านระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร : ERP 
(https://erp.mhesi.go.th/) โดยมี
รายละเอียดการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 3 ด้าน 
ดังนี ้
1. งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
2. งานประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

 - - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 
7. โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ Back office, Front office 

   3.งานด้านอัตรากำลังโดยดำเนินการผ่านระบบ
สรุปอัตรากำลัง อว. 
http://hrms.mhesi.go.th/ การรายงานผล
ด้านอัตรากำลังระดับกระทรวงให้ผู้บริหาร
ทราบ  
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เพิ่มช่องทางในดำเนินงานเพื่อพัฒนางานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สป.อว. ให้มี
ประสิทธิภาพ และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน และประหยัดทรัพยากรกระดาษใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูอีกด้วย 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hrms.mhesi.go.th/
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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.วท. ต่อสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทำงาน และสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (ร้อยละ 85)  
สรุปผลตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ               
หน่วยงานรับผิดชอบ :  งานพัฒนาบุคคล  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล              
 
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.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

บุคลากร สป. และ 
สร.อว. 

 

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

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
๑. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เสรมิสร้างความผาสกุ และความ
ผูกพันของบุคลากร สป.อว. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป้าหมาย จำนวน ๑ 
เล่ม / ผลทีไ่ด้ ปฏิทินการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสรา้งความผาสุก และ
ความผูกพันของบุคลากร สป.อว. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวน 1 เลม่  
๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเวบ็ไซต์ กลุม่
บริหารทรัพยากรบุคคล สป.อว. เพื่อให้
บุคลากร สป.และ สร.อว. รับทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 

•  

ตุลาคม 2563 
-  

เมษายน 2564 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.วท. (เดิม) ต่อ  

   - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
๑. การทำปฏิทินการดำเนินงานช่วยให้มีการ
ตรวจสอบ/ควบคุมงาน ให้มีประสทิธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 
๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรฯ อยู่
ระหว่างดำเนินการ  

   

2. โครงการความปลอดภยัและสขุภาพท่ีดี
ในการทำงาน (Safety and Healthy 
Work Place) 
- กิจกรรมการอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพและ
การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนดิ
อัตโนมัติ (CPR & AED) 
 

บุคลากร สป. และ 
สร.อว. 

จำนวน 200 คน 

๑. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มตี่อการ
เข้ารับการฝึกอบรม
ในภาพรวม 
เป้าหมาย ร้อยละ 
๘๐ 
 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย จำนวน 
200 คน / ผลที่ได้ จำนวน 112 คน  
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
การเข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐/ผลที่ได้ ร้อยละ 97.66 
 
หมายเหตุ : เนื่องด้วยสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) จึงได้กำหนดให้เข้าร่วมอบรม วันละ 
๕ - ๑๐ คน และเนื่องจากวิทยากรที่มาให้ความรู้
เป็นวิทยากรจากศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ซึ่งมักติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงมาบรรยายให้
ความรู้ได้ไม่ครบทุกวัน จึงส่งผลให้จำนวนคนเข้า
ร่วมโครงการฯ ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

พฤศจิกายน 2563 
- มกราคม 2564 

7,000 3,860 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.วท. (เดิม) ต่อ  

๓. กิจกรรมการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชาย (จำนวน ๑๒ 
เรื่อง) 

บุคลากร สป. 
และ สร.อว. 

๑. เผยแพร่ด้านความรู้และ
ข่าวสารความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายจำนวน 
๑๒ เรื่อง 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารเรื่องบทบาทหญิง
ชาย/การสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
จำนวน ๑๒ เรื่อง ดังนี ้
ครั้งที่ ๑ ทำไมต้องเข้าใจผู้หญิง เผยแพร่เมื่อวันที่ 
๑๔ ต.ค. ๖๓ 
ครั้งที่ ๒ ๑๒ มาตรการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน เผยแพร่เมื่อวันท่ี ๓ 
พ.ย. ๖๓ 
ครั้งที่ ๓ อย่าให้ความรุนแรงในบ้าน กลายเป็นเรื่อง
ปกติ เผยแพร่เมื่อวันท่ี ๔ ธ.ค. ๖๓ 
ครั้งท่ี ๔ ผู้ว่าฯ จันทบุรี นำร่องประกาศ ความเสมอ
ภาคทางเพศ แต่งกายตามเพศสภาพ ” เผยแพร่เมื่อ
วันท่ี ๑๓ ม.ค. ๖๔ 
ครั้งที่ ๕ ชูความเสมอภาคเพศเริ่มที่ "ครอบครัว" 
เผยแพร่เมื่อวันท่ี ๑ มี.ค. ๖๔ 
ครั้งที่ ๖ วันสตรีสากล:โควิด-๑๙ แสดงให้โลกรู้ว่า
เราต้องการผู้นำสตรีมากขึ้น เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๕ 
มี.ค. ๖๔ 
ครั้งที่ ๗ “ความเหลื่อมล้ำทางเพศ” ขยายวง “โค
วิด-19” ซ้ำเติมปัญหาเอเชีย เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๒ 
เม.ย. ๖๔ 
ครั้งท่ี ๘ “Gender neutral style แฟช่ันไร้เพศ ท่ี
ผู้ชายมักถูกตั้งคำถาม” เผยแพรเ่มื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. 
๖๔ 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

-  - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.วท. (เดิม) ต่อ  

   ค รั้ งที่  ๙  “ มู ล นิ ธิ ห ญิ งช าย ก้ า ว ไก ล ”  ห่ ว ง
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว  
อึ้งยุคโควิดเพิ่มร้อยละ ๒๐ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑ 
มิ.ย. ๖๔ 
ครั้งท่ี ๑๐ ‘Theyby’ คำเรียกเบบี้ที่ยังไม่ระบุตัวตน
ทางเพศจนกว่าเด็กจะเลือกเอง เผยแพร่เมื่อวันที่ 
๒๑ ก.ค. ๖๔ 
ครั้งที่ ๑๑ ‘ดิสนีย์ เวิลด์’ ยกเลิกการใช้ ‘Ladies 
and gentlemen’ โ ด ย เป ลี่ ย น ไ ป ใ ช้ ว ลี ว่ า 
“Dreamers of all ages” เผยแพร่ เมื่ อวันที่  ๒ 
ส.ค. ๖๔ 
ครั้งท่ี ๑๒ โตเกียว โอลิมปิก 2020 พ้ืนท่ีกีฬาและ
ความเท่าเทียมทางเพศ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๗ ก.ย. 
๖๔ 

โดยเผยแพร่ผ่านทางอีเมล most everyone และ
เว็ บ ไ ซ ต์ ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล 
http://personnel.ops.go.th/main/index.php/ 
service/gender-equality 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.วท. (เดิม) ต่อ  

๔. กิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 
เช่น 
  - การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
ประจำป ี
  - การมอบเกียรติบตัรคนดีศรี อว. 
  - พิธีประกาศกิตติคณุผู้เกษยีณอายุ
ราชการประจำป ี

- ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีดีเด่น 
อว. 
- ผู้เกษียณอาย ุ

๑. ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินกิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากร (ร้อย
ละ ๑๐๐) 

๑. การคัดเลือกข้าราชการดี เด่น ของ สป.อว. 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ราย คือ  
    ๑.๑ นางสาวนัดดา เจ๊ะยอเด นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิ เศษ สำนักประสานและส่งเสริม
กิจการอุดมศึกษา 
    ๑.๒ นางสุดาพร อิ่มเจริญ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ  สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ต่างประเทศ 
๒. การประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี สป.อว.” 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
    สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สป.อว. ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ ราย ให้ถือว่าเป็นคนดีศรี 
สป.อว. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการ ผู้มี
ความประพฤติดี  มีคุณ ธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรี สป.อว.” บค. ได้
จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี สป.อว.” 
และจัดส่งใบประกาศเกียรติคุณฯ เรียบร้อยแล้ว 
๓. การประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี อว.” ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

“คนดีศรี อว.” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 
๑๖ ราย จาก ๑๒ หน่วยงาน บค. ได้จัดทำใบ
ประกาศเกียรติคุณ และจัดส่งใบประกาศเกียรติคุณ
ฯ เรียบร้อยแล้ว 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 -  - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.วท. (เดิม) ต่อ  

   ๔. พิธีประกาศเกียรติคุณผู้ เกษียณอายุราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในปีนี้ มีผู้
เกษียณเข้าร่วมพิธีฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ คน 
หมาย เห ตุ  : การจั ดพิ ธี ยกย่ อ งเชิด ชู เกี ยรติ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และคนดีศรี อว. ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่
เป็นการประชุม สัมมนา ที่เป็นการรวมตัวของคน
หมู่มากได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
การจัดกิจกรรม  
 

วันพุธท่ี ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ 
ห้องแถลงข่าว ช้ัน ๑ 

อาคารพระจอม
เกล้า สป.อว. (โยธี) 

64,250 39,250 

๕. โครงการสร้างสุขในการทำงาน
ด้วย Happy Heart 
   - กิจกรรมกล่องเครื่องดืม่ใช้แล้วมี
ค่า...เพื่อชุมชนที่ขาดแคลน 
     

บุคลากรในสังกัด 
อว. 

๑. ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนิน    กิจกรรมกล่อง
เครื่องดื่มใช้แล้วมคี่า...เพื่อ
ชุมชนที่ขาดแคลน (ร้อยละ 
๑๐๐) 

- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
ระดับความสำเร็จในการดำเนินกจิกรรมกล่อง
เครื่องดื่มใช้แล้วมคี่า...เพื่อชุมชนที่ขาดแคลน 
เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ / ผลที่ได้ ร้อยละ ๑๐๐            
ส่งกล่องเครื่องดื่มทางไปรษณีย์ จำนวน ๑๐ 
กิโลกรมั ให้แก่บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด                  
เพื่อนำไปรไีซเคลิเป็นแผ่นหลังคา และมอบให้กับ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก               
สภากาชาดไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ และมอบ
ให้กับชุมชนที่ขาดแคลน 
 
 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 -  - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.วท. (เดิม) ต่อ  

๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้ง
สุขภาพทางการเงินของบุคลากร 
สป.อว.  
เรื่อง “สร้างสุขทางการเงินอย่าง
ยั่งยืนกับ กบข.” 
 

บุคลากร สป. 
และ สร.อว.
  

๑. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท่ีมีต่อ
การจัดโครงการในภาพรวม 
(เป้าหมาย 
ร้อยละ ๗๕) 
๒. จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ความ
เข้าใจสิทธิประโยชน์การ
เป็นสมาชิก กบข. และการ
วางแผนการเงินในวัย
เกษียณเพิม่ขึ้นสูงกว่าก่อน
เข้าร่วมโครงการฯ 
(เป้าหมายร้อยละ ๗๐) 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย จำนวน ๘๐ 
คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน ๗๔ คน  
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝกึอบรมที่มีต่อการ
เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม เปา้หมาย ร้อยละ 
๗๕/ ผลที่ได้ ร้อยละ ๙๓.๙๔  
   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย เป้ าหมายร้อยละ ๗๐/ ผลที่ ได้  ร้อยละ 
๕๕.๕๕ 
หมายเหตุ : เนื่องจากมีผู้ทำแบบทดสอบก่อนและ
หลังจำนวนน้อย จึงส่งผลให้ผลคะแนนไม่บรรลตุาม
เป้าหมายที่กำหนดไว ้

สิงหาคม 2564  -  - 

๗. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้ง
สมรรถภาพรา่งกายและจิตใจของ
บุคลากร สป.อว. เรื่อง “Work From 
Home อย่างไร ให้ห่างไกลออฟฟิศ
ซินโดรม” 
ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom  
    

บุคลากร สป. 
และ สร.อว. 

และ หน่วยงาน
ในสังกัด อว. 

๑.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อ
การจัดโครงการในภาพรวม 
(เป้าหมายร้อยละ ๗๕) 
๒. ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ความเขา้ใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอาการ
ออฟฟิศซินโดรม (Office 
Syndrome) เพิ่มขึ้นสูงกว่า
ก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ 
(เป้าหมายร้อยละ ๗๐) 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย จำนวน ๗๐ 
คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน ๗๔ คน 
- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการ
เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 
๘๐/ ผลที่ได้ ร้อยละ ๙๖.๓๖ 
- ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย เป้ าหมายร้อยละ ๗๐/ ผลที่ ได้  ร้อยละ 
๗๗.๗๗ 
 
 

สิงหาคม 2564 ๔,๐๗๕ ๔,๐๗๕ 
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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   ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สป.วท. (เดิม) (ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม)        
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ  ร้อยละ 94.11 (ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖4)                      
หน่วยงานรับผิดชอบ :     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต                 
 

โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9. โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๙.๑ การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินองค์กรคุณธรรม ตามเกณฑ์
การประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก ่
9.1.1) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เร่ือง แนวทางการประเมินองคก์ร
คุณธรรม อว. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ 
อาคารพระจอมเกล้า และระบบ
ออนไลน์ (Zoom) 

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าท่ี สป.อว. 
และหน่วยงานใน
สังกัด อว. 

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

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๐ คน 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมของ 
สป.อว. ได้ระดับ 2 องค์กรคุณธรรม 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / 
ผลที่ได้ ร้อยละ 82.00 
- ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงความสำคัญของการ
ประเมินองค์กรคุณธรรม และใช้เป็น
แนวทางในการปฏบิัติงานได้ตรงตามกรอบ
แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมของ
หน่วยงานตามที่กรมการศาสนากำหนด 

21 ก.ค. 2564 80,000.- 1,200.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9. โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๙.๑.2) การประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ 
อาคารพระจอมเกล้า และระบบ
ออนไลน์ (Zoom) 

คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบ และ
พิจารณาผลการประเมนิองค์กรคุณธรรม
ของ อว. โดยผลการประเมินตนเองของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ประเมินได้ ๑๓ คะแนน อยู่ในระดับ ๒ 
(องค์กรคุณธรรม) 

10 ส.ค. 2564 - - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.2 การประชุมเชงิปฏิบตัิการ เร่ือง 
การนำเสนอผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบตักิาร
ส่งเสริมคุณธรรม อว. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
แผนปฏบิัติการประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง
แซฟไฟร์ สวีท ชั้น ๗ โรงแรม 
โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม 
ประตูนำ้ 

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ 
สป.อว. 
และหน่วยงาน
ในสังกัด อว. 
จำนวน 
80 คน 

- หน่วยงานมีแผน 
ปฏิบัติการป้องกนั 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ
แผนปฏบิัติการส่งเสริม
คุณธรรม สป.อว. 
(2 แผน) 
- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การนำเสนอผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ
แผนปฏบิัติการส่งเสริม
คุณธรรม อว.ฯ” 
(ร้อยละ 85) 

  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีแผนปฏบิัติการป้องกันการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบตักิารส่งเสริม
คุณธรรม สป.อว. ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป้าหมาย อย่างละ 1 แผน (จำนวน 
2 แผน) /ผลทีไ่ด้ รวมจำนวน 2 แผน 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 
จำนวน 80 คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน 105 คน 
- ร้อยละบุคลากรเปา้หมายของ อว. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง 
การนำเสนอผลการดำเนินงานฯ” เป้าหมาย 
ร้อยละ 85 / ผลทีไ่ด้ ร้อยละ 131.25 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ 
ร้อยละ 87.๑3 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต เป้าหมาย 
ร้อยละ 90 / ผลทีไ่ด้ ร้อยละ 100 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนปฏบิัติการฯ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

30 ต.ค. 2564 72,000.- ๗3,5๐๐.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.3 การประชุมหารือระหว่าง
สำนักงาน ป.ป.ท., วว. และ ศปท. 
เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยง 
เพื่อเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลติหัว
เชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 
และโครงการยกระดับเศรษฐกิจใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษกลาง
ตะวันตกด้วย BCG โมเดล ของ วว. 
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

เจ้าหน้าที่ 
สำนักงาน 
ป.ป.ท., วว. 
และ ศปท. 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีผู้เข้าร่วมประชุมหารือฯ จำนวน 21 คน 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- เกิดมาตรการป้องกันความเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง
การใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟืน้ฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

11 พ.ย. 2563 - 3,045.- 

9.4 โครงการคาราวาน “เครือข่าย
อาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริต” คร้ังที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - 
๑๕.๐๐ น. ณ อาคารพระจอมเกล้า 
สป.อว. (ภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม) 
 

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ 
สป.อว. 
(ภารกิจด้าน
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม) 
และ สร.อว. 
 

- มีจำนวนสมาชิกของ
ชมรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
5 ต่อปี 
(ร้อยละ 5) 

 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- จำนวนสมาชิกชมรมฯ รับสมัครจากโครงการ
คาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกัน
และเฝ้าระวงัการทุจริต” เดิมมีสมาชิกชมรมฯ 
จำนวน 128 คน และมีจำนวนสมาชิกชมรมฯ 
เพิ่มข้ึน 5 คน รวมมีสมาชิกชมรมฯ จำนวน
ทั้งสิ้น 133 คน 
- จำนวนสมาชิกของชมรมเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 
ร้อยละ ๕ ต่อปี / ผลที่ได้ ร้อยละ 6.65 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สป.อว. มีส่วนร่วมในการ
ทำประโยชน์สาธารณะ และเกิดเครือข่ายอาสา 
สมัคร อว. ที่มีความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนงานดา้น
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

16 ธ.ค. 2563 10,000.- 1,140.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตของ อว. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ 
สป.อว. และ
หน่วยงาน 
ในสังกัด อว. 
จำนวน 
100 คน 

- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของ 
อว. ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔” 
(ร้อยละ 85) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย
จำนวน ๑๐๐ คน / ผลที่ได้ จำนวน 85 คน 
- ร้อยละบุคลากรเปา้หมายของ อว. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม “การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
เป้าหมาย ร้อยละ 85 / ผลทีไ่ด ้ร้อยละ 
85.๐๐ 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ 
ร้อยละ 86.18 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต เป้าหมาย 
ร้อยละ 90 / ผลทีไ่ด้ ร้อยละ 100 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบและมีความ
เข้าใจเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. และ 
ใช้เป็นกรอบแนวทางการวิเคราะห์ ประเมินผล
ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประพฤติมิชอบในหนว่ยงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

23 ธ.ค. 2563 80,000.- 80,744.74.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาและหนว่ยงาน 
ในสังกัด อว. เมื่อวันศุกร์ที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 
- 16.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 
อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. และ
ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ 
VDO Conference ผา่นโปรแกรม 
Zoom 

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ 
สป.อว. 
และหน่วยงาน
ในสังกัด อว. 
จำนวน 
200 คน 

ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564ฯ” 
(ร้อยละ 85) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย
จำนวน 200 คน/ผลที่ได้ จำนวน 390 คน 
- ร้อยละบุคลากรเปา้หมายของ อว. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
เร่ือง แนวทางการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ” 
เป้าหมาย ร้อยละ 85 / ผลทีไ่ด ้ร้อยละ 
195.00 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ 
ร้อยละ 86.32 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต เป้าหมาย 
ร้อยละ 90 / ผลทีไ่ด้ ร้อยละ 91.17 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อว. มีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการประเมิน ITA 

19 ก.พ. 2564 148,800.- 24,200.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.7 โครงการเสริมสร้างความรูด้้าน
การป้องกันและต่อตา้นการทุจรติ 
หัวข้อ “รู้ไว้ภัยใกล้ตัวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑ - ๒ ชั้น ๒ โรงแรม
เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 
 

ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ 
สป.อว., 
สร.อว. และ
หน่วยงาน 
ในสังกัด อว. 
จำนวน 
7๐ คน 

- ร้อยละบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีทัศนคติและคา่นิยม 
ที่ดีไม่ยอมรับการ
ทุจริต 
(ร้อยละ 90) 
- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การเสริมสร้างความรู้
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 
หัวข้อ “รู้ไว้ภัยใกล้ตัว
กับผลประโยชน ์
ทับซ้อน” 
(ร้อยละ 85) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย
จำนวน 70 คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน 63 คน 
- ร้อยละบุคลากรเปา้หมายของ อว. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม “การเสริมสร้างความรูด้้านการ
ป้องกันและต่อตา้นการทุจริต หัวข้อ “รู้ไว้ภัย
ใกล้ตัวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน” เป้าหมาย 
ร้อยละ 85 /ผลทีไ่ด้ ร้อยละ 90.๐๐ 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ 
ร้อยละ 91.82 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต เป้าหมาย 
ร้อยละ 90 / ผลทีไ่ด้ ร้อยละ 100 
- ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในเร่ืองผลประโยชนท์ับซ้อน และการกระทำ
ความผิดการทุจริตในหน้าที่ และเกิดความ
ตระหนักในการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน
และไม่กระทำการทุจริตในหนา้ที่ 

12 มี.ค. 2564 70,๐๐๐.- 58,005.90 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.8 โครงการส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI 
สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทย 
ไม่โกง” ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ 25 - 26 
มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบา้นพุ
ม่วง ตำบลวังเพลงิ อำเภอโคกสำโรง 
จังหวัดลพบุรี และศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ 
ตำบลหนองโน อำเภอเมือง 
จังหวัดสระบุร ี
 

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่/ 
สป.อว.
,หน่วยงาน 
ในสังกัด อว., 
สมาชิกชมรม
เครือข่ายและ
อาสาสมัคร อว. 
ป้องกันและเฝา้
ระวังการทุจริต, 
จำนวน ๕๖ คน 
- ข้าราชการ
ครู/เจ้าหน้าที่
และนักเรียน
โรงเรียนบ้าน 
พุม่วง และ
โรงเรียนบ้าน
เนินจันทร์ 
จำนวน 
114 คน 

- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมต่อสังคม 
และส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
(ร้อยละ 85) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย
จำนวน 60 คน / ผลทีไ่ด้ จำนวน 59 คน 
- ร้อยละบุคลากรเปา้หมายของ อว. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม “การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝนัปันน้ำใจ 
ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔” เป้าหมาย ร้อยละ 85 / ผลทีไ่ด้ 
ร้อยละ 98.33 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ 
ร้อยละ 92.50 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต เป้าหมาย 
ร้อยละ 90 / ผลทีไ่ด้ ร้อยละ 100 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกด้านการ
ช่วยเหลือสังคมและแบง่ปนันำ้ใจให้กับ
นักเรียน/เยาวชน และคา่นิยมในการปฏิบัตงิาน 
โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน 

25 – 26 
มี.ค. 2564 

170,000.- 151,280.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ด้วยการนำหลักธรรม 
ทางศาสนามาใช้ในการปฏบิัติงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(โครงการปฏิบัตธิรรมนำสุข อว.) 
ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องจริยธรรม ชั้น ๘ 
อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. 

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ 
สป.อว. และ
หน่วยงาน 
ในสังกัด อว. 
 

- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
(ร้อยละ 8๕) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 37 คน 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / 
ผลที่ได้ ร้อยละ 90.00 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้สึกสงบ 
สำรวมกาย วาจา ใจ ได้สร้างกุศล ได้ข้อคิด
จากการฟังธรรมบรรยาย สามารถนำไปปรับ
ความคิด จิตใจ รวมถึงปรับใช้ในการทำงาน
และชีวิตประจำวันได ้

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

๒๘,๘๐๐.- ๑๓,8๐๐.- 

9.10 การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

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

- ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
(5 ช่องทาง)    

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
เป้าหมาย 5 ช่องทาง / ผลทีไ่ด ้5 ช่องทาง 
ได้แก่ หนังสือแจ้งเวียน เว็บไซต ์ศปท.อว. 
Line Group Facebook ศปท.อว. และ 
ติดป้ายประกาศ 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สป.อว., สร.อว. 
และหน่วยงานในสังกัด อว. เกิดความรู ้
ความเข้าใจ และรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม โครงการ/กิจกรรมของ ศปท.อว.
และเกิดจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริต 

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

20,000.- - 

 



 

Page | 34  
 

โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.11 การประกาศนโยบาย No Gift 
Policy งดรับ งดให้ของขวัญใน
เทศกาลปีใหม่ 2564 
 

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ 
สป.อว. 
 

 - มีการประกาศ
นโยบาย No Gift 
Policy งดรับ งดให้ 
ของขวัญในเทศกาล 
ปีใหม่ 2564 
(1 ประกาศ) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีแผ่นประชาสัมพันธ์ No Gift Policy 
ประกาศงดรับ งดให้ ของขวัญในเทศกาล 
ปีใหม่ 2564 จำนวน 1 ประกาศ 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- การสื่อสารกระตุ้นการรับรู้การป้อง 
การทุจริตประพฤติมิชอบ การรับสินบน 
ผลประโยชน์ทบัซ้อนของหน่วยงานให้
บุคลากรภายในและสาธารณชนได้รับทราบ 

ธ.ค. 2563 - - 

9.12 ผู้บริหารแสดงเจตจำนง 
ในการต่อต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณชน และกำหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ 
สป.อว. 

- มีประกาศเจตจำนง
ในการต่อต้านการ
ทุจริต ของ สป.อว. 
(1 ประกาศ) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีประกาศ สป.อว. เรื่อง เจตจำนงสุจริต 
ในการบริหารงาน โดยปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ ประกาศ ณ วนัที ่
11 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 ประกาศ  
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- การบริหารราชการของ สป.อว. 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
การปฏิบัติหนา้ที่และบริหารหนว่ยงาน 
ของผู้บริหารมีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต 

ก.พ. 2564 - - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.13 การกำหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ของ สป.อว. 

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ 
สป.อว. 

- มีมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ของ 
สป.อว. 
(๑ มาตรการ) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ สป.อว. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 
1 มาตรการ ประกอบด้วย 2 เร่ือง ได้แก่ 
   - การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
   - การให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมสี่วนร่วม 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- เกิดการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น นำไปสูก่ารปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างค่านิยม
การปฏิบัติงานให้เป็นทีย่อมรับของทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสร้างความพงึพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ และความไว้วางใจ
ของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้             
ส่วนเสียของหน่วยงาน 

เม.ย. 2564 - - 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.14 โครงการฝึกอบรมการสร้าง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ 
อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่ 
สร้างสังคมไทยไม่โกง” เมื่อวันศกุร์ที่ 
3 กันยายน ๒๕64 เวลา ๐8.45 -  
12.0๐ น. ด้วยระบบประชุม
ทางไกลออนไลน์ (VDO 
Conference) ผา่นโปรแกรม 
Zoom 

- ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ 
สป.อว., สร.อว. 
และหน่วยงานใน
สังกัด อว.  
ที่เร่ิมบรรจุเข้า
ปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖4 
ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖3 

- ร้อยละบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีทัศนคติและคา่นิยมที่
ดีไม่ยอมรับการทุจริต 
(ร้อยละ 90) 
- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การสร้างข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่
ของ อว.” 
(ร้อยละ 85) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย
จำนวน 60 คน / ผลทีไ่ด้จำนวน 224 คน 
- ร้อยละบุคลากรเปา้หมายของ อว. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม “การสร้างข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ อว.” เป้าหมาย 
ร้อยละ 85 / ผลทีไ่ด้ ร้อยละ 373.33 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / 
ผลที่ได้ ร้อยละ 85.47 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติ
และค่านยิมที่ดี ไมย่อมรับการทจุริต 
เป้าหมาย ร้อยละ 90 / ผลทีไ่ด ้ร้อยละ 
96.1 
- ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ นำความรู้ทีไ่ด้ไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเกิดทัศนคติค่านิยมที่ดี 
ไม่ยอมรับการทุจริต รวมถึงมีความมุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซือ่สัตย์สุจริต 
และมีคุณธรรม จริยธรรม 

3 ก.ย. 2564 82,000.- 1,800.- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

9.15 การขับเคลื่อนโครงการ /กิจกรรม 
ด้านจิตอาสาจากสมาชิกชมรมเครือข่าย 
“อาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริต” 

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่/ 
สป.อว.,
หน่วยงานใน
สังกัด อว. 
และ 
สมาชิกชมรม 
“เครือข่าย
อาสาสมัคร 
อว. ป้องกัน
และเฝ้าระวงั
การทุจริต” 

จำนวนกิจกรรม                
จิตอาสาที่หน่วยงาน 
จัดขึ้นเองหรือเข้า
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
(3 กิจกรรม) 

กิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนนิการแล้วเสร็จ 
จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 
(1) กิจกรรม “VALAYA จิตอาสา ปณิธาน
ความดี ทำดีเริ่มไดท้ี่ใจเรา” เมื่อวันพุธที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(จัดโดย สป.อว.)                                               
(2) โครงการ อว. อาสาปลูกปา่ชายเลน 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน “กลุ่มคนรักษ์คลองโคน” 
ต.คลองโคลน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
(จัดโดย ศปท.) 
(3) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมทิัศน์ (ทาสี
กำแพงวัด) ร่วมกับกรมการศาสนา เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตัน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์
ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ วัดบรมนิวาส 
เขตปทุมวัน กทม. (จัดโดย สป.อว.) 
(4) กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน 
ที่ขาดแคลนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น                     
โดยส่งมอบให้พระมหาอุดร ธมมฺจารี 
วัดปากนำ้ภาษีเจริญ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ (จัดโดย ศปท.) 

 
 

14 ต.ค. 2563 
 
 
 
 
 

16 ต.ค. 2563 
 
 
 
 
 

20 มี.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 

26 เม.ย. 2564 

 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
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โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
แผนเงิน ผลเบิกจ่ายจริง 

   (5) กิจกรรมบริจาคสมุดสำหรับเขียนอักษร
เบรลล์ มอบให้แก่ผู้พิการทางสายตา 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑1.00 น. ณ มูลนิธิชว่ยคน
ตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม-
ราชินปูถัมภ์ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (จัดโดย ศปท.) 

29 มิ.ย. 2564 - - 

9.16 การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติ- 
มิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อพิจารณาคู่มือการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ 
สป.อว. 

- - หน่วยงานมีคู่มือ 
การปฏิบัติตาม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา 
ข้าราชการของ สป.อว. 
(1 คู่มือ) 

- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีประกาศ
ข้อกำหนดว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ 
สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ประกาศ) 

ก.ย. – ต.ค. 
2564 

- - 

9.17 การผลักดันให้เกิดกระบวนการ
การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของ สป.อว. ตามแนวทางปัญหาที่ 
อยากแก้ ความดีที่อยากทำ  
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่/ 
สป.อว.,
หน่วยงานใน
สังกัด อว. 
และสมาชิก
“อาสาสมัคร 
อว. ป้องกัน
และเฝ้าระวงั
การทุจริต” 

- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของ สป.อว. 
ตามแนวทางปัญหาที่
อยากแก ้ความดีที่
อยากทำ” 
(ร้อยละ 85) 

งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัส 
โคโรนา (โควิด-19) 

- 158,100.- - 

งบประมาณทีใ่ช้รวมทั้งสิ้น 1,221,330.- 588,455.64 
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การขับเคลื่อนและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด                   
ส่งผลให้ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด 

๒. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง สป.อว. ส่งผลกระทบถึงการจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่            

 3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดฝึกอบรมเป็นระบบ online ส่งผลต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการดำเนินกิจกรรมระหว่าง                   
การฝึกอบรมไม่ค่อยสะดวก ได้รับการตอบสนองจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่อนข้างน้อย เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเครื่องมือ อุปก รณ์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการ                   
เข้าร่วมการฝึกอบรม                 
 ๔.  มีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของบุคลากรตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS และระบบ ERP  ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อาจส่งผลกระทบต่อการสืบค้นข้อมูล และการชะลอ                      
การดำเนินการพัฒนาระบบ ERP ให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องใช้ระบบเดิมก่อนการปรับปรุงจะแล้วเสร็จ 

ข้อเสนอแนะ ปรับเปลี่ยนการจัดโครงการ/กิจกรรมบางส่วนที่ยังสามารถดำเนินงานได้มาเป็นในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน์ VDO Conference และ           
ใช้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจ กรรม รวมทั้งเลื่อน
ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศจะดีขึ้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้เพ่ือมุ่งสู่กระทรวงแห่งอนาคต 

ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.วท. (เดิม) ประจำปี พ.ศ. 2564  รอบ 12 เดือน 

 
 
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์ความรู้ด้าน HR โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงการอุดมศึกษา  
    วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ออนไลน์)  ในวันอังคาร ที่ ๑๘ พฤษภาคม 2564 เวลา 09.๓0 – 1๒.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ของ สป.อว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. และ ผ่านโปรแกรม ZOOM 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูงแห่งการเรียนรู้ 
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3. การฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (ออนไลน์) ครั้งท่ี 1/2564  
    ระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ สป.อว. 
 

    

 
4. โครงการความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในการทำงาน (Safety and Healthy Work Place) กิจกรรมการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ 
    และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุม ๒๒๗ ชั้น ๒ (ทางเชื่อม) อาคาร สวทช. 
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5. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ออนไลน์) วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารอเนกประสงค์ สป.อว. 
 

 

 

 

 

 

6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินของบุคลากร สป.อว. เรื่อง “สร้างสุขทางการเงินอย่างยั่งยืนกับ กบข.”  
วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารอเนกประสงค์ สป.อว.    
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7. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากร สป.อว. เรื่อง “Work From Home อย่างไร ให้ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม”  
วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารอเนกประสงค์ สป.อว. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว.   
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ สวีท ชั้น ๗ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ 
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9. โครงการคาราวาน “เครอืข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
    วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

 
 

 

 

 

 
 
 
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 
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11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      สำหรับสถาบัน อุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
      ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. และระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

 

 

 

 

 
 

12. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “รู้ไว้ภัยใกล้ตัวกับผลประโยชน์ทับซ้อน” 
      วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑ - ๒ ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 
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13. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลกูฝังเด็กไทยไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านพุม่วง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
      และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้วยการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    (โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข อว.) ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องจริยธรรม ชั้น ๘ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. 
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15. การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


