รายงานผลการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แบบรายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563)

------------------------------------




รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

สวนที่ 1 ขอมูลแผนงาน
แหลงงบประมาณ :
งบสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
โครงการตามแผนงาน : โครงการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่องบดําเนินงาน :
1. รายการ คาใชจายเพื่อดําเนินงาน กิจกรรมปองกันและตอตานการทุจริตและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
สวนที่ 2 ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม :
จํานวน 5 กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 กิจกรรม / คิดเปนรอยละ 100
การใชจายงบประมาณ : จํานวน 50,000 บาท ใชจายงบประมาณแลว จํานวน 22,703 บาท / คิดเปนรอยละ 45.41
สวนที่ 3 ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมใน สซ.:
1. จํานวนกิจกรรมของ สซ. ที่รวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 3 กิจกรรม/ ผลที่ได จํานวน 4 กิจกรรม
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับคัดเลือกเปนคนดี จํานวน 1 คน/ จํานวน 1 คน
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ
1. จํานวนกิจกรรมเสริมสรางระบบการบริหารจัดการดานคุณธรรม จํานวน 1 กิจกรรม /ผลที่ได 1 กิจกรรม
2. ผลการประเมินระดับองคกรคุณธรรมของ สซ. (ระดับ 2 องคกรสงเสริมคุณธรรม) / อยูระหวางดําเนินงาน

ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563)
โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ตวชี้วัด/คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
งบบูรณาการ

งบหนวยงาน

ผลเบิกจายจริง

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมใน สซ.
กลยุทธที่ 1) วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมใน สซ.
1) บุคลากรของ สซ. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ตามประมวลจริยธรรมของหนวยงาน และนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใชใน
การดํารงชีวิต
1. กิจกรรมสงเสริมสถาบัน บุคลากรของ สซ. 1) จํานวนกิจกรรมของ ผลลัพธเชิงปริมาณ :
21,750 บาท
ฝายบริหารทั่วไป
ชาติ ศาสนา
สซ. ที่รวมกิจกรรม
-มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมฯ
พระมหากษัตริย ไดแก
สงเสริมคุณธรรม
จํานวน 50 คน
1.1 กิจกรรมรวมลงนาม
จริยธรรม (3 กิจกรรม)
-จํานวนกิจกรรม 4 กิจกรรม
ถวายพระพรสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และพระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ ในวันที่ 21
ตุลาคม 2562 ณ อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย

โครงการ/กิจกรรม
1.2 จัดพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร และถวายสัตย
ปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการที่ดีและพลัง
ของแผนดิน ประจําป
2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.
2563
1.3 จัดพิธีถวายพระพรชัย
มงคล แดสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง
และลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12
สิงหาคม 2563 ณ อาคาร
สิรินธรวิชโชทัย
สถาบันวิจัยแสงซินโคร
ตรอน (องคการมหาชน)
จ.นครราชสีมา

กลุมเปาหมาย

ตวชี้วัด/คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบบูรณาการ

งบประมาณ
งบหนวยงาน

ผลเบิกจายจริง

ผูรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

-กิจกรรมวันสําคัญ ทาง
ศาสนา
1.4 จัดงานกฐินสามัคคี
สซ. วันที่ 20 ตุลาคม
2562 ณ วัดปาเสาหงส ต.
โคกกรวด อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

บุคลากรของ สซ.

2. การเชิดชูผูไดรับรางวัล
เชิดชูเกียรติ

บุคลากรของ สซ.

ตวชี้วัด/คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ :
สรางจิตสํานึกทีด่ ีของบุคลากร
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได
อยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

1) จํานวนบุคลากรที่
-บุคลากรไดรบั รางวัลเชิดชู
ไดรับคัดเลือกเปนคนดี (1 เกียรติ คนดี มีคุณธรรม
คน)
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ประจําป 2562
จํานวน 1 คน

งบบูรณาการ

งบประมาณ
งบหนวยงาน

ผลเบิกจายจริง

ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหารทั่วไป

สวนทรัพยากรมนุษย

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ตวชี้วัด/คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบบูรณาการ

งบประมาณ
งบหนวยงาน

ผลเบิกจายจริง

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ
1) เสริมสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานคุณธรรมใหมีความเขมแข็ง
1. จัดอบรม นบช.3 เรื่อง
บุคลากรของ สซ. 1) จํานวนกิจกรรม
“หลักธรรมาภิบาล
เสริมสรางระบบการ
จริยธรรม และ
บริหารจัดการดาน
จรรยาบรรณ” โดย ผสซ.
คุณธรรม (1 กิจกรรม)
วันที่ 12 มีนาคม 2563

2. การประเมินผานระดับ
องคกรคุณธรรมของ สซ./
ระดับ 2 องคกรสงเสริม
คุณธรรม เมื่อสิ้นสุดแผน

บุคลากรของ สซ. 2.ผลการประเมินระดับ
องคกรคุณธรรมของ สซ.

ผลลัพธเชิงปริมาณ :
-จํานวนกิจกรรมเสริมสราง
ระบบการบริหารจัดการดาน
คุณธรรม เปาหมายจํานวน 1
กิจกรรม / ผลลัพธที่ได
จํานวน 1 กิจกรรม
ผลลัพธเชิงคุณภาพ :
สรางจิตสํานึกทีด่ ีของบุคลากร
ดานการปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อยูระหวางการประเมิน

953 บาท

จัดทําโดย : คณะทํางานพัฒนาและปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
ติดตอโทร 0 4421 7040 ตอ 1202 โทรสาร 0 4421 7047
Email: ratirose@slri.or.th

สซ./สวน/ฝาย/
คณะทํางาน ITA

คณะทํางาน ITA

ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สซ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมใน สซ.
1. กิจกรรมรวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

1.2 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการทีด่ ีและพลังของแผนดิน ประจําป 2563 เมื่อ

วันที่ 23 ก.ค. 2563

1.3 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2563 ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563

1.4 จัดงานกฐินสามัคคี สซ. วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ วัดปาเสาหงส ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1.5 การเชิดชูผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
คุณกนกพร ไผนาค ผูชว ยผูอํานวยการ (บริหาร) และหัวหนาฝายบริหารทั่วไป รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดี มีคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และ
นวัตกรรม ประจําป 2562

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ
1. หลักสูตรอบรมนักบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รุนที่ 3 (นบช.3) หลักสูตร เรื่อง “หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ” โดย ศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.
สราวุฒิ สุจิตจร วันที่ 12 มีนาคม 2563

