
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 

(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

๑. ช่ือสวนราชการ / หนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

๒. ช่ือโครงการ / กิจกรรม   

๒.๑ รณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล ใหแกเจาหนาท่ี 

๒.๒ เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ 

      ทุจริตและความโปรงใส ผานทางเว็บไซต ,FB 

: ยุทธศาสตรท่ี ๑ ปองกันและสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

: กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาและสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือการตอตานการทุจริต 

๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

      งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต) 

      งบประมาณจากแหลงอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................... 

๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ สสวท. ตระหนักถึงการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจรยิธรรม 

คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล และไดรับทราบขอมูลขาวสารความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและความโปรงใส โดยผานชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง 

๕. วัตถุประสงค 

 ๕.๑ พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  

 ๕.๒ การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสงัคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ (ท่ีกําหนด)*  

๖.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกําหนด)  

๖.๑.๑ กิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมฯ จํานวน ๑ กิจกรรม 

๖.๒.๒ เผยแพรขอมูลขาวสารความรูเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต               

         ๑ ครั้ง/ป 

๖.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีกําหนด) –  

 

 

 

 



๗. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง) 

รณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมฯ เพ่ือเผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรูท่ีเก่ียวของ

ตางๆ ในชองทางตางๆ ไดแก ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ปดปายประกาศตามสถานท่ีตางๆ ภายใน

หนวยงาน 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ  วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 

๙.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๑.๑ บุคลากร สสวท. ไดเขารวมกิจกรรมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม 

๙.๑.๒ สสวท. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ 

         ทุจริต อยางตอเนื่อง จํานวน ๘ ครั้ง  

๙.๒ ผลลัพธ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๒.๑ เจาหนาท่ีมีจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

๙.๒.๒ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร 

      ** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังจากท่ีมีการดําเนินงานโครงการ 

๑๐.  งบประมาณ 

 ๑๐.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน ...............-.............. บาท 

 ๑๐.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน................-...............บาท 

๑๑.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค : - 

 ๑๑.๒ ขอเสนอแนะ : อาจปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเพ่ือการสื่อสารท่ีเขาใจงาย และตรงประเด็น  

                           ยิ่งข้ึน เชน การสื่อสารดวยคลิปวิดีโอ เปนตน 

๑๒.  ผูรายงาน นางนุจรินทร  ศรีเจริญ  ตําแหนง เจาหนาท่ีอาวุโส 

 โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๖  โทรสาร ๐๒๓๘๑๐๗๕๐ E-mail: nlekk@ipst.ac.th 

๑๓.  วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑  

  



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 

 (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

๑. ช่ือสวนราชการ / หนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

๒. ช่ือโครงการ / กิจกรรม   

๒.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

: ยุทธศาสตรท่ี ๑ ปองกันและสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

: กลยุทธท่ี ๓ ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตอตานทุจริต 

๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

      งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต) 

      งบประมาณจากแหลงอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................... 

๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

เพ่ือใหบุคลากรของ สสวท. มีจิตสํานึกและสรางความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. วัตถุประสงค 

  ๕.๑ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน 

                 ตอตานการทุจริต 

     ๖. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ (ท่ีกําหนด)*  

๖.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกําหนด)  

๖.๑.๑ โครงการท่ีจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๒ โครงการ 

๖.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีกําหนด)  

๗. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง) 

 สสวท. จัดกิจกรรมเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหบุคลากร สสวท. จํานวน ๒ กิจกรรม  

๗.๑  กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูปาในกรุง  โดยนําบุคลากร สสวท. ไปศึกษาดูงาน 

       เก่ียวกับปลูกปา ตนไม ท่ีชวยเสริมสรางออกซิเจนใหกับคนกรุงเทพฯ ณ ศูนยเรียนรูปาในกรุง  

       โดย สถาบันปลูกปา และระบบนิเวศ ปตท. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ๓๓ คน 

๗.๒  กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรูฝกทํา นําไปใช :การทําน้ํายาซักผา น้ํายาปรับผานุม  จํานวน 

       โดย อาจารยพิทยาภรณ แตงทอง วิทยากรจากศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร  

       ผูเขารวมกิจกรรม ๔๐ คน 

 



๘. ระยะเวลาดําเนินการ  วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 

๙.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

  ๙.๒.๑ กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูปาในกรุง งบประมาณ ๑๕,๗๐๐ บาท  

                              จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ๓๓ คน 

  ๙.๒.๒ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรูฝกทํา นําไปใช :การทําน้ํายาซักผา น้ํายาปรับผานุม 

                             งบประมาณ ๑๔,๑๐๐ บาท จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ๔๐ คน 

๙.๒ ผลลัพธ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๒.๑ เจาหนาท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการปฏิบัติราชการและ 

         ดําเนินชีวิต       

     ** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังจากท่ีมีการดําเนินงานโครงการ 

๑๐.  งบประมาณ 

 ๑๐.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน.......๒๙,๘๐๐.....บาท 

 ๑๐.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน.....๒๙,๘๐๐.........บาท 

๑๑.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค : - 

 ๑๑.๒ ขอเสนอแนะ : - 

๑๒.  ผูรายงาน นางนุจรนิทร  ศรีเจริญ  ตําแหนง เจาหนาท่ีอาวุโส 

 โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๖  โทรสาร ๐๒๓๘๑๐๗๕๐ E-mail: nlekk@ipst.ac.th 

๑๓. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑  

  



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 

 (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

 

๑. ช่ือสวนราชการ / หนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

๒. ช่ือโครงการ / กิจกรรม   

๒.๑ พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตของ สสวท. 

๒.๒ สงเสริมและพัฒนาเครือขายภาครัฐและเอกชนเพ่ือตอตานการทุจริตภาครัฐ 

: ยุทธศาสตรท่ี ๑ ปองกันและสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

: กลยุทธท่ี ๔ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานทุจริต 

๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

      งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต) 

      งบประมาณจากแหลงอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................... 

๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

เพ่ือพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตของ สสวท. ใหมีเครือขายเพ่ิมสูงข้ึน และสงเสริมและ

พัฒนาเครือขายของรัฐและเอกชนเพ่ือตอตานการทุจริตภาครัฐ 

๕. วัตถุประสงค 

  ๕.๑ สรางชุมชนเฝาระวังตอตานทุจริต    

๕.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

     ๖.  ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ (ท่ีกําหนด)*  

๖.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกําหนด)  

๖.๑.๑ จํานวนผูเขารวมเครือขายตอตานการทุจริต รอยละ ๓๕ ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด 

๖.๑.๒ จัดกิจกรรมเพ่ือให เครือขายดําเนินการรวมกัน จํานวน ๑ ครั้ง 

๖.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีกําหนด) - 

     ๗. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง) 

สสวท. จัดใหมีกลุมบุคลากร สสวท. เขารวมเครือขายตอตานการทุจริต และนํากลุมผูท่ีสนใจ

ไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑตานโกง เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

     ๘. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วนัท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

      



๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 

๙.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง) 

 ๙.๑.๑ ผูเขารวมเครือขายตอตานการทุจริต รอยละ ๓๕ ของจํานวนบุคลากร สสวท. 

 ๙.๑.๒ กิจกรรม การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑตานโกง จํานวน ๑ ครั้ง 

๙.๒ ผลลัพธ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๒.๑ เจาหนาท่ีเขารวมเครือขายตอตานการทุจริตเพ่ิมข้ึน 

๙.๒.๒ สสวท. มีเครือขายรวมตอตานการทุจริต และรวมทํากิจกรรม จํานวน ๑ ครั้ง 

** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังจากท่ีมีการดําเนินงานโครงการ 

 

๑๐.  งบประมาณ 

 ๑๐.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน................๘๐๐..............บาท 

 ๑๐.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน.............๘๐๐...............บาท 

๑๑.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค : ผูเขารวมกิจกรรมบางสวนขอยกเลิกการไปศึกษาดูงาน เนื่องจากมีภารกิจ 

                               เรงดวน 

 ๑๑.๒ ขอเสนอแนะ : การพิจารณาเลือกชวงเวลาการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม เพ่ือใหมีผูท่ีสามารถ 

                           เขารวมกิจกรรมไดตามท่ีกําหนดไว 

๑๒.   ผูรายงาน นางนุจรนิทร  ศรีเจริญ  ตําแหนง เจาหนาท่ีอาวุโส 

  โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๖  โทรสาร ๐๒๓๘๑๐๗๕๐ E-mail: nlekk@ipst.ac.th 

๑๓.  วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  

  



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 

 (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

 

๑. ช่ือสวนราชการ / หนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

๒. ช่ือโครงการ / กิจกรรม   

๒.๑ กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป 

๒.๒ จัดอบรมเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

๒.๓ โครงการกํากับติดตามการดําเนินงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

๒.๔ จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

: ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการปองกันการทุจริตเชิงรุก 

: กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริตทุกสวนราชการในสังกัด 

                 กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

      งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต) 

      งบประมาณจากแหลงอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................... 

๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

เพ่ือพัฒนามาตรการเชิงรุกในการแกไขปญหาดานการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐาน และพัฒนา

กลไก กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

๕. วัตถุประสงค 

  ๕.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 

๕.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการ 

       ปองกันการทุจริต 

๕.๓ พัฒนากลไกกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต 

      ๖. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ (ท่ีกําหนด)*  

๖.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกําหนด)  

๖.๑.๑ รอยละ ๘๕ ของผูเขารวมโครงการ 

๖.๑.๒ รอยละ ๘๕ ของผูเขารับการอบรม จํานวน ๒ ครั้ง  

๖.๑.๓ รายงานผลดําเนินงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๖.๑.๔ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการแตละไตรมาส 



๖.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีกําหนด) - 

     ๗. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง) 

๑.  การฝกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ            

     พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับผูปฏบิัติงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในวันอังคารท่ี  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐   

       เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ ป สสวท.  

     วิทยากร คือ คุณสามารถ  แสงรินทร ผูทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 

๒. การจัดอบรมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ               

พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในวันจันทรท่ี  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสุขุม ศรีธัญรัตน ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ สสวท.   

วิทยากร คือ คุณสามารถ  แสงรินทร ผูทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 

๓. กํากับติดตามการดําเนินงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนด โดยใหหนวยงาน 

 ตางๆ รายงานขอมูลความคืบหนาการจัดทําคูมือปฏิบัติงานเปนรายเดือน เพ่ือติดตามความ 

      คืบหนาเสนอผูอํานวยการทราบตอไป 

๔.   ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือติดตามการ 

      ปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว และรับฟงขอเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงการ 

      ปฏิบัติงานตอไป 

     ๘. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วนัท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

     ๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 

๙.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๑.๑ รอยละ ๘๕ ของผูเขารวมโครงการ 

๙.๑.๒ รอยละ ๘๕ ของผูเขารับการอบรม 

๙.๑.๓ รายงานผลดําเนินงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

๙.๑.๔ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการแตละไตรมาส  

๙.๒ ผลลัพธ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๒.๑ ผูเขาฝกอบรมไดรับการสรางเสริมจิตสํานึกในการซ่ือสัตยสุจริต 

๙.๒.๒ ผูเขาฝกอบรมไดรับความรูเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

๙.๒.๓ หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนํารายงานผลและขอเสนอแนะไปปรับปรงุการ 

         ปฏิบัติงานได    

     ** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังจากท่ีมีการดําเนินงานโครงการ 

 

 



     ๑๐. งบประมาณ 

 ๑๐.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน.........๓๗,๐๐๐......บาท 

 ๑๐.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..........๓๖,๗๗๘..........บาท 

     ๑๑. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค : บุคลากรดานจัดซ้ือและพัสดุไมเพียงพอ 

 ๑๑.๒ ขอเสนอแนะ : ศึกษาและวางแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน 

                           อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

     ๑๒. ผูรายงาน นางนุจรินทร  ศรีเจริญ  ตําแหนง เจาหนาท่ีอาวุโส 

 โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๖  โทรสาร ๐๒๓๘๑๐๗๕๐ E-mail: nlekk@ipst.ac.th 

๑๓. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  

  



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 

 (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

 

๑. ช่ือสวนราชการ / หนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

๒. ช่ือโครงการ / กิจกรรม   

๒.๑ การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมดานตางๆ เชน การทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี การเปน 

      ประธาน/ท่ีปรึกษา/คณะทํางาน การเปดรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน  

: ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการปองกันการทุจริตเชิงรุก 

: กลยุทธท่ี ๒ สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

      งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต) 

      งบประมาณจากแหลงอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................... 

๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

เพ่ือใหผูบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีใหกับบุคลากรภายใน 

หนวยงาน  และไดรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรในแงมุมตางๆ  

๕. วัตถุประสงค 

  ๕.๑ สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

๖. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ (ท่ีกําหนด)*  

๖.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกําหนด)  

๖.๑.๑  ผูบริหารเขารวมกิจกรรมท่ีมีบทบาทในการสงเสริมปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตใน

องคกร จํานวน ๓ กิจกรรม 

๖.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีกําหนด) ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตในองคกร 

๗. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง) 

     ๗.๑  ลงนามในประกาศ ประกวดคําขวัญ หัวขอ “สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการ 

            ดําเนินงานของ สสวท.” 

๗.๒  รวมประชุมหารือกับผูประสานงานของหนวยงานตางๆ หารือเก่ียวกับมาตรการปองกัน ยับยั้ง 

       การทุจริต  

๗.๓  รวมเปนเกียรติในการมอบรางวัลแกผูชนะเลิศและผูรวมกิจกรรมในกิจกรรมประกวดคําขวัญ  



๘. ระยะเวลาดําเนินการ  วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 

๙.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง) 

 ๙.๒.๒ ผูบริหารเขารวมกิจกรรมในการสงเสริมปองกัน ยับยั้งการทุจริตในองคกร จํานวน ๓  

         กิจกรรม  

๙.๒ ผลลัพธ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๒.๑ ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตในองคกร 

      ** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังจากท่ีมีการดําเนินงานโครงการ 

 

๑๐.  งบประมาณ 

 ๑๐.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน...................-.................บาท 

 ๑๐.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..............-....................บาท 

๑๑.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค : - 

 ๑๑.๒ ขอเสนอแนะ : - 

     ๑๒. ผูรายงาน นางนุจรินทร  ศรีเจริญ  ตําแหนง เจาหนาท่ีอาวุโส 

 โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๖  โทรสาร ๐๒๓๘๑๐๗๕๐ E-mail: nlekk@ipst.ac.th 

๑๓. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 

 (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

 

๑. ช่ือสวนราชการ / หนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

๒. ช่ือโครงการ / กิจกรรม   

๒.๑  การเผยแพรประกาศจัดซ้ือจัดจางผานทางเว็บไซตสํานักงาน 

: ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการปองกันการทุจริตเชิงรุก 

: กลยุทธท่ี ๓  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดปญหาการทุจริต 

๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

      งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต) 

      งบประมาณจากแหลงอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................... 

๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

    พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเผยแพรขอมูลดานการจัดซ้ือจัดจาง                

ใหประชาชนรับทราบขอมูล ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ และหลักเกณฑอ่ืนท่ีเก่ียวของ เปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูล 

เก่ียวกับการปองกันการทุจริต 

๕. วัตถุประสงค 

  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเผยแพรขอมูลดานการจัดซ้ือจัดจาง                

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเปนระบบ และ

ตรวจสอบได  

๖. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ (ท่ีกําหนด)*  

๖.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกําหนด)  

๖.๑.๑ จํานวนครั้งของทุกโครงการในการเผยแพรประกาศการจัดซ้ือจัดจาง 

๖.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีกําหนด)  

๗. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง) 

เผยแพรขอมูลจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ในระบบ e-GP และเว็บไซตของหนวยงาน และกําลังประสานงานกับฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือปรับปรุงการนําขอมูลเผยแพรใหสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพในการประมวลผล เก็บขอมูล ใหเปนระบบในอนาคต 



๘. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 

๙.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

 ๙.๒.๒ มีการเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางบนเว็บไซตของหนวยงาน 

๙.๒ ผลลัพธ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๒.๑ มีการเผยแพรประกาศการจัดซ้ือจัดจางทุกโครงการ  

• ประกาศราคากลาง จํานวน ๙๘ งาน 

• ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา จํานวน ๑๓๘ งาน 

• ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน ๔๕ งาน 

• ประกาศรางขอบเขตงาน จํานวน ๓๓ งาน 

• ประกาศเชิญชวน จํานวน ๒๗ งาน 

      ** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังจากท่ีมีการดําเนินงานโครงการ  

๑๐.  งบประมาณ 

 ๑๐.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน............-.....................บาท 

 ๑๐.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..............-...................บาท 

๑๑.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค  

 (๑) เจาหนาท่ีพัสดุ จะตองเผยแพรขอมูลจัดซ้ือจัดจางท้ังในระบบ e-GP และเว็บไซตของ

หนวยงาน โดยจะตองบันทึกขอมูลในแตละระบบ ไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลได ซ่ึงเปนการบันทึก

ขอมูลซํ้าซอน  

 ๑๑.๒ ขอเสนอแนะ 

 (๑) ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือขอเชื่อมโยงขอมูลจากระบบ e-GP เพ่ือลดความ

ซํ้าซอนในการบันทึกขอมูล 

  

๑๒.   ผูรายงาน นางสาวทรรศดา  คงศักดิ์  ตําแหนง เจาหนาท่ี 

  โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๘ โทรสาร ๐๒๓๙๒๔๐๕๗ E-mail: tkong@ipst.ac.th  

๑๓.  วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ๒๘  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 

 (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

 

๑. ช่ือสวนราชการ / หนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

๒. ช่ือโครงการ / กิจกรรม   

๒.๑  การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ 

: ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการปองกันการทุจริตเชิงรุก 

: กลยุทธท่ี ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

      งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต) 

      งบประมาณจากแหลงอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................... 

๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

 สสวท.ไดกําหนดนโยบายใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตใหประชาชนรับทราบ เพ่ือใหประชาชนมีความตระหนักในการตอตานการทุจริต และใหเกิด 

ภาพลักษณท่ีดีตอหนวยงาน 

๕. วัตถุประสงค 

๕.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรางความตระหนัก

ในการตอตานการทุจริต และเปนภาพลักษณท่ีดีตอหนวยงาน 

๖. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ (ท่ีกําหนด)*  

๖.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกําหนด)  

๖.๑.๑ จํานวนการประชาสัมพันธไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

๖.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีกําหนด) - 

๗. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง) 

เผยแพรขาวสารเก่ียวกับมาตรการตางๆ ท่ี สสวท. จัดทําข้ึนเพ่ือปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภายในหนวยงาน โดยนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนสามารถรับทราบ 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ  วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 



๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)**  

๙.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๒ ผลลัพธ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๒.๑ มีชองทางประชาสัมพันธ จํานวน ๓ ชองทาง 

(๑) เว็บไซต www.ita.ipst.ac.th 

(๒) ศูนยขอมูลขาวสารของ สสวท.ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ ป หรอื 

     http://www.oic.go.th/INFOCENTER6/655/ 

(๓) โปสเตอรประชาสมัพันธกิจกรรม  จํานวน ๒ ชิ้น  

๑๐.  งบประมาณ 

 ๑๐.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน.......-....................บาท 

 ๑๐.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน......-....................บาท 

 

๑๑.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค  

 (๑) ยังไมมีการประเมินผลการดําเนินงานวา การเผยแพรประชาสัมพันธท่ีผานมานั้น 

บุคลากรภายในหนวยงาน และผู มีสวนไดสวนเสีย มีความรับรู  หรือมีความรูความเขาใจกับ                   

สื่อประชาสัมพันธท่ีเผยแพรไปมากนอยเพียงใด  

 ๑๑.๒ ขอเสนอแนะ 

 (๑) สสวท. ควรจัดใหมีแบบสอบถาม หรือกิจกรรมท่ีสามารถประเมินผลการรับรู หรือความรู

ความเขาใจ ของบุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย หรือจัดกิจกรรมกระตุนใหบุคลากร

ภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย ศึกษาขอมูลทําความเขาใจกับองคความรูท่ีไดประชาสัมพันธ 

 

๑๒.  ผูรายงาน นางสาวทรรศดา  คงศักดิ์  ตําแหนง เจาหนาท่ี 

 โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๘ โทรสาร ๐๒๓๙๒๔๐๕๗ E-mail: tkong@ipst.ac.th  

๑๓.  วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ๒๘  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

http://www.ita.ipst.ac.th/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER6/655/


แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 

 (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

 

๑. ช่ือสวนราชการ / หนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

๒. ช่ือโครงการ / กิจกรรม   

๒.๑  โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกพนกังาน ลูกจาง และผูบริหาร 

๒.๒  โครงการความมีสวนรวมในองคความรูการปองกันการทุจริต (โครงการประกวดคําขวัญ) 

: ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการปองกันการทุจริตเชิงรุก 

: กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรในหนวยงานสังกัด 

                  กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือการปองกันการทุจริต 

๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

      งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต) 

      งบประมาณจากแหลงอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................... 

๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

สสวท.ไดกําหนดนโยบายเชิงรุกในการตอตานการทุจริต โดยมีการปลุกจิตสํานึกสรางความตระหนักรู 

การตรวจสอบและเฝาระวังเชิงรุก โดยมุงหวังใหบุคลากรภายในหนวยงานมีความรูความเขาใจ และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือเปนการสงเสริมภาพลักษณท่ีดีในฐานะเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ   

 

๕. วัตถุประสงค 

๕.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปน

มืออาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 ๕.๒ ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต  

๖. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ (ท่ีกําหนด)*  

๖.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกําหนด)  

๖.๑.๑ รอยละ ๘๕ ของเจาหนาท่ีเขาฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

๖.๑.๒ การเผยแพรองคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต จํานวนไมนอย 

         กวา ๔ ครั้ง 

๖.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีกําหนด) – 

 

 

 



๗. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง) 

๗.๑ การบรรยายใหความรูเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมความโปรงใส การปองกันการทุจริต  

๗.๒ เชิญชวนใหบุคลากรภายในหนวยงานเขารวมประกวดคําขวัญหัวขอ “สงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของ สสวท.”  

๗.๓ การเผยแพรองคความรู หรือสื่อประชาสัมพันธ ในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน และการปองกันการทุจริต 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ    วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 

๙.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

 คําขวัญท่ีไดจากโครงการประกวดคําขวัญหวัขอ “สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  

          ของ สสวท.”  คือ “สุจริตและโปรงใส มุงม่ันในคุณความดี ซ่ือสัตยรักสามัคคี ยึดถือไวใหม่ันคง” 

๙.๒ ผลลัพธ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๒.๑ เจาหนาท่ีเขาฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกคานิยมและวัฒนธรรมสุจริต 

๙.๒.๒ พนักงานมีสวนรวมในการสรางองคความรูในการปองกันการทุจริต 

      ** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังจากท่ีมีการดําเนินงานโครงการ 

๑๐.  งบประมาณ 

 ๑๐.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..............๙,๓๒๒....................บาท 

 ๑๐.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..............๙,๓๒๒.................บาท 

๑๑.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค  

บุคลากรเขารวมกิจกรรมนอยกวาท่ีคาดการณเนื่องจากมีภาระงานมาก หรือติดภารกิจท่ี

สําคัญ  

 ๑๑.๒ ขอเสนอแนะ :  

การพิจารณาเลือกชวงเวลาการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม  หรือแบงออกเปนหลายครั้ง (คนละ

ชวงเวลา) เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขารวมไดตามเปาหมาย 

  

๑๒.   ผูรายงาน นางสาวทรรศดา  คงศักดิ์  ตําแหนง เจาหนาท่ี 

  โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๘ โทรสาร ๐๒๓๙๒๔๐๕๗ E-mail: tkong@ipst.ac.th  

๑๓.   วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ๒๘  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 

 (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

 

๑. ช่ือสวนราชการ / หนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

๒. ช่ือโครงการ / กิจกรรม   

๒.๑  จัดทําหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข 

๒.๒  การจัดระบบรับฟงขอรองเรียน 

                  - การจัดชองทางรองเรียน/แจงเบาะแส/ความคิดเห็น 

๒.๓  การจัดการและแจงผลขอรองเรียน 

: ยุทธศาสตรท่ี ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

: กลยุทธท่ี ๑ ปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรยีนการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ 

๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

      งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต) 

      งบประมาณจากแหลงอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................... 

๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

สสวท. มีนโยบายในการเพ่ิมชองทางและอํานวยความสะดวกใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและ

ประชาชนท่ัวไปในการแจงขอมูลการรองเรียนรองทุกข ปญหาความเดือดรอน ตลอดจนขอเสนอแนะ

ตางๆ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการ

เรื่องรองเรียนรองทุกข ของ สสวท. เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน 

๕. วัตถุประสงค 

  ๕.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว  

                เขาถึงไดโดยงาย 

 ๕.๒ การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 

๖. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ (ท่ีกําหนด)*  

๖.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกําหนด)  

๖.๑.๑ มีหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข 

๖.๑.๒ จํานวน ๕ ชองทางในการรับฟงขอรองเรียน  

๖.๑.๓  รอยละ ๑๐๐ ของขอรองเรียนท่ีแจงผลการดําเนินการแกผูรองเรียน 



๖.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีกําหนด) – 

 

๗. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง) 

๗.๑ จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข สสวท.อยางเปนทางการ และมีคําสั่งมอบหมายเจาหนาท่ี 

      ผูรับผิดชอบ 

๗.๒ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑแนวปฏิบัติในการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข ของ สสวท.  

๗.๓ พิจารณากําหนดชองทางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียและ 

      ประชาชนท่ัวไป ไดแสดงความคิดเห็น หรือแจงขอมูล เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

      ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

๘. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 

๙.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๑.๑ ประกาศ สสวท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขของ สสวท.  

พรอมแผนผังการดําเนินงาน และแบบฟอรมรองเรียนรองทุกข   

๙.๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียนรองทุกข  

๙.๒ ผลลัพธ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

๙.๒.๑ มีหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข ประกอบดวยแนวปฏิบัติ คําสั่ง

มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ แผนผังการดําเนินงาน และแบบฟอรมรองเรียนรองทุกข เผยแพร

ประชาสัมพันธในเว็บไซตเผยแพรขอมูลของ สสวท.  

๙.๒.๒ มีชองทางการรับฟงขอรองเรียนรองทุกข จํานวน ๕ ชองทาง   

- กลองรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 

- ระบบรองเรียนรองทุกข 

- ศูนยขอมูลขาวสาร  

- เว็บไซต สสวท.  

- อีเมล 

    ๙.๒.๓ มีการจัดการและแจงผลขอรองเรียนทุกเรื่อง  

      ** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังจากท่ีมีการดําเนินงานโครงการ 

๑๐.  งบประมาณ 

 ๑๐.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน............-.............บาท 

 ๑๐.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน............-.............บาท 

 



๑๑.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค 

(๑) ขอรองเรียนท่ีสงมา มีลักษณะเปนบัตรสนเทห คือ ไมมีชื่อท่ีอยู และไมมีชองทางติดตอ

กลับ หรือมีท่ีอยูติดตอกลับ แตไมมีเลขท่ีอยูตามท่ีแจงจึงสงตีกลับ ทําใหกระบวนการแจงผลไมสมบูรณ หรือ           

ไมสามารถตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมได 

(๒) ขอรองเรียนท่ีมาจากหนวยงานอ่ืน ท่ีกําหนดใหมีระบบอิเล็กทรอนิกสประกอบการ

ดําเนินงาน  เชน ขอรองเรียนจากศูนยบริการประชาชน (๑๑๑๑) สํานักนายกรัฐมนตรี  หนวยงานท่ีสงเรื่อง    

ไมสงระบบมา ทําใหไมทราบสถานะ การดําเนินงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 ๑๑.๒ ขอเสนอแนะ 

(๑) ประชาสัมพันธและใหความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขของ 

สสวท. เพ่ือใหผูท่ีมีความประสงคจะสงเรื่องรองเรียน/รองทุกข แก สสวท. มีความม่ันใจวา ผูแจงเรื่องรองเรียน

รองทุกขจะไมไดรับผลรายจากการสงเรื่องดังกลาว เพ่ือลดจํานวนบัตรสนเทห และทําใหการดําเนินงาน

เก่ียวกับเรื่องรองเรียนรองทุกขมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(๒) แจงปญหาอุปสรรคการดําเนินงานขอรองเรียน ใหหนวยงานเจาของเรื่องทราบ (กรณีขอ

รองเรียนมาจากหนวยงานอ่ืน) เพ่ือขอใหพิจารณาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตอไป 

  

๑๒.  ผูรายงาน นางสาวทรรศดา  คงศักดิ์  ตําแหนง เจาหนาท่ี 

 โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๘ โทรสาร ๐๒๓๙๒๔๐๕๗ E-mail: tkong@ipst.ac.th  

๑๓.  วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ๒๘  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 


	๗.๑  ลงนามในประกาศ ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
	ดำเนินงานของ สสวท.”

