แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๑. ชื่อสวนราชการ / หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ชื่อโครงการ / กิจกรรม
๒.๑ รณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล ใหแกเจาหนาที่
๒.๒ เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและความโปรงใส ผานทางเว็บไซต ,FB
: ยุทธศาสตรที่ ๑ ปองกันและสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
: กลยุทธที่ ๒ พัฒนาและสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อการตอตานการทุจริต
๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของสวนราชการ/หนวยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต)
 งบประมาณจากแหลงอื่น (โปรดระบุ)...................................................................
๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของ สสวท. ตระหนักถึงการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม
คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล และไดรับทราบขอมูลขาวสารความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและความโปรงใส โดยผานชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง
๕. วัตถุประสงค
๕.๑ พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
๕.๒ การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๖. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ (ที่กําหนด)*
๖.๑ เชิงปริมาณ (ที่กําหนด)
๖.๑.๑ กิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมฯ จํานวน ๑ กิจกรรม
๖.๒.๒ เผยแพรขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๑ ครั้ง/ป
๖.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กําหนด) –

๗. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
รณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมฯ เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรูที่เกี่ยวของ
ตางๆ ในชองทางตางๆ ไดแก ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ปดปายประกาศตามสถานที่ตางๆ ภายใน
หนวยงาน
๘. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)**
๙.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๑.๑ บุคลากร สสวท. ไดเขารวมกิจกรรมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม
๙.๑.๒ สสวท. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต อยางตอเนื่อง จํานวน ๘ ครั้ง
๙.๒ ผลลัพธ (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๒.๑ เจาหนาที่มีจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต
๙.๒.๒ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร
** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดําเนินงานโครงการ
๑๐. งบประมาณ
๑๐.๑ งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ...............-.............. บาท
๑๐.๒ งบประมาณที่ใช จํานวน................-...............บาท
๑๑. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค : ๑๑.๒ ขอเสนอแนะ : อาจปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเพื่อการสื่อสารที่เขาใจงาย และตรงประเด็น
ยิ่งขึ้น เชน การสื่อสารดวยคลิปวิดีโอ เปนตน
๑๒. ผูรายงาน นางนุจรินทร ศรีเจริญ ตําแหนง เจาหนาที่อาวุโส
โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๖ โทรสาร ๐๒๓๘๑๐๗๕๐ E-mail: nlekk@ipst.ac.th
๑๓. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๑. ชื่อสวนราชการ / หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ชื่อโครงการ / กิจกรรม
๒.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
: ยุทธศาสตรที่ ๑ ปองกันและสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
: กลยุทธที่ ๓ ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตอตานทุจริต
๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของสวนราชการ/หนวยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต)
 งบประมาณจากแหลงอื่น (โปรดระบุ)...................................................................
๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
เพื่อใหบุคลากรของ สสวท. มีจิตสํานึกและสรางความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
๕. วัตถุประสงค
๕.๑ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ตอตานการทุจริต
๖. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ (ที่กําหนด)*
๖.๑ เชิงปริมาณ (ที่กําหนด)
๖.๑.๑ โครงการที่จัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๒ โครงการ
๖.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กําหนด)
๗. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
สสวท. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหบุคลากร สสวท. จํานวน ๒ กิจกรรม
๗.๑ กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูปาในกรุง โดยนําบุคลากร สสวท. ไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับปลูกปา ตนไม ที่ชวยเสริมสรางออกซิเจนใหกับคนกรุงเทพฯ 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 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)**
๙.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)
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 (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๒.๑ เจาหนาที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการปฏิบัติราชการและ
ดําเนินชีวิต
** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดําเนินงานโครงการ
๑๐. งบประมาณ
๑๐.๑ งบประมาณที่ไดรับ จํานวน.......๒๙,๘๐๐.....บาท
๑๐.๒ งบประมาณที่ใช จํานวน.....๒๙,๘๐๐.........บาท
๑๑. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค : ๑๑.๒ ขอเสนอแนะ : ๑๒. ผูรายงาน นางนุจรินทร ศรีเจริญ ตําแหนง เจาหนาที่อาวุโส
โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๖ โทรสาร ๐๒๓๘๑๐๗๕๐ E-mail: nlekk@ipst.ac.th
๑๓. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๑. ชื่อสวนราชการ / หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ชือ่ โครงการ / กิจกรรม
๒.๑ พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตของ สสวท.
๒.๒ สงเสริมและพัฒนาเครือขายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอตานการทุจริตภาครัฐ
: ยุทธศาสตรที่ ๑ ปองกันและสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
: กลยุทธที่ ๔ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานทุจริต
๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของสวนราชการ/หนวยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต)
 งบประมาณจากแหลงอื่น (โปรดระบุ)...................................................................
๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
เพื่อพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตของ สสวท. ใหมีเครือขายเพิ่มสูงขึ้น และสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายของรัฐและเอกชนเพื่อตอตานการทุจริตภาครัฐ
๕. วัตถุประสงค
๕.๑ สรางชุมชนเฝาระวังตอตานทุจริต
๕.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
๖. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ (ที่กําหนด)*
๖.๑ เชิงปริมาณ (ที่กําหนด)
๖.๑.๑ จํานวนผูเขารวมเครือขายตอตานการทุจริต รอยละ ๓๕ ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด
๖.๑.๒ จัดกิจกรรมเพื่อให เครือขายดําเนินการรวมกัน จํานวน ๑ ครั้ง
๖.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กําหนด) ๗. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
สสวท. จัดใหมีกลุมบุคลากร สสวท. เขารวมเครือขายตอตานการทุจริต และนํากลุมผูที่สนใจ
ไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑตานโกง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
๘. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)**
๙.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๑.๑ ผูเขารวมเครือขายตอตานการทุจริต รอยละ ๓๕ ของจํานวนบุคลากร สสวท.
๙.๑.๒ กิจกรรม การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑตานโกง จํานวน ๑ ครั้ง
๙.๒ ผลลัพธ (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๒.๑ เจาหนาที่เขารวมเครือขายตอตานการทุจริตเพิ่มขึ้น
๙.๒.๒ สสวท. มีเครือขายรวมตอตานการทุจริต และรวมทํากิจกรรม จํานวน ๑ ครั้ง
** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดําเนินงานโครงการ
๑๐. งบประมาณ
๑๐.๑ งบประมาณที่ไดรับ จํานวน................๘๐๐..............บาท
๑๐.๒ งบประมาณที่ใช จํานวน.............๘๐๐...............บาท
๑๑. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค : ผูเขารวมกิจกรรมบางสวนขอยกเลิกการไปศึกษาดูงาน เนื่องจากมีภารกิจ
เรงดวน
๑๑.๒ ขอเสนอแนะ : การพิจารณาเลือกชวงเวลาการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม เพื่อใหมีผูที่สามารถ
เขารวมกิจกรรมไดตามที่กําหนดไว
๑๒. ผูรายงาน นางนุจรินทร ศรีเจริญ ตําแหนง เจาหนาที่อาวุโส
โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๖ โทรสาร ๐๒๓๘๑๐๗๕๐ E-mail: nlekk@ipst.ac.th
๑๓. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๑. ชื่อสวนราชการ / หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ชือ่ โครงการ / กิจกรรม
๒.๑ กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป
๒.๒ จัดอบรมเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๓ โครงการกํากับติดตามการดําเนินงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด
๒.๔ จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
: ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการปองกันการทุจริตเชิงรุก
: กลยุทธที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริตทุกสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของสวนราชการ/หนวยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต)
 งบประมาณจากแหลงอื่น (โปรดระบุ)...................................................................
๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
เพื่อพัฒนามาตรการเชิงรุกในการแกไขปญหาดานการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐาน และพัฒนา
กลไก กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม
๕. วัตถุประสงค
๕.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
๕.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการ
ปองกันการทุจริต
๕.๓ พัฒนากลไกกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต
๖. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ (ที่กําหนด)*
๖.๑ เชิงปริมาณ (ที่กําหนด)
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 (ที่กําหนด) ๗. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
๑. การฝกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับผูปฏิบัติงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในวันอังคารที่ 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. การจัดอบรมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในวันจันทรที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุมสุขุม ศรีธัญรัตน ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ สสวท.
วิทยากร คือ คุณสามารถ แสงรินทร ผูทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๓. กํากับติดตามการดําเนินงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด โดยใหหนวยงาน
ตางๆ รายงานขอมูลความคืบหนาการจัดทําคูมือปฏิบัติงานเปนรายเดือน เพื่อติดตามความ
คืบหนาเสนอผูอํานวยการทราบตอไป
๔. ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว และรับฟงขอเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เพื่อนําไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตอไป
๘. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)**
๙.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๑.๑ รอยละ ๘๕ ของผูเขารวมโครงการ
๙.๑.๒ รอยละ ๘๕ ของผูเขารับการอบรม
๙.๑.๓ รายงานผลดําเนินงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๙.๑.๔ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการแตละไตรมาส
๙.๒ ผลลัพธ (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๒.๑ ผูเขาฝกอบรมไดรับการสรางเสริมจิตสํานึกในการซื่อสัตยสุจริต
๙.๒.๒ ผูเขาฝกอบรมไดรับความรูเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๙.๒.๓ หนวยงานที่เกีย่ วของสามารถนํารายงานผลและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานได
** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดําเนินงานโครงการ

๑๐. งบประมาณ
๑๐.๑ งบประมาณที่ไดรับ จํานวน.........๓๗,๐๐๐......บาท
๑๐.๒ งบประมาณที่ใช จํานวน..........๓๖,๗๗๘..........บาท
๑๑. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค : บุคลากรดานจัดซื้อและพัสดุไมเพียงพอ
๑๑.๒ ขอเสนอแนะ : ศึกษาและวางแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๑๒. ผูรายงาน นางนุจรินทร ศรีเจริญ ตําแหนง เจาหนาที่อาวุโส
โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๖ โทรสาร ๐๒๓๘๑๐๗๕๐ E-mail: nlekk@ipst.ac.th
๑๓. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๑. ชื่อสวนราชการ / หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ชือ่ โครงการ / กิจกรรม
๒.๑ การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมดานตางๆ เชน การทําตัวเปนแบบอยางที่ดี การเปน
ประธาน/ที่ปรึกษา/คณะทํางาน การเปดรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน
: ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการปองกันการทุจริตเชิงรุก
: กลยุทธที่ ๒ สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของสวนราชการ/หนวยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต)
 งบประมาณจากแหลงอื่น (โปรดระบุ)...................................................................
๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
เพื่อใหผูบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหกับบุคลากรภายใน
หนวยงาน และไดรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรในแงมุมตางๆ
๕. วัตถุประสงค
๕.๑ สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๖. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ (ที่กําหนด)*
๖.๑ เชิงปริมาณ (ที่กําหนด)
๖.๑.๑ ผูบริหารเขารวมกิจกรรมที่มีบทบาทในการสงเสริมปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตใน
องคกร จํานวน ๓ กิจกรรม
๖.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กําหนด) ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตในองคกร
๗. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
๗.๑ ลงนามในประกาศ ประกวดคําขวัญ หัวขอ “สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ สสวท.”
๗.๒ รวมประชุมหารือกับผูประสานงานของหนวยงานตางๆ หารือเกี่ยวกับมาตรการปองกัน ยับยั้ง
การทุจริต
๗.๓ รวมเปนเกียรติในการมอบรางวัลแกผูชนะเลิศและผูรวมกิจกรรมในกิจกรรมประกวดคําขวัญ

๘. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)**
๙.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๒.๒ ผูบริหารเขารวมกิจกรรมในการสงเสริมปองกัน ยับยั้งการทุจริตในองคกร จํานวน ๓
กิจกรรม
๙.๒ ผลลัพธ (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๒.๑ ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตในองคกร
** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดําเนินงานโครงการ
๑๐. งบประมาณ
๑๐.๑ งบประมาณที่ไดรับ จํานวน...................-.................บาท
๑๐.๒ งบประมาณที่ใช จํานวน..............-....................บาท
๑๑. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค : ๑๑.๒ ขอเสนอแนะ : ๑๒. ผูรายงาน นางนุจรินทร ศรีเจริญ ตําแหนง เจาหนาที่อาวุโส
โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๖ โทรสาร ๐๒๓๘๑๐๗๕๐ E-mail: nlekk@ipst.ac.th
๑๓. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๑. ชื่อสวนราชการ / หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ชือ่ โครงการ / กิจกรรม
๒.๑ การเผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางผานทางเว็บไซตสํานักงาน
: ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการปองกันการทุจริตเชิงรุก
: กลยุทธที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปญหาการทุจริต
๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของสวนราชการ/หนวยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต)
 งบประมาณจากแหลงอื่น (โปรดระบุ)...................................................................
๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ เผยแพร ข อ มู ล ด า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
ใหประชาชนรับทราบขอมูล ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ เปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูล
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริต
๕. วัตถุประสงค
พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ เผยแพร ข อ มู ล ด า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเปนระบบ และ
ตรวจสอบได
๖. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ (ที่กําหนด)*
๖.๑ เชิงปริมาณ (ที่กําหนด)
๖.๑.๑ จํานวนครั้งของทุกโครงการในการเผยแพรประกาศการจัดซื้อจัดจาง
๖.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กําหนด)
๗. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
เผยแพรขอมูลจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ในระบบ e-GP และเว็บไซตของหนวยงาน และกําลังประสานงานกับฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อปรับปรุงการนําขอมูลเผยแพรใหสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในการประมวลผล เก็บขอมูล ใหเปนระบบในอนาคต

๘. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)**
๙.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๒.๒ มีการเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางบนเว็บไซตของหนวยงาน
๙.๒ ผลลัพธ (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๒.๑ มีการเผยแพรประกาศการจัดซื้อจัดจางทุกโครงการ
• ประกาศราคากลาง จํานวน ๙๘ งาน
• ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา จํานวน ๑๓๘ งาน
• ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน ๔๕ งาน
• ประกาศรางขอบเขตงาน จํานวน ๓๓ งาน
• ประกาศเชิญชวน จํานวน ๒๗ งาน
** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดําเนินงานโครงการ
๑๐. งบประมาณ
๑๐.๑ งบประมาณที่ไดรับ จํานวน............-.....................บาท
๑๐.๒ งบประมาณที่ใช จํานวน..............-...................บาท
๑๑. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค
(๑) เจาหนาที่พัสดุ จะตองเผยแพรขอมูลจัดซื้อจัดจางทั้งในระบบ e-GP และเว็บไซตของ
หนวยงาน โดยจะตองบันทึกขอมูลในแตละระบบ ไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลได ซึ่งเปนการบันทึก
ขอมูลซ้ําซอน
๑๑.๒ ขอเสนอแนะ
(๑) ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อขอเชื่อมโยงขอมูลจากระบบ e-GP เพื่อลดความ
ซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล
๑๒. ผูรายงาน นางสาวทรรศดา คงศักดิ์
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๘ โทรสาร ๐๒๓๙๒๔๐๕๗ E-mail: tkong@ipst.ac.th
๑๓. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๑. ชื่อสวนราชการ / หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ชือ่ โครงการ / กิจกรรม
๒.๑ การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ
: ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการปองกันการทุจริตเชิงรุก
: กลยุทธที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของสวนราชการ/หนวยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต)
 งบประมาณจากแหลงอื่น (โปรดระบุ)...................................................................
๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
สสวท.ไดกําหนดนโยบายใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตใหประชาชนรับทราบ เพื่อใหประชาชนมีความตระหนักในการตอตานการทุจริต และใหเกิด
ภาพลักษณที่ดีตอหนวยงาน
๕. วัตถุประสงค
๕.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรางความตระหนัก
ในการตอตานการทุจริต และเปนภาพลักษณที่ดีตอหนวยงาน
๖. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ (ที่กําหนด)*
๖.๑ เชิงปริมาณ (ที่กําหนด)
๖.๑.๑ จํานวนการประชาสัมพันธไมนอยกวา ๓ ชองทาง
๖.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กําหนด) ๗. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับมาตรการตางๆ ที่ สสวท. จัดทําขึ้นเพื่อปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภายในหนวยงาน โดยนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน เพื่อใหประชาชนสามารถรับทราบ
๘. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)**
๙.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๒ ผลลัพธ (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๒.๑ มีชองทางประชาสัมพันธ จํานวน ๓ ชองทาง
(๑) เว็บไซต www.ita.ipst.ac.th
(๒) ศูนยขอมูลขาวสารของ สสวท.ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ ป หรือ
http://www.oic.go.th/INFOCENTER6/655/
(๓) โปสเตอรประชาสัมพันธกิจกรรม จํานวน ๒ ชิ้น
๑๐. งบประมาณ
๑๐.๑ งบประมาณที่ไดรับ จํานวน.......-....................บาท
๑๐.๒ งบประมาณที่ใช จํานวน......-....................บาท
๑๑. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค
(๑) ยั ง ไม มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานว า การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ที่ ผ า นมานั้ น
บุ ค ลากรภายในหน ว ยงาน และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย มี ค วามรั บ รู หรื อ มี ค วามรู ค วามเข า ใจกั บ
สื่อประชาสัมพันธที่เผยแพรไปมากนอยเพียงใด
๑๑.๒ ขอเสนอแนะ
(๑) สสวท. ควรจัดใหมีแบบสอบถาม หรือกิจกรรมที่สามารถประเมินผลการรับรู หรือความรู
ความเขาใจ ของบุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย หรือจัดกิจกรรมกระตุนใหบุคลากร
ภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย ศึกษาขอมูลทําความเขาใจกับองคความรูที่ไดประชาสัมพันธ
๑๒. ผูรายงาน นางสาวทรรศดา คงศักดิ์
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๘ โทรสาร ๐๒๓๙๒๔๐๕๗ E-mail: tkong@ipst.ac.th
๑๓. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๑. ชื่อสวนราชการ / หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ชือ่ โครงการ / กิจกรรม
๒.๑ โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกพนักงาน ลูกจาง และผูบริหาร
๒.๒ โครงการความมีสวนรวมในองคความรูการปองกันการทุจริต (โครงการประกวดคําขวัญ)
: ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการปองกันการทุจริตเชิงรุก
: กลยุทธที่ ๖ พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรในหนวยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการปองกันการทุจริต
๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของสวนราชการ/หนวยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต)
 งบประมาณจากแหลงอื่น (โปรดระบุ)...................................................................
๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
สสวท.ไดกําหนดนโยบายเชิงรุกในการตอตานการทุจริต โดยมีการปลุกจิตสํานึกสรางความตระหนักรู
การตรวจสอบและเฝาระวังเชิงรุก โดยมุงหวังใหบุคลากรภายในหนวยงานมีความรูความเขาใจ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีในฐานะเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ
๕. วัตถุประสงค
๕.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปน
มืออาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล
๕.๒ ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต
๖. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ (ที่กําหนด)*
๖.๑ เชิงปริมาณ (ที่กําหนด)
๖.๑.๑ รอยละ ๘๕ ของเจาหนาที่เขาฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
๖.๑.๒ การเผยแพรองคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต จํานวนไมนอย
กวา ๔ ครั้ง
๖.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กําหนด) –

๗. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
๗.๑ การบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมความโปรงใส การปองกันการทุจริต
๗.๒ เชิญชวนใหบุคลากรภายในหนวยงานเขารวมประกวดคําขวัญหัวขอ “สงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ สสวท.”
๗.๓ การเผยแพรองคความรู หรือสื่อประชาสัมพันธ ในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และการปองกันการทุจริต
๘. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)**
๙.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)
คําขวัญที่ไดจากโครงการประกวดคําขวัญหัวขอ “สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของ สสวท.” คือ “สุจริตและโปรงใส มุงมั่นในคุณความดี ซื่อสัตยรักสามัคคี ยึดถือไวใหมั่นคง”
๙.๒ ผลลัพธ (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๒.๑ เจาหนาที่เขาฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกคานิยมและวัฒนธรรมสุจริต
๙.๒.๒ พนักงานมีสวนรวมในการสรางองคความรูในการปองกันการทุจริต
** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดําเนินงานโครงการ
๑๐. งบประมาณ
๑๐.๑ งบประมาณที่ไดรับ จํานวน..............๙,๓๒๒....................บาท
๑๐.๒ งบประมาณที่ใช จํานวน..............๙,๓๒๒.................บาท
๑๑. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค
บุคลากรเขารวมกิจกรรมนอยกวาที่คาดการณ เนื่องจากมีภาระงานมาก หรือติดภารกิจ ที่
สําคัญ
๑๑.๒ ขอเสนอแนะ :
การพิจารณาเลือกชวงเวลาการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม หรือแบงออกเปนหลายครั้ง (คนละ
ชวงเวลา) เพื่อใหบุคลากรสามารถเขารวมไดตามเปาหมาย
๑๒. ผูรายงาน นางสาวทรรศดา คงศักดิ์
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๘ โทรสาร ๐๒๓๙๒๔๐๕๗ E-mail: tkong@ipst.ac.th
๑๓. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๑. ชื่อสวนราชการ / หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ชือ่ โครงการ / กิจกรรม
๒.๑ จัดทําหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข
๒.๒ การจัดระบบรับฟงขอรองเรียน
- การจัดชองทางรองเรียน/แจงเบาะแส/ความคิดเห็น
๒.๓ การจัดการและแจงผลขอรองเรียน
: ยุทธศาสตรที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
: กลยุทธที่ ๑ ปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของสวนราชการ/หนวยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต)
 งบประมาณจากแหลงอื่น (โปรดระบุ)...................................................................
๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
สสวท. มีนโยบายในการเพิ่มชองทางและอํานวยความสะดวกใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชนทั่วไปในการแจงขอมูลการรองเรียนรองทุกข ปญหาความเดือดรอน ตลอดจนขอเสนอแนะ
ตางๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการ
เรื่ องร องเรี ย นร องทุ กข ของ สสวท. เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ย วของปฏิบัติงานใหเปน ไปในแนวทาง
เดียวกัน
๕. วัตถุประสงค
๕.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว
เขาถึงไดโดยงาย
๕.๒ การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
๖. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ (ที่กําหนด)*
๖.๑ เชิงปริมาณ (ที่กําหนด)
๖.๑.๑ มีหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข
๖.๑.๒ จํานวน ๕ ชองทางในการรับฟงขอรองเรียน
๖.๑.๓ รอยละ ๑๐๐ ของขอรองเรียนที่แจงผลการดําเนินการแกผูรองเรียน

๖.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กําหนด) –
๗. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
๗.๑ จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข สสวท.อยางเปนทางการ และมีคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
๗.๒ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑแนวปฏิบัติในการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข ของ สสวท.
๗.๓ พิจารณากําหนดชองทางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชนทั่วไป ไดแสดงความคิดเห็น หรือแจงขอมูล เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)**
๙.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๑.๑ ประกาศ สสวท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขของ สสวท.
พรอมแผนผังการดําเนินงาน และแบบฟอรมรองเรียนรองทุกข
๙.๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
๙.๒ ผลลัพธ (ที่เกิดขึ้นจริง)
๙.๒.๑ มีหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข ประกอบดวยแนวปฏิบัติ คําสั่ง
มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 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) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดําเนินงานโครงการ
๑๐. งบประมาณ
๑๐.๑ งบประมาณที่ไดรับ จํานวน............-.............บาท
๑๐.๒ งบประมาณที่ใช จํานวน............-.............บาท

๑๑. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๑๑.๑ ปญหา อุปสรรค
(๑) ขอรองเรียนที่สงมา มีลักษณะเปนบัตรสนเทห คือ ไมมีชื่อที่อยู และไมมีชองทางติดตอ
กลับ หรือมีที่อยูติดตอกลับ แตไมมีเลขที่อยูตามที่แจงจึงสงตีกลับ ทําใหกระบวนการแจงผลไมสมบูรณ หรือ
ไมสามารถตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมได
(๒) ข อร องเรี ย นที่ มาจากหนว ยงานอื่น ที่กําหนดใหมีร ะบบอิเล็กทรอนิกสป ระกอบการ
ดําเนินงาน เชน ขอรองเรียนจากศูนยบริการประชาชน (๑๑๑๑) สํานักนายกรัฐมนตรี หนวยงานที่สงเรื่อง
ไมสงระบบมา ทําใหไมทราบสถานะ การดําเนินงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๑๑.๒ ขอเสนอแนะ
(๑) ประชาสัมพันธและใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขของ
สสวท. เพื่อใหผูที่มีความประสงคจะสงเรื่องรองเรียน/รองทุกข แก สสวท. มีความมั่นใจวา ผูแจงเรื่องรองเรียน
ร องทุ กข จ ะไม ได รั บ ผลร า ยจากการส งเรื่ องดังกลาว เพื่อลดจํานวนบัตรสนเทห และทําใหการดําเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนรองทุกขมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๒) แจงปญหาอุปสรรคการดําเนินงานขอรองเรียน ใหหนวยงานเจาของเรื่องทราบ (กรณีขอ
รองเรียนมาจากหนวยงานอื่น) เพื่อขอใหพิจารณาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตอไป
๑๒. ผูรายงาน นางสาวทรรศดา คงศักดิ์
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท ๐๒๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๘ โทรสาร ๐๒๓๙๒๔๐๕๗ E-mail: tkong@ipst.ac.th
๑๓. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

