แบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
1. ชื่อสวนราชการ/หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ การปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของสวนราชการ/หนวยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
 งบประมาณจากแหลงอื่น (โปรดระบุ)..........................................................................
4. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ใหความสําคัญกับการดําเนินงานปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดําเนินการสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานที่มี
ความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา
เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวก
ตอประชาชนใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรมผานการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน และสนับสนุน
ใหบุคลากร สสวท. มีสวนรวมในการรณรงคและปลูกจิตสํานึกคานิยมของหนวยงานใหรวมกันตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ใหความสําคัญกับการปองกันที่อาจเปนความเสี่ยง หรือเปนชองทางที่อาจจะกอใหเกิด การ
ทุจริต การรับสินบน หรือกอใหเกิดผลประโยขนทับซอน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน
ที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเทาทันสถานการณ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตสํานึกใหพนักงานและบุคลากรมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงสรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชนของทางราชการเปนหลัก
5.2 เพื่อสรางแนวรวมในการปองกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร โดยการพัฒนา
เครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ
5.3 เพื่อสรางกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต ตลอดจนพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ
ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปดวยความชัดเจน โปรงใส
สามารถตรวจสอบได
5.4 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
6. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
6.1 เชิงปริมาณ
(1) กิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล 1 ครั้ง
(2) กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตประจําป 1 ครั้ง

(3) ขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ไดรับการเผยแพร 1 ครั้ง
(4) กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2 ครั้ง
(5) กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป 1 ครั้ง
(6) ผูบริหารเขารวมกิจกรรมที่มีบทบาทในการสงเสริมการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตในองคกร 3 ครั้ง
(7) การเผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางผานทางเว็บไซต สสวท. 1 ครั้ง
(8) การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ 3 ชองทาง
(9) รอยละ 90 ของบุคลากร สสวท. เขารวมฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
(10)การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนและแจงผลการรองเรียน 5 ชองทาง
6.2 เชิงคุณภาพ
(1) สสวท. มีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรัปชัน
(2) สสวท. มีความเขมแข็งของเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(3) สสวท. มีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่ดี เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
(4) บุคลากร สสวท. มีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย สามารถเรียนรูและปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
7. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ
7.1 การรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 การประกาศเจตจํานงสุจริต
7.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
7.4 กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7.5 กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป
7.6 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมที่มีบทบาทในการสงเสริมการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตในองคกร
7.7 การเผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางผานทางเว็บไซต สสวท.
7.8 การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ
7.9 การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง
7.10 การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนและแจงผลการรองเรียน
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563
9. ผลการดําเนินงานของโครงการ
9.1 ผลผลิต
(1) การรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล
สสวท. รณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล ใหแกบุคลากร สสวท.
ผานชองทางออนไลน ไดแก e-mail และ Line เพื่อสรางจิตสํานักดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล

สสวท. ประกาศงดรับ“ของขวัญ” ในเทศกาลปใหม 2563 ผานทาง e-mail และ Line

รณรงคใหบุคลากรเขารวมอบรมออนไลน หลักสูตร “สุจริตไทย”
เมื่ออบรมผานแลวจะไดรับเกียรติบัตร ผานทาง e-mail และ Line

•

ความรูเกีย่ วกับ “ตัวอยางรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต”
ใหความรูเพิ่มเติม เพื่อสรางจิตสํานึกตอตานการคอรรับชัน
ทุกรูปแบบ ผานทาง e-mail

(2) การประกาศเจตจํานงสุจริต
สสวท. ดําเนินการจัดทําประกาศ สสวท. เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ฉบับภาษาไทยและ
ฉบับภาษาอังกฤษ โดยผูอํานวยการ สสวท. ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยแจงใหบุคลากร
สสวท.รับทราบ และเผยแพรบนเว็บไซต http://ita.ipst.ac.th/announce และเผยแพรประชาสัมพันธผาน
เว็บไซต สสวท.

(3) การเผยแพรขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สสวท. จัดทําแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและขอมูลที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตตาง ๆ
โดยแจงใหบุคลากร สสวท. รับทราบผานทาง e-mail และเผยแพรขอมูลบน http://ita.ipst.ac.th

(4) กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สสวท. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ตามรอย รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ
พระรามเกา เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผูเขารวม
กิจกรรม 40 คน

(5) กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป
สสวท. จัดทําขอมูลและสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเผยแพร
ขอมูลบน http://ita.ipst.ac.th เพื่อใหบุคลากร สสวท. สามารถเขามาศึกษา เรียนรูไดตลอดเวลา

(6) ผูบริหารเขารวมกิจกรรมที่มีบทบาทในการสงเสริมการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตในองคกร
สสวท. จัดกิจกรรมและจัดทําขอมูลความรูตาง ๆ เพื่อเปนการสงเสริมการปองกัน เพื่อยับยั้งการทุจริต
ในองคกร โดยผูบริหารไดเขามามีบทบาทในการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

• ผูบริหารรวมหลักสูตรปฏิบัติธรรม : กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม
• ผูบ ริหารรวมกิจกรรมที่ใหประโยชนตอสวนรวม ไดแก จัดทํากลองอะคริลิกปองกันเชื้อฟุงกระจาย
มอบใหกับโรงพยาบาล และ กิจกรรม “สานฝนปนน้ําใจจากพี่สูนอง”
• ผูบริหารมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงของ สสวท. อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได โดยไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "บริษัทเกษียณสุข"
• ผูบริหารเขารวมการประชุมประสานงานบริหาร ซึ่งมีวาระรายงานความกาวหนาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สสวท.
• ผูอํานวยการ สสวท. ลงนามในประกาศและหนังสือแจงใหทราบเรื่องที่เกี่ยวของตาง ๆ เชน หนังสือ
แจงบุคลากร เพื่อใหทราบและถือปฏิบัติวา สสวท. เปนหนวยงานที่ งดรับของขวัญ ในเทศกาลปใหม
พ.ศ. 2563 ประกาศ สสวท. เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน หนังสือแจงใหทราบ เรื่อง
มาตรการหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขารวมการประชุมกับหนวยงานภายนอกในเรื่องที่
เกี่ยวของ เปนตน

(7) การเผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางผานทางเว็บไซต สสวท.
สสวท. จัดทําประกาศจัดซื้อจัดจางรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) และเผยแพรขอมูล
บนเว็บไซต สสวท. http://www.ipst.ac.th/index.php/procurement เพื่อเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได

(8) การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ
สสวท. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ
ผานชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซต สสวท. www.ipst.ac.th โปสเตอรประชาสัมพันธภายในหนวยงาน และ Facebook
(9) การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง
สสวท. จัดกิจกรรมฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง จากเดิมตั้งเปาหมาย
ไวรอยละ 90 ตั้งแตตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 มีผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 54.6

(10) การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนและแจงผลการรองเรียน
สสวท. จัดทําขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน โดยเผยแพรขอมูล
ที่เกี่ยวของบนเว็บไซต สสวท. เมนู “รองเรียนรองทุกข” โดยประชาชนสามารถสื่อสารผาน 5 ชองทาง ไดแก
• ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ชั้น 3 อาคารอํานวยการ สสวท.
• ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ocs@proj.ipst.ac.th
• เว็บไซตของ สสวท. http://www.ipst.ac.th ในเมนูหัวขอ “รองเรียนรองทุกข”
• ชองทางไปรษณีย สงถึง “ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี"
• ชองทางสื่อสังคมออนไลน Facebook
9.2 ผลลัพธ
(1) สสวท. มีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรปั ชัน
(2) สสวท. มีความเขมแข็งของเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(3) สสวท. มี ก ลไกในการป อ งกั น และต อ ต า นการทุ จ ริ ต มี ร ะบบการควบคุ ม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่ดี เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
(4) บุคลากร สสวท. มีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย สามารถเรียนรูและปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ เปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
10. งบประมาณ
10.1 งบประมาณที่ไดรับทั้งหมด จํานวน 111,700 บาท
10.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส 1 และ 2 จํานวน 34,504 บาท
มี 2 กิจกรรมที่ใชงบประมาณในการดําเนินงาน คือ
(1) กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑพระรามเกา จํานวน 25,500 บาท
(2) การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง จํานวน 9,004 บาท
* ในสวนกิจกรรมอืน่ ไมมกี ารใชงบประมาณ
11. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
11.1 ปญหา อุปสรรค: สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหงด
การจัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
11.2 ขอเสนอแนะ: ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบเดิมเปนผานชองทาง e-mail และ Line แทน
12. ผูรายงาน นางนุจรินทร ศรีเจริญ
โทรศัพท 0 2392 4021 ตอ 1306

ตําแหนง เจาหนาที่อาวุโส
โทรสาร 0 2381 0750

13. วันที่รายงาน ณ วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

E-mail: nlekk@ipst.ac.th

