
๑ 
 

การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

รอบ ๑๒ เดือน  

๑. ช่ือสวนราชการ/หนวยงาน  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

๒. ช่ือโครงการ การปองกันและปราบปรามการทุจรติของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๓. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต) 

 งบประมาณจากกองทุนสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๔. หลักการและเหตุผล 
สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

ใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวกตอประชาชนใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรม 

ผานการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน และสนับสนุนใหพนักงานและเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการรณรงค และปลูกจิตสํานึก

คานิยมของหนวยงานใหรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ใหความสําคัญกับกับการปองกัน

ท่ีอาจเปนความเสี่ยงหรือเปนชองทางท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การรับสินบน หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

และสามารถยบัยั้งการทุจรติหรือผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางเทาทันสถานการณ  

๕. วัตถุประสงค 

๕.๑ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ สสวท.ในทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล  

๕.๒ เพ่ือปลุกจิตสํานึกและสรางคานิยมตอตานการทุจริตแกบุคลากรของ สสวท. และปฏิบัติการเชิงรุกใน

การปองกันการทุจริต 

๕.๓ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานภายในใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหประชาชนเกิดการยอมรับ

และเชื่อม่ันในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๖. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของโครงการ 

๖.๑ การรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ี ๑ ครั้ง 

๖.๒ การเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร/ความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และความโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ ๑ ครั้ง 

๖.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๒ ครั้ง 

๖.๔ การพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตของ สสวท. รอยละ ๓๕ 

๖.๕ การสงเสริมและพัฒนาเครือขายภาครัฐและเอกชนเพ่ือตอตานการทุจริตภาครัฐ ๒ ครั้ง 

๖.๖ การประกาศเจตจํานงสุจริตเผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เฟซบุก ๑ ครั้ง 

๖.๗ การจัดประชมุเพ่ือกําหนดกลยุทธและมาตรการในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภายใน ๓ ครั้ง 

๖.๘ การเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบายผานทางเว็บไซต เฟซบุก ๑ ครั้ง 



๒ 
 

๖.๙ การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑ 

ฉบับ 

๖.๑๐ การประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสรางมาตรฐาน 

  ความโปรงใส เชน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ วิธีการปฏิบัติขอมูลขาวสารใหเจาหนาท่ี ๓ ชองทาง 

๖.๑๑ กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป รอยละ ๘๐ 

๖.๑๒ การจัดอบรมเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ รอยละ ๘๕ 

๖.๑๓ การจัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ๔ รายงาน 

๖.๑๔ การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมดานตาง ๆ เชน การทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี การเปนประธาน       

  ท่ีปรึกษา คณะทํางาน การเปดรบัฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเปนตน ๓ ครั้ง 

๖.๑๕ การเผยแพรประกาศจัดซ้ือจัดจางผานทางเว็บไซตสํานักงาน ทุกโครงการ 

๖.๑๖ การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ ๓ ชองทาง 

๖.๑๗ การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกพนักงาน ลูกจาง และผูบริหาร รอยละ ๘๕ 

๖.๑๘ การทบทวนหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข ๑ หลักเกณฑ 

๖.๑๙ การจัดระบบรับฟงขอรองเรียน (การจัดชองทางรองเรียน แจงเบาะแส ความคิดเห็นและปรับปรุงใหมี 

   ความเหมาะสม) ๕ ชองทาง 

๖.๒๐ การจดัการและแจงผลขอรองเรียน รอยละ ๑๐๐ 

เปาหมาย/กลุมเปาหมายของโครงการ   ผูบริหารและบุคลากรของ สสวท.  

๗. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ 

๗.๑ จัดประชุมเพ่ือกําหนดกลยุทธและมาตรการในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภายใน 

๗.๒ จัดทําแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ 

สสวท. 

๗.๓ เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร/ความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ  

ความโปรงใสผานชองทางตาง ๆ 

๗.๔ ศึกษาดูงาน/อบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสรางมาตรฐาน

ความโปรงใสแกบุคลากรของ สสวท. 

๗.๕ จัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานกึดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาลใหแกบุคลากรของ สสวท.  

๗.๖ สงเสริมและพัฒนาเครือขายภาครัฐและเอกชนเพ่ือตอตานการทุจริตภาครัฐ 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สสวท. 

๙.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

๙.๑ กิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานักดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล ใหแกเจาหนาท่ี  

   ดําเนินการ “สัปดาหตอตานการทุจริต” วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

(๑) ผูอํานวยการ สสวท. ประกาศเจตจํานงสุจริตการดําเนินงานของ สสวท. ดวยหลักธรรมาภิบาล 

(๒) นิทรรศการใหความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) การตอบคําถาม เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 



๓ 
 

(๔) ผูบริหารและบุคลากร สสวท. ถายภาพสัญลักษณตอตานการทุจริตรวมกัน 

 

๙.๒ กิจกรรมเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ 

  ทุจริตและความโปรงใส ผานทางเว็บไซต เฟซบุก สื่ออ่ืน ๆ 

   ดําเนินการ 

๑. สสวท. จัดเผยแพรสื่อจาก สํานักงาน ป.ป.ช. ไดแก สปอตโฆษณา “ไมยอม ไมทน ไมเฉย รวมพลังคน

ไทยไมโกง” และเรื่องท่ีเก่ียวของในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัด ณ บริเวณโถง ชั้น ๑  

๒. สสวท. โดยคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สสวท. ไดสงขอมูลท่ีเปน

ประโยชน เพ่ือใหบุคลากร สสวท. ไดรับความรูท่ีเก่ียวของผานทางเว็บไซต ita.ipst.ac.th และ  e-mail  

 

 

 

 

 

๙.๓ กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ดําเนินการ 

 ๑. สสวท. จัดกิจกรรมนําคณะบุคลากร สสวท. เขารวมการศึกษาดูงาน “เรียนรู วิถีพอเพียง” ณ ศูนย

การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานของพอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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๙.๔ กิจกรรมพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตของ สสวท. รอยละ ๓๕ 

ดําเนินการ  

จัดกิจกรรมใหบุคลากร สสวท. ไดมีสวนรวมและพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริต เชน 

๑. กิจกรรม สัปดาหตอตานการทุจริต เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยผูอํานวยการเปนประธานใน

พิธีเปด 

๒. กิจกรรม บรรยาย “สสวท. โปรงใสกาวไกล เพ่ือชาติไทยพัฒนา” เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

โดยวิทยากร จากสํานักงาน ป.ป.ช. 

๓. กิจกรรมใหบุคลากร สสวท. ไดศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑตานโกง เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย

มีผูชวยผูอํานวยการชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ เปนผูนําคณะบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙.๕ กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเครือขายภาครัฐและเอกชนเพ่ือตอตานการทุจริตภาครัฐ 

ดําเนินการ 

๑. ศึกษาดูงาน“คอรรัปชัน เริ่มท่ีตัวเรา หยุดท่ีตัวเรา” รุนท่ี ๓ ณ พิพิธภัณฑตานโกง สํานักงาน ป.ป.ช. 

๒. ผูแทนรวมกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ และอบรมคุณธรรมความโปรงใสเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

วินัย การปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม สถาบันการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติ และเครือขายในระบบการแพทยฉุกเฉิน  

๓. เขารวมกิจกรรมคลินิก ITA 
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๙.๖ การประกาศเจตจํานงสุจริตเผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต และภายในหนวยงาน 

 
ดําเนินการ 

๑. สสวท. จัดทําคลิปวีดิโอ ประกาศเจตจํานงสุจริตเผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต 

๒. ประชาสัมพันธบุคลากรภายในและภายนอก โดยเผยแพรทาง TV ประชาสัมพันธ ณ โถงชั้น 

๑ อาคารอํานวยการ ชวงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

๓. ประกาศ สสวท. เรื่อง เจตจํานงสุจริตการดําเนินงานของ สสวท. ดวยหลักธรรมาภิบาล 

ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพรบนเว็บไซต สสวท. 

๙.๗ กิจกรรมจัดประชุมเพ่ือกําหนดกลยุทธและมาตรการในการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 

ดําเนินการ  

สสวท. ไดใหทุกหนวยงานสงผูแทนจากแตละ สาขา ฝาย เพ่ือเปนผูประสานงานเก่ียวกับการประชุม

หารือ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน เชน การดําเนินการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน คูมือการ

ใหบริการ โดยมีการใหสงรายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือน เพ่ือนําเสนอในการประชุมผูบริหารทุก

เดือน โดยมีประชุม จํานวน ๒ ครั้ง  คือ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๙.๘ การเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบายผานทางเว็บไซต เฟซบุก  

ดําเนินการ สสวท. ไดนําขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ เผยแพรผานทางเว็บไซต สสวท. โดยสามารถเขาไป

ศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมไดทาง ita.ipst.ac.th เชน ภาพกิจกรรมท่ีเก่ียวของ ประกาศ แนวปฏิบัติ 

มาตรการตาง ๆ แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. แผนปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของ สสวท. เปนตน 

๙.๙ การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ดําเนินการ 



๖ 
 

สสวท. ไดประกาศ แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                   

บนเว็บไซต และประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในรับทราบรวมกัน 

๙.๑๐ การประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสราง

มาตรฐานความโปรงใส เชน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ วิธีการปฏิบัติขอมูลขาวสาร ใหเจาหนาท่ี ๓ 

ชองทาง 

ดําเนินการ สสวท. มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ชองทาง ดังนี้ 

๑. จัดทําและจัดหา สื่อประชาสัมพันธรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตามหลัก          

ธรรมาภิบาล ใหแกเจาหนาท่ี โดยประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ ภายใน สสวท. 

๒. เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และความโปรงใส ผานชองทาง 

(๑) เว็บไซต http://www.ipst.ac.th 

(๒) เผยแพรท่ี http://ita.ipst.ac.th 

(๓) บอรดประชาสัมพันธกิจกรรม สถานท่ีจัดแสดงสื่อประชาสัมพันธ      

๓. สสวท. ไดสรางมาตรฐานความโปรงใส โดยมีประกาศ สสวท. ในสวนท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑. แผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. 

๓. ประกาศเจตจํานงสุจริตการดําเนินงานของ สสวท. ดวยหลกัธรรมาภิบาล 

๔. มาตรการเก่ียวกับการควบคุมดูแลทรัพยสินของ สสวท. 

๕. มาตรการใชและตรวจสอบดุลพินิจของ สสวท. 

๖. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

๗. มาตรการดําเนินงานของ สสวท. เพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

๙.๑๑ กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป  

  ดําเนินการ สสวท. จัดทําแผนปฏิบัตงิานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ  

๒๕๖๒ และไดประชาสัมพันธใหบุคลากรภายใน สสวท. รับทราบ และรวมกันปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด 

๙.๑๒ การจัดอบรมเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ โดยการอบรมท้ังภายใน 

  และภายนอก สสวท. 

ดําเนินการ 

๑) มอบหมายเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขาอบรม “โครงการฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Certificate in Public 

Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพรอม จํานวน ๔ คน 

๒) ฝายจัดซ้ือและพัสดุอบรมใหความรูดานงานจัดซ้ือและพัสดุในการปฐมนิเทศพนักงานใหม จํานวน 

๓ ครั้ง 

http://www.ipst.ac.th/
http://ita.ipst.ac.th/


๗ 
 

 

 

๙.๑๓ การจัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

ดําเนินการ จัดประชุมเพ่ือใหผูเก่ียวของประชุมหารือเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

และจัดทํารายงานเสนอผูอํานวยการ สสวท. เพ่ือรับทราบขอมูลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 

แผนท่ีกําหนดไว 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตงิานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. ๒๕๖๒ 

๓) ประเมินผลการดําเนินงานของคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของ สสวท. 

๔) รายงานผลการตรวจสอบ รายไตรมาส ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕) สสวท. ใหทุกหนวยงานสงผูแทนจากแตละ สาขา ฝาย เพ่ือเปนผูประสานงานเก่ียวกับการประชุม

หารือ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันในการดําเนินการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน คูมือการ

ใหบริการ โดยมีการใหสงรายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือน เพ่ือนําเสนอในการประชุม

ผูบริหารทุกเดือน โดยมีประชุม จํานวน ๒ ครั้ง  คือ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และ 

ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวบรวมคูมือการปฏิบัติงาน และคูมือการใหบริการของ 

สสวท. และเผยแพรใหบุคลากร สสวท.ทราบ เผยแพร ประชาสัมพันธ คูมือการปฏิบัติงานและคูมือ

การใหบริการ ผานชองทางเว็บไซต http://ita.ipst.ac.th 

๙.๑๔ กิจกรรมการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมดานตาง ๆ เชน การทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี การเปน                    

ประธานท่ีปรึกษา คณะทํางาน การเปดรับฟงความคิดเห็นทุกภาคสวน เปนตน 

ดําเนินการ 

๑. ผูบริหารใหความรวมมือในการบันทึกสื่อประชาสัมพันธ ประกาศเจตจํานงในการดําเนินงานของ  

สสวท. และเผยแพรบนเว็บไซต สสวท. 

๒. ผูบริหารเปนประธานในการพิธีเปดงานตาง ๆ  

     ๑) งานสัปดาหตอตานการทุจริต เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

     ๒) รับฟงการบรรยาย เรื่อง สสวท. โปรงใสกาวไกล เพ่ือชาติไทยพัฒนา เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ  

         ๒๕๖๒ โดยวิทยากรจาก สํานักงาน ป.ป.ช. 

     ๓) รวมกิจกรรมศึกษาดูงาน “คอรรัปชั่น เริ่มท่ีตัวเรา หยุดท่ีตัวเรา” ณ พิพิธภัณฑตานโกง  

         เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

http://ita.ipst.ac.th/


๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙.๑๕ กิจกรรมการเผยแพรประกาศจัดซ้ือจัดจางผานทางเว็บไซต สสวท. 

ดําเนินการ 

๑. เผยแพรขอมูลจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  

๒๕๖๐ ในระบบ e-GP และ www.ipst.ac.th เว็บไซตของ สสวท. และกําลังประสานงานกับฝาย

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงการนําขอมูลเผยแพรใหสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพในการประมวลผล เก็บขอมูล ใหเปนระบบในอนาคต 

๒. ขอมูลการประกาศการจัดซ้ือจัดจาง 

- ประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน ๖๙ เรื่อง 

- ประกาศราคากลาง จํานวน ๑๓๔ เรื่อง  

- รางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา จํานวน ๔๒ เรื่อง  

- ประกาศประกวดราคางานจัดซ้ือจัดจาง จํานวน ๔๓ เรื่อง  

- ประกาศผูชนะการเสนอราคางานจัดซ้ือจัดจาง จํานวน ๒๐๖ เรื่อง  

๙.๑๖ การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ  

๓ ชองทาง 

ดําเนินการ เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและความโปรงใส ผานชองทาง 

(๑) เว็บไซต http://www.ipst.ac.th 

(๒) เผยแพรท่ี http://ita.ipst.ac.th 

(๓) บอรดประชาสัมพันธกิจกรรม/สถานท่ีจัดแสดงสื่อประชาสัมพันธอ่ืน      

http://www.ipst.ac.th/
http://www.ipst.ac.th/
http://ita.ipst.ac.th/


๙ 
 

๙.๑๗ กิจกรรมฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกพนักงาน ลกูจาง และผูบริหาร 

      ดําเนินการ 

๑. กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 

๒. จัดหาสื่อประชาสัมพันธรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 

ใหแกเจาหนาท่ี ไดแก สปอตโฆษณา “ไมยอม ไมทน ไมเฉย รวมพลังคนไทยไมโกง” และ “ไมข้ีโกง คนดี

ท่ีไทยตองการ” 

๓. เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารความรูท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจรยิธรรม ผานชองทาง 

(๑) เผยแพรท่ี http://ita.ipst.ac.th 

(๒) บอรดประชาสัมพันธกิจกรรม/สถานท่ีจัดแสดงสื่อประชาสัมพันธ      

 
๙.๑๘ กิจกรรมทบทวนหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน รองทุกข จัดระบบรับฟงขอรองเรียน และการ

แจงผลขอรองเรียน 

ดําเนินการ 

๑. จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข สสวท.อยางเปนทางการ และมีคําสั่งมอบหมายเจาหนาท่ี 

     ผูรับผิดชอบ มีหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข ประกอบดวยแนวปฏิบัติ คําสั่ง

มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ แผนผังการดําเนินงาน และแบบฟอรมรองเรียนรองทุกข เผยแพร

ประชาสัมพันธในเว็บไซตเผยแพรขอมูลของ สสวท.  

 ๒.   พิจารณาทบทวนหลักเกณฑแนวปฏิบัติในการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข ของ สสวท.  

 ๓.   พิจารณากําหนดชองทางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียและ 

       ประชาชนท่ัวไป ไดแสดงความคิดเห็น หรือแจงขอมูล เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

       ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ปจจุบันมีชองทางการรับฟงขอรองเรียนรองทุกข จํานวน ๖ ชองทาง   

- กลองรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 

- ระบบรองเรียนรองทุกขอิเล็กทรอนิกส 

- ศูนยขอมูลขาวสาร  

- เว็บไซต สสวท.  

- อีเมล 

- เฟซบุก 

http://ita.ipst.ac.th/


๑๐ 
 

๔.  มีการจัดการและแจงผลขอรองเรียนทุกเรื่อง รอยละ ๑๐๐ และนําเสนอรายงานเรื่องรองเรียนรอง 

     ทุกขตอผูอํานวยการ สสวท. รายไตรมาส  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. บุคลากรของ สสวท. ในทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล  

๒. สามารถปลุกจิตสํานึกและสรางคานิยมตอตานการทุจริตแกบุคลากรของ สสวท. และปฏิบัติการ 

          เชิงรุกในการปองกันการทุจริต 

๓. สามารถพัฒนาระบบการบริหารงานภายในใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหประชาชนเกิด 

    การยอมรับและเชื่อม่ันในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑๐.  งบประมาณ  

   งบประมาณท่ีใช (บาท) 

๑๐.๑ การรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม              ๓๐,๖๘๐ 

   ตามหลักธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ี  

๑๐.๒ การเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร/ความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกัน   - 

   และปราบปรามการทุจริตและความโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ  

๑๐.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                ๑๓,๘๖๐  

๑๐.๔ การพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตของ สสวท. รอยละ ๓๕      - 

๑๐.๕ การสงเสริมและพัฒนาเครือขายภาครัฐและเอกชนเพ่ือตอตานการทุจริตภาครัฐ  

๑๐.๖ การประกาศเจตจํานงสุจริตเผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เฟซบุก             - 

๑๐.๗ การจัดประชุมเพ่ือกําหนดกลยุทธและมาตรการในการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 

   ภายใน  

๑๐.๘ การเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบายผานทางเว็บไซต   - 

   เฟซบุก  

๑๐.๙ การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  - 

๑๐.๑๐ การประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต   - 

     การสรางมาตรฐานความโปรงใสเชนกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติขอมูลขาวสาร 

     ใหเจาหนาท่ี  

๑๐.๑๑ กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป รอยละ ๘๐                                 - 

๑๐.๑๒ การจัดอบรมเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ รอยละ ๘๕        ๒,๐๐๐ 

๑๐.๑๓ การจัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ        - 

๑๐.๑๔ การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมดานตาง ๆ เชน การทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี   - 

     การเปนประธาน/ท่ีปรึกษา/คณะทํางาน การเปดรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเปนตน  

๑๐.๑๕ การเผยแพรประกาศจัดซ้ือจัดจางผานทางเว็บไซตสํานักงานทุกโครงการ            - 

๑๐.๑๖ การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ    - 

๑๐.๑๗ การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกพนักงาน ลูกจาง และผูบริหาร รอยละ ๘๕                ๖,๐๕๘ 



๑๑ 
 

๑๐.๑๘ การทบทวนหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข ๑ หลักเกณฑ   - 

๑๐.๑๙ การจัดระบบรับฟงขอรองเรียน (การจัดชองทางรองเรียน/แจงเบาะแส/ความคิดเห็นและ       - 

     ปรับปรุงใหมีความเหมาะสม)  

๑๐.๒๐ การจัดการและแจงผลขอรองเรียน รอยละ ๑๐๐      - 

 

๑๑.  ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ความเส่ียง : บุคลากรของ สสวท. เขารวมกิจกรรมนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 

    การบริหารความเสี่ยง :  

๑) พิจารณาเลือกชวงวัน เวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบุคลากร สสวท. สามารถเขารวมกิจกรรมไดตามเปาหมาย 

๒) มีการประชาสัมพันธเชิญชวนในชองทางตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

ปญหา อุปสรรค 

(๑) ขอรองเรียนท่ีสงมา มีลักษณะเปนบัตรสนเทห คือ ไมมีชื่อท่ีอยู และไมมีชองทางติดตอกลับ 

หรือมีท่ีอยูติดตอกลับ แตไมมีเลขท่ีอยูตามท่ีแจงจึงสงตีกลับ ทําใหกระบวนการแจงผลไมสมบูรณ หรือไมสามารถ

ตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมได 

(๒) ขอรองเรียนท่ีมาจากหนวยงานอ่ืน ท่ีกําหนดใหมีระบบอิเล็กทรอนิกสประกอบการดําเนินงาน  

เชน ขอรองเรียนจากศูนยบริการประชาชน (๑๑๑๑) สํานักนายกรัฐมนตรี  หนวยงานท่ีสงเรื่อง ไมสงระบบมา ทํา

ใหไมทราบสถานะ การดําเนินงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 ขอเสนอแนะ 

(๑) ประชาสัมพันธและใหความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขของ 

สสวท. เพ่ือใหผูท่ีมีความประสงคจะสงเรื่องรองเรียน/รองทุกข แก สสวท. มีความม่ันใจวา ผูแจงเรื่องรองเรียนรอง

ทุกขจะไมไดรับผลรายจากการสงเรื่องดังกลาว เพ่ือลดจํานวนบัตรสนเทห และทําใหการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่อง

รองเรียนรองทุกขมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(๒) แจงปญหาอุปสรรคการดําเนินงานขอรองเรียน ใหหนวยงานเจาของเรื่องทราบ (กรณีขอ

รองเรียนมาจากหนวยงานอ่ืน) เพ่ือขอใหพิจารณาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตอไป 

๑๒.  ผูรายงาน 

(๑) ชื่อ-สกุล  นางนุจรินทร  ศรีเจรญิ   ตําแหนง  เจาหนาท่ีอาวุโส 

โทรศัพท  ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑  ตอ ๑๓๐๖  โทรสาร  ๐ ๒๓๘๑ ๐๗๕๐ 

e-mail: nlekk@ipst.ac.th 

(๒) ชื่อ-สกุล  นางสาวทรรศดา  คงศักดิ์   ตําแหนง  เจาหนาท่ี 

โทรศัพท  ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๘  โทรสาร  ๐ ๒๓๘๑ ๐๗๕๐ 

e-mail: tkong@ipst.ac.th 

๑๓. วันท่ีรายงาน  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 


