
แบบการกํากับ ติดตาม การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  รอบ 6 เดือน 

1. ช่ือสวนราชการ/หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2. ช่ือโครงการ การปองกันและปราบปรามการทุจรติของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

      

4. ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

4.1 ยุทธศาสตรท่ี 1: ปองกันและสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

กลยุทธท่ี 2   พัฒนาและสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือการตอตานการทุจริต 

กลยุทธท่ี 3 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตอตานทุจริต 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

4.2 ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการปองกันการทุจริตเชิงรุก  

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริตทุกสวนราชการในสังกัด 

กลยุทธท่ี 2 ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการสรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอนหรือ 

     กระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรในหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

               เพ่ือการปองกันการทุจริต 

4.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของหนวยงาน 

กลยุทธท่ี 2 ปรับปรงุกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและ 

               มีประสิทธิภาพ 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี สสวท. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังแผนระยะยาวและ

ระยะสั้น เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

และใหความสําคัญกับการดําเนินงานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดําเนินการสรางความตระหนักและความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ 



อํานวยความสะดวกตอประชาชนใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรมผานการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน 

และสนับสนุนใหบุคลากร สสวท. มีสวนรวมในการรณรงคและปลูกจิตสํานึกคานิยมของหนวยงานใหรวมกันตอตาน

การทุจริตประพฤติมิชอบ ใหความสาํคัญกับการปองกันท่ีอาจเปนความเสี่ยงหรือเปนชองทางท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต 

การรับสินบน หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึน

ไดอยางเทาทันสถานการณ 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีวินัยและยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง

สรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

6.2 เพ่ือสรางแนวรวมในการปองกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร โดยการพัฒนา

เครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 

6.3 เพ่ือสรางกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต ตลอดจนพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบใหมี

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปดวยความชัดเจน โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได 

6.4 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

7. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ  

7.1 เชิงปริมาณ  

(1) กิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 1 ครั้ง 

(2) กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตประจําป 1 ครั้ง 

(3) ขอมูลขาวสารความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับการเผยแพร 1 ครั้ง 

(4) กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1 ครั้ง 

(5) กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป 1 ครั้ง 

(6) ผูบริหารเขารวมกิจกรรมท่ีมีบทบาทในการสงเสริมการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตในองคกร 3 ครั้ง 

(7) การเผยแพรประกาศจัดซ้ือจัดจางผานทางเว็บไซต สสวท. ทุกโครงการ 

(8) การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ 3 ชองทาง 

(9) รอยละ 60 ของบุคลากร สสวท. เขารวมฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

(10)  รอยละ 80 ของเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจาง เขารวมฝกอบรมการใชงานระบบจัดซ้ือจัดจาง 

(11)  การเผยแพรความรูดานการปองกันการทุจริต เชิงสรางสรรค 4 ครั้ง 

(12)  การทบทวนวิธีการรับฟงขอรองเรียน / รองทุกข 1 หลักเกณฑ 

(13)  การจดัระบบรับฟงขอรองเรียนและแจงผลการรองเรียน 5 ชองทาง 

(14)  รอยละ 100 ของขอรองเรียนท่ีแจงผลการดําเนินการแกผูรองเรียน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) สสวท. มีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรัปชัน  

(2) สสวท. มีเครือขายท่ีเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(3) สสวท. มีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต มีระบบการควบคุมและตรวจสอบ                        



     การปฏิบัติงานท่ีดี เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 

(4) บุคลากร สสวท. มีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย สามารถเรียนรูและปฏิบัติตาม 

    หลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

8. วิธีการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

8.1 จัดประชุมเพ่ือกําหนดกลยุทธและมาตรการในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภายใน 

8.2 จัดทําแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. 

8.3 เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร/ความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและความโปรงใส

ผานชองทางตาง ๆ 

8.4 ศึกษาดูงาน/อบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสรางมาตรฐาน

ความโปรงใสแกบุคลากรของ สสวท. 

8.5 จัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาลใหแกบุคลากรของ สสวท.  

8.6 สงเสริมและพัฒนาเครือขายภาครัฐและเอกชนเพ่ือตอตานการทุจริตภาครัฐ 

9. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

10. ผลการดําเนินงานของโครงการ 

10.1 ผลผลิต  

(1) การรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล 

สสวท. ประกาศงดรับ“ของขวัญ” ในเทศกาลปใหม 2564 ใหแกบุคลากร สสวท. ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(e-mail) เว็บไซต สสวท. Facebook: IPST Thailand และบอรดประชาสัมพันธ ภายใน สสวท. เพ่ือสรางจิตสํานักดาน

คุณธรรมจริยธรรม คานยิมตามหลักธรรมาภิบาล 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  โปสเตอรที่ใชในการประชาสัมพันธ นโยบาย 

“งดรับของขวัญในทุกรูปแบบ” 

โดยประชาสัมพันธบนบอรดประชาสัมพันธ ภายใน สสวท. 

เผยแพรเปน banner บนเว็บไซต สสวท. 

เผยแพรบน Facebook : IPST Thailand 



 

 

 

 

 

 

 

 

(2) การประกาศเจตจํานงสุจริต  

     สสวท. ประกาศเจตจํานงสุจริตพรอมจัดทําคลิปวิดีโอ ประกาศเจตจํานงสุจริตโดยผูอํานวยการ สสวท. 

เผยแพรบนเว็บไซต สสวท. และ KM Intranet รวมถึงประกาศแจงบุคลากร สสวท. ผานชองทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) เพ่ือใหทราบและถือปฏิบัติ 

 

 

 เผยแพรในหัวขอ “ขาวประกาศ” บนเว็บไซต 

 เผยแ พรบนเว็บไซต 

 เผยแพรบน KM Intranet 

 

 เผยแพรคลิปวิดีโอบนเว็บไซต สสวท. และ KM  



(3) การเผยแพรขอมูลขาวสารความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สสวท. จัดทําแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  และขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตตาง ๆ  

โดยแจงใหบุคลากร สสวท. รับทราบผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เผยแพร

ขอมูลบนเว็บไซต http://ita.ipst.ac.th และเว็บไซต สสวท. 

 

 

 

(4) กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

สสวท. จัดกิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคม “สสวท. สานฝน ปนน้ําใจ จากพ่ีสูนอง” ปท่ี 4 ณ โรงเรียนนิคม

สรางตนเอง จังหวัดระยอง และโรงเรียนบานสี่แยก จังหวัดสระแกว ระหวางวันท่ี 15 - 19 ธันวาคม 2563 โดยนายสกรณ  

ชุณหะโสภณ ผูชวยผูอํานวยการ สสวท. พรอมคณะวิทยากร พนักงาน เปนตัวแทนมอบสื่ออุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร 

หนังสือ หองสมุด และสมทบทุน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

 

(5) กิจกรรมการพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตของ สสวท. 

 สสวท. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “คอรรัปชัน เริ่มท่ีตัวเรา หยุดท่ีตัวเรา” รุนท่ี 4 ณ พิพิธภัณฑตานโกง       

เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2563 มีบุคลากร สสวท. เขารวมจํานวน 27 คน 

 

 



(6) กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป 

สสวท. จัดนิทรรศการ “สสวท. รวมใจตาน

ทุจริต” ทําขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พรอม QR Code และเปดคลิป

วิดีโอประกาศเจตจํานงสุจริตของ สสวท. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และคลิปวิดีโอตอตานการ

ทุจริต การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงทางสื่อ

โทรทัศน เพ่ือเผยแพรใหบุคลากร สสวท. รับทราบ

ขอมูลท่ี สสวท. ดําเนินการและเผยแพรขอมูลบน 

http://ita.ipst.ac.th เพ่ือใหบุคลากร สสวท. สามารถ

เขามาศึกษา เรียนรูไดตลอดเวลา 

 

(7) ผูบริหารเขารวมกิจกรรมท่ีมีบทบาทในการสงเสริมการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตในองคกร 

สสวท. จัดกิจกรรมและ

จัดทําขอมูลความรูตาง ๆ เพ่ือเปน

การสงเสริมการปองกัน เพ่ือยับยั้ง

การทุจริตในองคกร โดยผูบริหาร

ไ ด เ ข า ม า มี บ ท บ า ท ใ น ก า ร

ดําเนินการตาง ๆ ท่ีเ ก่ียวของ 

ไดแก 

• ผูบริหาร สสวท. รวมถายภาพเพ่ือแสดงสัญลักษณตอตานการทุจริต ในนิทรรศการ “สสวท. รวมใจตานทุจริต” 

ณ ชั้น 1 อาคารอํานวยการ สสวท. 

• ผูบริหารรวมหลักสูตรปฏิบัติธรรม: กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม 

• ผูบริหารรวมกิจกรรมท่ีใหประโยชนตอสวนรวม ไดแก “สสวท. สานฝน ปนน้ําใจ จากพ่ีสูนอง” ปท่ี 4 ณ โรงเรียน

นิคมสรางตนเอง จ.ระยอง และโรงเรียนบานสี่แยก จ.สระแกว ระหวางวันท่ี 15 - 19 ธันวาคม 2563  โดยนายสกรณ  

ชุณหะโสภณ ผูชวยผูอํานวยการ สสวท. พรอมคณะวิทยากร และพนักงาน สสวท. 

• ผูบริหารเขารวมการประชุมประสานงานบริหาร ซ่ึงมีวาระรายงานความกาวหนาเก่ียวกับการดําเนินงาน

ของคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สสวท.  

• ผูอํานวยการ สสวท. ลงนามในประกาศและหนังสือแจงใหทราบเรื่องท่ีเก่ียวของตาง ๆ เชน หนังสือแจง

บุคลากร สสวท. เพ่ือใหทราบและถือปฏิบัติวา สสวท. เปนหนวยงานท่ี งดรับของขวัญ ในเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 

ประกาศ สสวท. เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน หนังสือแจงใหทราบ เรื่อง มาตรการหรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังเขารวมการประชุมกับหนวยงานภายนอกในเรื่องท่ีเก่ียวของ เปนตน 

 

 



(8) การเผยแพรประกาศจัดซ้ือจัดจางผานทางเว็บไซต สสวท. 

  

 

 

สสวท. เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางบนเว็บไซต 

http://www.ipst.ac.th/index.php/procurement เพ่ือ

เปนมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได  
 
 
 
 

 
(9) การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ  

 

 

 

 

สสวท. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ        

ผาน เว็บไซต สสวท. www.ipst.ac.th   

 

 

 

 

(10) กิจกรรมเขาวัดวันเกิด 

สสวท. จัดกิจกรรมฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหาร และพนักงาน เนื่องจากสถานการณการ 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหการจัดกิจกรรมไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 

 เดือนตุลาคม 2563 จํานวน 16 คน 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 จํานวน 17 คน 

 รวม 33 คน 

 

 

 

 

 

 



(11) กิจกรรมฝกอบรมการใชงานระบบจัดซ้ือจัดจางสําหรับสาขา (วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท) 

 

สสวท. จัดฝกอบรมการใชงานระบบจัดซ้ือจัดจาง

สําหรับสาขา (วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท) ใหกับบุคลากร สสวท.  

ระหวางวันท่ี 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุม

อาจารยสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท. มีผูเขารับ

การอบรมรวมท้ังสิ้น 72 คน 

 

 

 

10.2 ผลลัพธ  

(1) สสวท. มีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรปัชัน  

(2) สสวท. มีเครือขายท่ีเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(3) สสวท. มีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีดี 

เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 

(4) บุคลากร สสวท. มีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย สามารถเรียนรูและปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด จํานวน 32,900 บาท  

  รอบ 6 เดือน ใชจายไปจํานวน 17,600 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

12.1 ปญหา อุปสรรค:   สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหตองงด 

  การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมและมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมผานชองทางออนไลนเพ่ิมเติม 

12.2 ขอเสนอแนะ:   เพ่ิมชองทางในการสื่อสารขอมูลผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และ Line 

รวมท้ังเพ่ิมความถ่ีในการสื่อสารมากข้ึน 

13. ผูรายงาน  นางนุจรินทร  ศรีเจรญิ ตําแหนง เจาหนาท่ีอาวุโส     

โทรศัพท 0 2392 4021 ตอ 1306      โทรสาร 0 2381 0750          E-mail: nlekk@ipst.ac.th 

14. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 


