
แบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ สสวท. ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  รอบ 12 เดือน 

1. ช่ือสวนราชการ/หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2. ช่ือโครงการ การปองกันและปราบปรามการทุจรติของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

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

4. หลักการและเหตุผล 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ใหความสําคัญกับการดําเนินงานปองกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดําเนินการสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีมี

ความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา 

เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวก

ตอประชาชนใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรมผานการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน และสนับสนุน

ใหบุคลากร สสวท. มีสวนรวมในการรณรงคและปลูกจิตสํานึกคานิยมของหนวยงานใหรวมกันตอตานการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ใหความสําคัญกับการปองกันท่ีอาจเปนความเสี่ยง หรือเปนชองทางท่ีอาจจะกอใหเกิดการ

ทุจริต การรับสนิบน หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน

ท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางเทาทันสถานการณ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตสํานึกใหพนักงานและบุคลากรมีวินัยและยึดม่ันในคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมถึงสรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

5.2 เพ่ือสรางแนวรวมในการปองกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร โดยการพัฒนา

เครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 

5.3 เพ่ือสรางกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต ตลอดจนพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 

ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปดวยความชัดเจน โปรงใส

สามารถตรวจสอบได 

5.4 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

6. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ  

6.1 เชิงปริมาณ  

(1) กิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล 1 ครั้ง 

(2) กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตประจําป 1 ครั้ง 

 

 



(3) ขอมูลขาวสารความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับการเผยแพร 1 ครั้ง 

(4) กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2 ครั้ง 

(5) กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป 1 ครั้ง 

(6) ผูบริหารเขารวมกิจกรรมท่ีมีบทบาทในการสงเสริมการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตในองคกร 3 ครั้ง 

(7) การเผยแพรประกาศจัดซ้ือจัดจางผานทางเว็บไซต สสวท. 1 ครั้ง 

(8) การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ 3 ชองทาง 

(9) รอยละ 90 ของบุคลากร สสวท. เขารวมฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

(10)  การเผยแพรความรูดานการปองกันการทุจริต เชิงสรางสรรค 4 ครั้ง 

(11)  การทบทวนวิธีการรับฟงขอรองเรียน / รองทุกข 1 หลักเกณฑ 

(12)  การจดัระบบรับฟงขอรองเรียนและแจงผลการรองเรียน 5 ชองทาง 

(13)  รอยละ 100 ของขอรองเรียนท่ีแจงผลการดําเนินการแกผูรองเรียน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

(1) สสวท. มีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรัปชัน  

(2) สสวท. มีความเขมแข็งของเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(3) สสวท. มีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการ 

    ปฏิบัติงานท่ีดี เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 

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

    หลักคุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

7. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ 

7.1 การรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล 

7.2 การประกาศเจตจํานงสุจริต 

7.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

7.4 กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

7.5 กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป 

7.6 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมท่ีมีบทบาทในการสงเสริมการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตในองคกร 

7.7 การเผยแพรประกาศจัดซ้ือจัดจางผานทางเว็บไซต สสวท. 

7.8 การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ  

7.9 การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง 

7.10 การจัดระบบรบัฟงขอรองเรียนและแจงผลการรองเรียน 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

 

 

 

 



9. ผลการดําเนินงานของโครงการ 

9.1 ผลผลิต  

(1) การรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล 

สสวท. รณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล ใหแกบุคลากร สสวท. 

ผานชองทางออนไลน ไดแก e-mail และ Line เพ่ือสรางจิตสํานักดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
 

 

 

 

 

 

 

(2) การประกาศเจตจํานงสุจริต 

 

ความรูเกีย่วกบั “ตัวอยางรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต”   

ใหความรูเพ่ิมเติม เพ่ือสรางจิตสํานึกตอตานการคอรรัปชัน

ทุกรูปแบบ ผานทาง e-mail 

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

   รณรงคใหบุคลากรเขารวมอบรมออนไลน หลกัสูตร “สุจริตไทย” 

เมื่ออบรมผานแลวจะไดรับเกยีรติบัตร ผานทาง e-mail และ Line 



สสวท. ดําเนินการจัดทําประกาศ สสวท. เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ฉบับภาษาไทยและ

ฉบับภาษาอังกฤษ โดยผูอํานวยการ สสวท. ลงนามในประกาศเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2563 โดยแจงใหบุคลากร 

สสวท.รับทราบ และเผยแพรบนเว็บไซต http://ita.ipst.ac.th/announce และเผยแพรประชาสัมพันธผาน

เว็บไซต สสวท.  

(3) การเผยแพรขอมูลขาวสารความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สสวท. จัดทําแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตตาง ๆ 

โดยแจงใหบุคลากร สสวท. รับทราบผานทาง e-mail และเผยแพรขอมูลบน http://ita.ipst.ac.th 

  

 

(4) กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

สสวท. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ตามรอย รัชกาลท่ี 9 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ

พระรามเกา เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผูเขารวม

กิจกรรม 40 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


(5) กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป 

สสวท. จัดทําขอมูลและสื่อการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเผยแพร

ขอมูลบน http://ita.ipst.ac.th  เพ่ือใหบุคลากร สสวท. สามารถเขามาศึกษา เรียนรูไดตลอดเวลา 

 

(6) ผูบริหารเขารวมกิจกรรมท่ีมีบทบาทในการสงเสริมการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตในองคกร 

สสวท. จัดกิจกรรมและจัดทําขอมูลความรูตาง ๆ เพ่ือเปนการสงเสริมการปองกัน เพ่ือยับยั้งการทุจริต  

ในองคกร โดยผูบริหารไดเขามามีบทบาทในการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 



• ผูบริหารรวมหลักสูตรปฏิบัติธรรม : กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม 

• ผูบริหารรวมกิจกรรมท่ีใหประโยชนตอสวนรวม ไดแก จัดทํากลองอะคริลิกปองกันเชื้อฟุงกระจาย

มอบใหกับโรงพยาบาล   กิจกรรม “สานฝนปนน้ําใจจากพ่ีสูนอง”  กิจกรรม “คาราวานจิตอาสา 

เสมารวมใจ เทิดไทองคราชัน” กิจกรรม “สสวท. รวมใจ ปนสุข มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและ

บําเพ็ญประโยชน รวมใจปลูกปา” 

• ผูบริหารมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ สสวท. อยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใสตรวจสอบได โดยไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "บริษัทเกษียณสุข"  

• ผูบริหารเขารวมการประชุมประสานงานบริหาร ซ่ึงมีวาระรายงานความกาวหนาเก่ียวกับการ 

    ดําเนินงานของคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สสวท.  

• ผูอํานวยการ สสวท. ลงนามในประกาศและหนังสือแจงใหทราบเรื่องท่ีเก่ียวของตาง ๆ เชน หนังสือ 

    แจงบุคลากร เพ่ือใหทราบและถือปฏิบัติวา สสวท. เปนหนวยงานท่ี งดรับของขวัญ ในเทศกาลปใหม  

    พ.ศ. 2563 ประกาศ สสวท. เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน หนังสือแจงใหทราบ เรื่อง  

    มาตรการหรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเขารวมการประชุมกับหนวยงานภายนอกในเรื่องท่ี 

    เก่ียวของ เปนตน 

 

(7) การเผยแพรประกาศจัดซ้ือจัดจางผานทางเว็บไซต สสวท. 

สสวท. จัดทําประกาศจัดซ้ือจัดจางรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) และเผยแพร

ขอมูลบนเว็บไซต สสวท. http://www. ipst.ac.th/ index.php/procurement เ พ่ือเปนมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได  

 
 

 

 

 

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


(8) การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ  

สสวท. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ 

ผานชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซต สสวท. www.ipst.ac.th โปสเตอรประชาสมัพันธภายในหนวยงาน และ Facebook 

 
 

(9) การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง 

สสวท. จัดกิจกรรมฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง จากเดิมตั้งเปาหมาย 

ไวรอยละ 90 ตั้งแตตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 69.88 ซ่ึงตํ่ากวาเปาหมาย

ท่ีตั้งไว เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหการจัดกิจกรรม

ไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

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


(10) การจดัระบบรับฟงขอรองเรียนและแจงผลการรองเรียน 

สสวท. จัดทําข้ันตอนและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน โดยเผยแพรขอมูล

ท่ีเก่ียวของบนเว็บไซต 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 

 

การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียน 

•  สสวท. มีการปรับปรุงชองทางการรับเรื่องเพ่ือใหสะดวกแกผูรับบริการ โดยแจงชองทางไวใน

หนาเพจเดียวกัน 

 

และเนื่องจากตั้งแตจัดทําระบบรับเรื่องรองเรียนรองทุกขอิเล็กทรอนิกส ยังไมมีการแจงเรื่อง 

ในระบบดังกลาว จึงมีการปรับปรุงแบบฟอรมในระบบเรื่องรองเรียนรองทุกขอิเล็กทรอนิกส (ตัดขอมูลเลข

ประจําตัวประชาชน อาชีพ และไมบังคับกรอกขอมูลท่ีอยูและเบอรโทรศัพท เนนเฉพาะชื่อนามสกุล และอีเมล) 

ซ่ึงเปนลดการกรอกขอมูลของผูรองเรียนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูรองเรียนสามารถสงเรื่องในชองทาง

อิเล็กทรอนิกส ไดโดยไมยุงยาก ซับซอน 

 

 

 

 



9.2 ผลลัพธ  

(1) สสวท. มีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรปัชัน  

(2) สสวท. มีความเขมแข็งของเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(3) สสวท. มีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานท่ีดี เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 

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

หลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

10. งบประมาณ 

10.1 งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด จํานวน 111,700 บาท 

10.2 งบประมาณท่ีใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 34,504 บาท 

 มี 2 กิจกรรมท่ีใชงบประมาณในการดําเนินงาน คือ 

(1) กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑพระรามเกา จํานวน 25,500 บาท 

(2) การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบรหิาร พนักงาน และลูกจาง จํานวน 9,004 บาท 

* ในสวนกิจกรรมอ่ืนไมมีการใชงบประมาณ 

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  ศรเีจรญิ ตําแหนง เจาหนาท่ีอาวุโส     

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

13. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 


