
แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     รอบ 6 เดือน 

     รอบ 12 เดือน 

1. ช่ือสวนราชการ/หนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

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

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 

   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

      งบประมาณจากแหลงอ่ืน (โปรดระบุ) เงินนอกงบประมาณจากกองทุนสงเสริมการสอน 

                          วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

4.1 ยุทธศาสตรที่ 1  ปองกันและสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  

      กลยุทธที่ 2 พัฒนาและสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือการตอตาน               

                    การทุจริต 

4.1.1 กิจกรรรม การรณรงคสรางจิตสำนึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 

                    ใหแกเจาหนาที่  

4.1.2 กิจกรรม การเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร / ความรูเก่ียวกับการปองกันและ 

                   ปราบปรามการทุจริตและความโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ 

กลยุทธที่ 3 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตอตานทุจริต 

4.1.3 กิจกรรม การสรางจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

4.1.4 กิจกรรม การพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตของ สสวท. 

4.1.5 กิจกรรม  การสงเสรมิและพัฒนาเครือขายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอตานการทุจริตภาครัฐ 

4.1.6 กิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตเผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เฟซบุก 

4.1.7 กิจกรรม การจัดประชุมเพ่ือกำหนดกลยุทธและมาตรการในการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 

                   ภายใน 

4.2 ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการปองกนัการทุจริตเชิงรุก  

กลยุทธที่ 1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริตทุกสวนราชการในสังกัด 

4.2.1 กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจำป 

4.2.2 การจัดอบรมเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4.2.3 การจัดประชุมหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 



กลยุทธที่ 2 ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการสรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการ 

              ทุจริต 

4.2.4 กิจกรรม การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมดานตาง ๆ เชน การทำตัวเปนแบบอยางที่ดี การ 

        เปนประธาน / ที่ปรึกษา / คณะทำงาน การเปดรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน เปนตน 

กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดข้ันตอน 

              หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ 

4.2.5 กิจกรรม การเผยแพรประกาศการจัดซื้อจัดจางผานทางเว็บไซต 

กลยุทธที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.2.6 กิจกรรม การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ 

4.2.7 กิจกรรม การมีสวนรวมในองคความรูการปองกันการทุจริต 

กลยุทธที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรในหนวยงานสังกัด 

               กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือการปองกันการทุจริต 

4.2.8 กิจกรรม การฝกอบรมคุณธรรม จรยิธรรมใหแกพนักงาน ลูกจาง และผูบริหาร 

4.2.9 กิจกรรม การฝกอบรมการใชงานระบบจัดซื้อจัดจางสำหรับหนวยงาน (วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท) 

4.3 ยุทธศาสตรที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

กลยุทธที่ 1  ปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของหนวยงาน 

4.3.1 กิจกรรม การทบทวนหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน / รองทุกข 

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็ว 

               และมีประสิทธิภาพ 

4.3.2 กิจกรรม การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนและแจงผลการรองเรียน 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามที ่ สสวท. ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท. ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทั้งแผนระยะยาวและระยะสั้น เพื่อใหเกิดความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ใหความสำคัญกับการดำเนินงานปองกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดำเนินการสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานที่มี

ความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา 

เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก

ตอประชาชนใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรม ผานการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน และสนับสนุน

ใหบุคลากร สสวท. มีสวนรวมในการรณรงคและปลูกจิตสำนึกคานิยมของหนวยงานใหรวมกันตอตานการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ใหความสำคัญกับการปองกันที่อาจเปนความเสี่ยง หรือเปนชองทางที่อาจจะกอใหเกิดการ

ทุจริต การรับสินบน หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน

ท่ีอาจเกิดขึ้นไดอยางเทาทันสถานการณ 

 



6. วัตถุประสงค 

6.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

รวมถึงสรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

6.2 เพื่อสรางแนวรวมในการปองกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร โดยการพัฒนา

เครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 

6.3 เพื่อสรางกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต ตลอดจนพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 

ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปดวยความชัดเจน โปรงใส

สามารถตรวจสอบได 

6.4 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

7. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ  

7.1 เชิงปริมาณ  

(1) กิจกรรมรณรงคสรางจิตสำนึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 1 ครั้ง 

(2) กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตประจำป 1 ครั้ง 

(3) ขอมลูขาวสารความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ไดรบัการเผยแพร 1 ครั้ง 

(4) กิจกรรมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1 ครั้ง 

(5) กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจำป 1 ครั้ง 

(6) ผูบริหารเขารวมกิจกรรมที่มีบทบาทในการสงเสริมการปองกันเพ่ือยับย้ังการทุจริตในองคกร 3 ครั้ง 

(7) การเผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางผานทางเว็บไซต สสวท. ทุกโครงการ 

(8) การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ 3 ชองทาง 

(9) รอยละ 60 ของบุคลากร สสวท. เขารวมฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

(10)  รอยละ 80 ของเจาหนาที่จัดซื้อจัดจาง เขารวมฝกอบรมการใชงานระบบจัดซื้อจัดจาง 

(11)  การเผยแพรความรูดานการปองกันการทุจริต เชิงสรางสรรค 4 ครั้ง 

(12)  การทบทวนวิธีการรับฟงขอรองเรียน / รองทุกข 1 หลักเกณฑ 

(13)  การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนและแจงผลการรองเรยีน 5 ชองทาง 

(14)  รอยละ 100 ของขอรองเรียนที่แจงผลการดำเนินการแกผูรองเรยีน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) สสวท. มีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรัปชัน  

(2) สสวท. มีความเขมแข็งของเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(3) สสวท. มีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต มีระบบการควบคมุและตรวจสอบ                        

     การปฏิบัติงานที่ดี เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 

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

    หลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 



8. วิธีการ / ข้ันตอนการดำเนินงาน 

8.1 จัดประชุมเพ่ือกำหนดกลยุทธและมาตรการในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภายใน 

8.2 จัดทำแผนปฏิบตัิงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและแผนการบริหารความเส่ียงการทุจริต

ของ สสวท. 

8.3 เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร/ความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ  

ความโปรงใสผานชองทางตาง ๆ 

8.4 ศึกษาดูงาน/อบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสราง

มาตรฐานความโปรงใสแกบคุลากรของ สสวท. 

8.5 จัดกิจกรรมรณรงคสรางจติสำนึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาลใหแกบุคลากร

ของ สสวท.  

8.6 สงเสริมและพฒันาเครือขายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอตานการทุจริตภาครัฐ 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564  

10. ผลการดำเนินงานของโครงการ 

10.1 ผลผลิต  

(1) การรณรงคสรางจิตสำนึกดานคณุธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล 

สสวท. รณรงคสรางจิตสำนึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภบิาล ใหแกบคุลากร สสวท. 

ผานชองทางออนไลน ไดแก e-mail และ Line เพ่ือสรางจิตสำนกัดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามหลักธรรมาภิบาล 

 

สสวท. ประกาศงดรับ“ของขวัญ” ในเทศกาลปใหม 2564 ผานทาง e-mail และ บนเว็บไซต สสวท. 

และ Facebook : IPST Thailand 

 

 

 

 

 

  

 

โปสเตอรที่ใชในการประชาสัมพันธ นโยบาย 

“งดรบัของขวัญในทุกรูปแบบ” 

 

โดยประชาสัมพนัธบนบอรดประชาสัมพันธ 

ภายใน สสวท. 



เผยแพรเปน banner บนเว็บไซต สสวท.    

 

เผยแพรบน Facebook : IPST Thailand 

 

 

เผยแพรในหัวขอ “ขาวประกาศ” บนเว็บไซต สสวท. 

 



(2) การประกาศเจตจำนงสุจริต  

     สสวท. ไดประกาศเจตจำนงสุจริตพรอมจัดทำคลิปวิดีโอ ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผูอำนวยการ 

สสวท. เผยแพรบนเว็บไซต สสวท. และ KM Intranet รวมถึงประกาศแจงบุคลากร สสวท. ผาน

ชองทางอีเมล เพ่ือใหทราบและถือปฏิบัติ 

 

เผยแพรบนเว็บไซต สสวท. 

 
 

เผยแพรบน KM Intranet 

 

 



 

เผยแพรคลิปวดิีโอบนเว็บไซต สสวท. และ KM Intranet 

 

 

 

 

 

 

 

(3) การเผยแพรขอมูลขาวสารความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สสวท. จัดทำแผนปฏบิัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและขอมูลที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตตาง ๆ 

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

 

(4) กจิกรรมสรางจิตสำนกึและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

สสวท. จัดกิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคม “สสวท. สานฝน ปนน้ำใจ จากพ่ีสูนอง” ปที่ 4  ณ  

โรงเรียนนิคมสรางตนเอง จ.ระยอง และโรงเรียนบานสี่แยก จ.สระแกว ระหวางวันที่ 15-19 ธันวาคม 2563  

โดย นายสกรณ  ชุณหะโสภณ ผูชวยผูอำนวยการ สสวท. พรอมคณะวิทยากร พนักงาน เปนตัวแทนมอบส่ือ

อุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร หนังสือ หองสมุด และสมทบทุน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  



 

(5) กจิกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจำป 

5.1  สสวท. จัดนิทรรศการ “สสวท. รวมใจตานทุจริต” ทำขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต พรอม QR Code และเปดคลปิวิดีโอ ประกาศเจตจำนงสุจริตของ สสวท. ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ คลิปวิดีโอตอตานการทุจริต การดำเนินชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทางสื่อ

โทรทัศน เพ่ือเผยแพรใหบุคลากร สสวท. รับทราบขอมูลท่ี สสวท. ดำเนินการ และเผยแพรขอมูลบน 

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

 

 

5.2  สสวท. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “คอรรัปชัน เริ่มที่ตัวเรา หยุดที่ตัวเรา” รุนที่ 4 ณ  

พิพิธภัณฑตานโกง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีบคุลากร สสวท. เขารวมจำนวน 27 คน 

 

 



(6) ผูบริหารเขารวมกิจกรรมที่มีบทบาทในการสงเสรมิการปองกันเพ่ือยบัย้ังการทุจริตในองคกร 

สสวท. จัดกิจกรรมและจดัทำขอมูลความรูตาง ๆ เพ่ือเปนการสงเสริมการปองกัน เพ่ือยับยั้งการทุจริต  

ในองคกร โดยผูบริหารไดเขามามบีทบาทในการดำเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 

 ผูบริหาร สสวท. รวมถายภาพเพื่อแสดงสัญลักษณตอตานการทุจริต ในนทิรรศการ “สสวท. รวมใจ

ตานทุจริต” ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท. 

 ผูบริหารรวมหลักสูตรปฏิบัติธรรม : กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม 

 ผูบริหารรวมกิจกรรมท่ีใหประโยชนตอสวนรวม ไดแก “สสวท. สานฝน ปนนำ้ใจ จากพี่สูนอง”  

ปที่ 4  ณ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง จ.ระยอง และโรงเรียนบานสี่แยก จ.สระแกว ระหวางวันที่    

15-19 ธันวาคม 2563  โดย นายสกรณ  ชุณหะโสภณ ผูชวยผูอำนวยการ สสวท. พรอมคณะ

วิทยากร และพนกังาน สสวท. 

 ผูบริหารเขารวมการประชุมประสานงานบริหาร ซึ่งมีวาระรายงานความกาวหนาเกี่ยวกับการ 

    ดำเนินงานของคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สสวท.  

 ผูอำนวยการ สสวท. ลงนามในประกาศและหนังสือแจงใหทราบเร่ืองท่ีเก่ียวของตาง ๆ เชน หนังสือ 

    แจงบุคลากร เพื่อใหทราบและถือปฏบิัติวา สสวท. เปนหนวยงานที่ งดรับของขวัญ ในเทศกาลปใหม  

    พ.ศ. 2564 ประกาศ สสวท. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน หนงัสือแจงใหทราบ เร่ือง  

    มาตรการหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ รวมทั้งเขารวมการประชุมกับหนวยงานภายนอกในเรื่องที ่

    เกี่ยวของ เปนตน 

(7) การเผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางผานทางเว็บไซต สสวท. 

สสวท. เผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนมาตรฐานการ 

ปฏิบตัิงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได ผานเว็บไซต http://www.ipst.ac.th/index.php/procurement  

 

 



 

(8) การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ  

สสวท. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ 

ผานชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซต สสวท. www.ipst.ac.th  

(9) กิจกรรมฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหาร และพนักงาน 

สสวท. จัดกิจกรรมฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหาร และพนักงาน ผานกิจกรรม “เขาวัด 

วันเกิด” และกิจกรรม “ธรรมะครองจิต  ชีวิตครองธรรม” โดยมีผูบริหารและพนักงานเขารวมกิจกรรมจำนวน 

138 คน คิดเปนรอยละ 42.72 ซึ่งเน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทำใหจำเปนตองปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรม “ธรรมะครองจิต  ชีวิตครองธรรม” เปนแบบออนไลน และงด

การจัดกิจกรรม ““เขาวัดวันเกิด” เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร สสวท.  

 



 กิจกรรม “เขาวัดวันเกิด” 

1) เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 13 คน 

2) เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 15 คน 

      รวม 28 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดือนตุลาคม 2563  
เดือนพฤศจิกายน 2563 

 กิจกรรม “ธรรมะครองจิต  ชีวิตครองธรรม” ปรับกิจกรรมเปนในรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม 

ZOOM จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1   วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 29 คน     

ครั้งท่ี 2   วันที่ 25 มิถุนายน 2564    ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 31 คน     

ครั้งท่ี 3   วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 16 คน     

ครั้งท่ี 4   วันที่ 26 สิงหาคม 2564    ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 20 คน     

ครั้งท่ี 5   วันที่ 29 กันยายน 2564    ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 14 คน    

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) กิจกรรมฝกอบรมการใชงานระบบจัดซื้อจัดจาง  โดยการอบรมการใชงานระบบจัดซื้อจัด

จางสำหรับสาขา (วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท) และกิจกรรมใหความรูเรื ่องการจางเหมางานบุคคลธรรมดา 

ปฏิบัติงานที่ฝาย/สาขา/โครงการ โดยมผีูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 193 คน คิดเปนรอยและ 59.75 

10.1 สสวท. จัดฝกอบรมการใชงานระบบจัดซื้อจัดจางสำหรบัสาขา (วงเงินไมเกิน 1 แสน 

บาท) ระหวางวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมอาจารยสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ 

สสวท. แบงการอบรมเปน 3 รุน โดยมีผูเขารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 72 คน ดังนี้   

 



รุนที ่ วันที่ กลุมเปาหมาย 
จำนวนผูเขา 

รับการอบรม (คน) 

1 25 พ.ย. 2563 ผูดูแลระบบ 12 

2 25 พ.ย. 2563 เจาหนาที่/หัวหนาเจาหนาที่ 29 

3 26 พ.ย. 2563 เจาหนาที่/หัวหนาเจาหนาที่ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 กจิกรรมใหความรูเร่ืองการจางเหมางานบุคคลธรรมดา ปฏิบัตงิานที่ฝาย/สาขา/โครงการ 

การจัดฝกอบรม ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผานระบบ ZOOM  

ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ การขออนุมัติหลักการ การขออนุมัติขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและราคากลาง การกำหนดราคากลาง การสง

มอบพัสดุ การตรวจรับพัสดุ การขออนุมัติเบิกเงิน ขอสังเกตจากฝายตรวจสอบภายใน แบบบันทึกวัสดุรายชิ้น

และรายงานวัสดุคงเหลือ และถาม-ตอบ  มีผูเขารับการอบรม รวมท้ังส้ิน 121 คน 

 

(11) การเผยแพรความรูดานการปองกันการทุจริต เชิงสรางสรรค 4 คร้ัง 

1. ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม 

2. ขอตกลงคุณธรรม 

3. องคกรคุณธรรม 

4. ส่ือเรียนรูการเปดเผยขอมูลสาธารณะสำหรับหนวยงานภาครัฐ 

 

 



(12) กิจกรรม การทบทวนหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน / รองทุกข 

สสวท. ทบทวนกระบวนการดำเนินงานเรื่องรองเรียนรองทุกขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย 

จำแนกการดำเนินงานใหมีความเหมาะสมตามประเภทของเรื่องรองเรียน ไดแก การรองเรียนจากหนวยงาน

ภายนอก การรองเรียนจากบุคคลภายใน และการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ ไดมีการรางผังการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการรองเรียนรองทุกขจากบุคคลภายใน เพิ่มเติม เพื่อใหการดำเนินงานในสวนดังกลาว มี

ความชัดเจนย่ิงขึ้น  ดังนี้ 

 แผนผังการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนภายนอก 

 แผนผังการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนภายใน 

 เสนทางเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับความผิดทางวินัย 

(13) การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนและแจงผลการรองเรียน 5 ชองทาง 

สสวท. มีระบบรับฟงขอรองเรียนและแจงผลรองเรียนผาน 5 ชองทาง ไดแก 1) ศูนยรับเรื่อง

รองเรียนรองทุกข ชั้น 3 อาคารอำนวยการ 2) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ocs@proj.ipst.ac.th 3) เว็บไซต 

สสวท. www.ipst.ac.th หัวขอ “รองเรียนรองทุกข” 4) ชองทางไปรษณีย สงถึง ผู อำนวยการ สสวท.                   

5) ชองทางสื่อสังคมออนไลน Facebook 

(14) ขอรองเรยีนท่ีแจงผลการดำเนินการแกผูรองเรยีน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สสวท. ไมมีเรื่องรองเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และรายงาน

ใหผูอำนวยการ สสวท. รับทราบรายงานการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุก 6 เดือน 

10.3 ผลลัพธ  

(1) สสวท. มีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จรยิธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรปัชัน  

(2) สสวท. มีความเขมแข็งของเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(3) สสวท. มีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานที่ดี เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 

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

หลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

11. งบประมาณ 

11.2 รอบ 12 เดือน ใชจายไปจำนวน 17,600 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 

12. ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ 

12.2 ปญหา อุปสรรค: สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหงด 

  การจัดกิจกรรมบางกิจกรรม  ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมผานชองทางออนไลนเพ่ิมเติม 

12.3 ขอเสนอแนะ: เพิ่มชองทางในการสื่อสารขอมูล ผานชองทาง e-mail และ Line และมีความถ่ีในการ    

  สื่อสารเพ่ิมข้ึน 

13. ผูรายงาน  นางนุจรินทร  ศรเีจริญ ตำแหนง เจาหนาที่อาวุโส     

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

14. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 


