
๑ 

แบบการกำกับ ติดตาม และรายงานการดำเน ินงานแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤต ิม ิชอบ กระทรวงศกึษาธ ิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 รอบ ๖ เด ือน 

 รอบ ๑๒ เด ือน 
๑. ช่ือส วนราชการ/หนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   การปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. งบประมาณ    งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพืน้ฐานของส วนราชการ/หนวยงาน) 

                                         งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริต) 
                                         งบประมาณจากแหลงอ่ืน (เงนิกองทนุสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
๔. สถานะโครงการ  ย ังไมสิ้นส ุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

๕. กลุมเปาหมายโครงการ   บุคลากร สสวท. และประชาชนทั่วไป 

๖. กิจกรรมที่วางแผนดำเน ินการ 
๖.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท.  
๖.๒ การเสริมสรางการรับรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๖.๓ การจัดกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีเจตจํานงในการตอตาน    

การทุจริต  
๖.๔ การปรับปรุงกระบวนการบริการและการปฏิบัติงานของ สสวท.  
๖.๕ การปรับปรุงขอมลูบนเว็บไซตของ สสวท. สําหรับเผยแพรตอสาธารณชน 

๗. กิจกรรมที่ดําเนินการ 
สสวท. ดําเนินการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสของหนวยงานผานกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

๗.๑ จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท.     
๕ ฉบับ ไดแก (๑) แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ 

(๒) แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓) แผนการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๔) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ และ (๕) แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗.๒ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน “ตามรอยพอสอน” เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือใหบุคลากร สสวท. 
ไดรับขอมูล ความเขาใจ ความตระหนัก ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภายในหนวยงาน 

๗.๓ จัดทําประกาศเจตจํานงสุจริตของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศเรื่องการให
และรับของขวัญของบุคลากร สสวท. ในโอกาสตาง ๆ เผยแพรใหกับบุคลากร สสวท. และประชาชนทั่วไปรับทราบ
ผานเว็บไซต www.ipst.ac.th และผานเฟซบุก Facebook: IPST Thailand 

 



๒ 

๗.๔ สืบคนบทความ/คลิปที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและจัดทําขอมูลผาน หัวขอ 
“ขอคิดโดนใจ นําไปใชไดจริง” เผยแพรใหกับบุคลากร สสวท. เพ่ือเปนขอคิดและสามารถนําไปปรับใชในการทํางาน/
การดําเนินชีวิตสวนตัว ผานอีเมลและเว็บไซต www.ipst.ac.th 

๘. ระยะเวลาดำเน ินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๙. สถานที่ดําเน ินการ   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
๑๐. ผลการดําเนนิงาน 

๑๐.๑ ตัวชี้วัด/คาเปาหมายของแผนฯ 

๑) ผลการประเมิน ITA ของ สสวท. ไดคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป 

๒) รอยละ ๕๐ ของบุคลากร สสวท. มีวัฒนธรรม คานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตาน     

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑๐.๒ ตัวชี้วัด/คาเปาหมายของโครงการฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

(สะสมต้ังแตเริ่มโครงการถึงปจจุบัน) 
จํานวนเปาหมาย คิดเปนรอยละ 

๑) กิจกรรมใหความรู/การเผยแพรชุดการเรียนรูเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับการเผยแพร 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑๐๐ 

๒) กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตประจําป ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑๐๐ 

๓) เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหประชาชนทราบ 

๓ ชองทาง ๓ ชองทาง ๑๐๐ 

๔) การเผยแพรสื่อประชาสัมพันธดานการปองกันการทุจริต ๑๒ ครั้ง ๖ ครั้ง ๕๐ 

๕) การทบทวนวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข ๑ งาน - - 

๖) ขอรองเรียนท่ีแจงผลการดําเนินการแกผูรองเรียน รอยละ ๑๐๐ - - 

๗) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เผยแพรทางเว็บไซต ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง  ๑๐๐ 

๘) แผนเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๑๐๐ 

๙) รายงานการประเมินผลการดําเนินงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๑ ฉบับ - - 

  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผลการดําเนินงาน 

๑) สสวท. มีมาตรฐาน โปรงใส การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี   

และกระบวนการทํางานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ      
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

- 

๒) สสวท. มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรัปชัน - 

๓) บุคลากร สสวท. มีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
มีวินัย สามารถเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

- 



๓ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผลการดําเนินงาน 

๔) สสวท. มีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต มีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีดี เพ่ือใหงาน        

มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 

- 

๕) เว็บไซตของ สสวท. และเว็บไซตของหนวยงานภายใน สสวท. 
ไดรับการปรับปรุงขอมูลท่ีเผยแพรจะตองครบถวนและ      

เปนปจจุบัน สามารถเขาถึงขอมูลหรือบริการของหนวยงาน       

ไดงายและไมซับซอน 

- 

๖) สสวท. ไดรับการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงาน     

ในระดับดี และมีการนําสรุปผลการประเมินและขอคิดเห็น   

มาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน 

- 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณท่ี 

ไดรับทั้งหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสที่ ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสที่ ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสที่ ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสที่ ๔ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 
๑๓,๐๐๐ - - - - - 

แหลงงบประมาณ   เงินนอกงบประมาณจากกองทุนสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๒. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
๑๒.๑ ปญหา อุปสรรค   - 

๑๒.๒ ขอเสนอแนะ   - 
๑๓. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนนิโครงการ 

สสวท. มีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรัปชัน มีความเขมแข็งของ
เครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต มีระบบการควบคุม
และตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ดี เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน และ
บุคลากร สสวท. มีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย สามารถเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๔. ผูรายงาน   นางนุจรินทร ศรเีจริญ  ตําแหนง   เจาหนาที่อาวุโส 

โทรศัพท   ๐๒-๓๙๒-๔๐๒๑ ตอ ๑๓๐๖    โทรสาร   ๐๒-๓๘๑-๐๗๕๐   E-mail: nlekk@ipst.ac.th  
 
๑๕. วันที่รายงาน ณ วันที ่๑๑ เด ือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

ลงชี่อ .............................................  
     (ศาสตราจารยชูกิจ  ลิมปจํานงค) 

        ตำแหนง   ผูอํานวยการ สสวท. 
ห ัวหนาหนวยงาน 

 


