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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 
ความโปร่งใสในการจัดทำราคากลาง 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 

1. บริษัทอาจจะจัดหาคู่เทียบเอง
ทำให้ได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด 

2. บริษัทผู้รับจ้างมีคุณสมบัติไม่
ตรงกับวัตถุประสงค์กับการจัดซื้อ 

3. อาจจะเกิ ดการล็ อคส เป็ ค  
เช่น คุณสมบัติผู้เสนอราคา คุณลักษณะ
ของสินค้า แบรนด์สินค้า 

4. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
การอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทรายใด
รายหนึ่ง 

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 

1. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติบริษัทผู้รับจ้างให้ตรงกับวัตถุประสงค์กับ

การจัดซื้อ 
3. จัดทำมาตราฐานการปฏิบัติงาน ( SOP )  
4.   ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบท่ี 1 

http://www.ops.moc.go.th/more_news.php?cid=434
http://www.ops.moc.go.th/more_news.php?cid=434


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง  
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

1 การจัดทำ TOR 1. อาจจะเกิดการล็อคสเป็ค  เช่น คุณสมบัติผู้ เสนอราคา 
คุณลักษณะของสินค้า แบรนด์สินค้า 

2. บริษัทเป็นผู้เขยีน TOR  
3. งานท่ีส่งมอบไมส่ัมพันธ์กับงวดเงินที่เบกิจา่ย 

2 การจัดทำราคากลาง 1. บริษัทอาจจะจัดหาคู่ เทียบเอง  ทำให้ ได้ ราคาสูงกว่า
ท้องตลาด 

2. บริษัทผู้รับจา้งมีคุณสมบตัิไม่ตรงกบัวัตถุประสงค์กับการ
จัดซื้อ  

3. รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 

1. แบบฟอร์มอิงตามระเบียบฯจัดซื้อจัดจ้างข้อ 22  

4. 
 

กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 1. อาจจะเชิญชวนผู้ประกอบการทีไ่ม่มีคุณสมบตัิไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์     

2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทราบระเบียบปฏิบัติ  
3. คณะกรรมการอาจจะไมม่ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพสัดุที่

จัดซื้อจัดจ้าง 
4. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะพิจารณาเอกสารไม่

ครบถ้วนถูกต้อง 
5. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับ

บริษัทรายใดรายหนึ่ง 
5. คณะกรรมการตรวจรับ 1. คณะกรรมการตรวจรับไม่ทราบระเบียบปฏิบตัิ  

2. คณะกรรมการตรวจรับอาจจะไม่มคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัสดุที่จดัซื้อจัดจา้ง 

3. คณะกรรมการตรวจรับอาจจะพิจารณาเอกสารและสินค้าไม่
ครบถ้วนถูกต้องตาม TOR 

4. คณะกรรมการตรวจรับอาจเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ในเรื่อง
การตรวจรับสินค้า 

 
 
ตารางที่ 1  อธิบายรายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
ในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงานบางขั้นตอนอาจไม่มีความเสี่ยงการทุจิต สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความสุ่ม

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน       การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก        
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง  สทอภ./อว          
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ/ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง 
โทรศัพท์  02 141 4606           



 

เสี่ยง หรือโอกาสเกิดการทุจริต ให้อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากท่ีสุด โดยวิธีการการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้วเรียกว่าKnown Factor
และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด เรียกว่า Unknown 
Factor  
 ขั้นตอนที่ ๒  การประเมินสถานะความเสี่ยง  
   

 ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยง
การทจุริต ออกตามรายสี เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

 ⚫ สถานะสีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ำ 

 ⚫ส ถ า น ะ สี เห ลื อ ง  ค ว า ม เสี่ ย ง ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใช้ ค ว า ม ร อ บ ค อ บ ร ะ มั ด ร ะ วั ง 

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 ⚫ สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลาย

ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 ⚫ สถานะสีแดง  :  ความเสีย่งระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกีย่วข้องกับบุคคลภายนอก     คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 

 ตารางท่ี 2  ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง  
 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การจัดทำ TOR  /   
2 การจัดทำราคากลาง    / 
3. รายงานขอซื้อขอจ้าง 

 /    

4. 
 

กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 
  /  

5. คณะกรรมการตรวจรับ   /  
ตารางที่ 2 นำรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงานจาก 
ตารางที่ ๑ มาประเมินเพ่ือแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร  
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ   
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง   
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
  
 
 
 



 

 ขั้นตอนที่ ๓  การประเมินค่าความเสี่ยงรวม  
  
 ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น 
สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - 
๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  

ตารางท่ี 3  ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

3        2       1 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น X รุนแรง 

1 การจัดทำ TOR 2 2 4 
2 การจัดทำราคากลาง 3 3 9 
3. รายงานขอซื้อขอจ้าง 

 
2 2 4 

4. 
 

กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 
2 2 4 

5. คณะกรรมการตรวจรับ 2 2 4 
 

ตารางที่ 3  นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความ 
   เสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง  

 ขั้นตอนที่ ๔  ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทำการประเมินระดับความ
เสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ใน
ขั้นตอนนี้หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือความคุมความเสี่ยงอะไรบ้างในการ
เตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะทำให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง  

 ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี  พอใช้ อ่อน 
1 การจัดทำ TOR /   
2 การจัดทำราคากลาง   / 
3. รายงานขอซื้อขอจ้าง /   
4. กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง /   
5. คณะกรรมการตรวจรับ /   

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รนุแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต โดย
การวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรื่องท่ีทำการประเมิน 
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยง การทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะ
เป็นดังนี้ 



 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน  

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม  
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี ๓ 
พอใช้ ๕ หรือ ๖ 
อ่อน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ 

 
แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง  

เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจบุัน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ 

โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเสี่ยง
การทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

  
ดี 
 

ต่ำ  ค่อนข้างต่ำ 
ปานกลาง 
(๓) 

  
พอใช้ 

 
ค่อนข้างต่ำ  

ปานกลาง 
(๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

  
อ่อน 

 

ปานกลาง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง 
(๘)  

สูง 
(๙)  

 
 
 
ระดับ คำอธิบาย 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ           
ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่าง     
มีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล 
การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 ขั้นตอนที่ ๕  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
  
 ขั้นตอนที่๕ ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ที่อยู่
ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙)  โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมนิคุณภาพการจัดการหรือการควบคุมความ
เสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน

การประเมินประสทิธภิาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

 



 

ระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตหรือให้หน่วยงาน
พิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการ
ทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม)   
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและมาตรการ
นั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดทำมาตรการในครั้งนี้โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการ
ทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะ
ทำให้ไดร้ับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางท่ีตั้งขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต เพื่อขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ตารางท่ี ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 

   ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง          ความโปร่งใสในการจัดทำราคากลาง     
 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

1. การจัดทำราคากลาง 1. การจัดซื้อจดัจ้างเป็นไปตามแผน 
2. ตรวจสอบคุณสมบัตบิริษัทผูร้ับจ้างใหต้รงกับวัตถุประสงค์กับ   

การจัดซื้อ 
3. จัดทำมาตราฐานการปฏิบัติงาน ( SOP ) 
4.   ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

ตารางที่  ๕  พิ จ ารณ าเห ตุ ก ารณ ์ความ เสี่ ย ง  ที่ มี ค่ าค วาม เสี่ ย งการทุ จ ริ ต  จ ากตารางที่  ๔  ต าม ลำดั บ 
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงค่อนข้างสูงปานกลางมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป
โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key Controls in place) ที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพ
เพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) อย่างไรบ้าง    ให้ระบุรายละเอียด เพื่อ
นำสู่การบังคับใช้ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่
ประเมินไว้ 
 

http://www.ops.moc.go.th/more_news.php?cid=434
http://www.ops.moc.go.th/more_news.php?cid=434




ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (ศปท.อว.)  


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 


เรื่อง โครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
 
สังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -  
 
1. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 
 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป.อว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63         
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สป.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ศปท.อว. จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต”                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม “เครือข่าย
อาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้เกิดการรวมกลุ่มน าไปสู่การ
ด าเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาร่วมกัน และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 
2. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ 
 2.1 โครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2563 แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 
 (1) โครงการคาราวานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สป.อว. (ภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม) 
 (2) โครงการคาราวานฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ สป.อว. (ภารกิจด้านการอุดมศึกษา) 
 ทั้งนี้ โครงการฯ เป็นการจัดคาราวานเดินประชาสัมพันธ์ ณ ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม สป.อว. โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังนี้ 
  - การประชาสัมพันธ์โครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” 
  - กิจกรรมร่วมสนุกอาสาท าดี โดยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เขียนกิจกรรมที่อยากท าความดีลงชื่อแล้ว
ติดบนกระดานเพื่อร่วมสนุกรับรางวัล 
  - “ความดีท าได้ไม่ต้องรอ” เมื่อสมัครเป็น เครือข่ายอาสาสมัคร อว. จะได้รับบัตรสะสมความดี 
ส าหรับท ากิจกรรมสะสมความดี โดยการท าเครื่องหมายลงในบัตรสะสมความดี ๑ เครื่องหมาย เมื่อท าความดี ๑ ครั้ง 
ซึ่งการท าความดีนั้นจะเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับทราบผ่านสื่อโซเชียล เช่น Facebook Line Instagram ฯลฯ 
  - การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


- ตัวอย่าง - 







 2.2 การขยายเครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การขับเคลื่อน สป.อว. สู่องค์กรคุณธรรมตามแนวทาง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” เมื่อวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้มีสมาชิกชมรมเครือข่ายฯ เพ่ิมขึ้น 
และเกิดกิจกรรมจิตอาสาจากการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการสร้างประโยชน์สาธารณะและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชมรม 
 2.3 งบประมาณ : งบด าเนินงานส่วนกลาง จ านวน 16,600 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)  
 
3. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารและข้าราชการ/เจ้าหน้าทีข่อง สป.อว. 
 3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวม ร้อยละ 86.78 
(เป้าหมาย ร้อยละ 80) อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.3 มีจ านวนสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมชมรมเพ่ิมข้ึน จ านวน 63 คน (เป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า ๒๐ คน) 
 3.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริต) พร้อมข้อเสนอแนะกิจกรรมอาสาท าดี จ านวน ๑ เล่ม 
 3.5 เกิดสุขภาวะภายในองค์กร องค์กรมีความรัก ความสามัคคีมากขึ้น รวมถึงเกิดเครือข่ายอาสาสมัคร อว. 
ที่มีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนงานจิตอาสาด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 
4. แนวทางการพัฒนางาน 
 ศปท.อว. ได้มีการต่อยอดโครงการ/กิจกรรมของชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริต โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพ่ือเป็นกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกัน/
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้สมาชิกชมรมฯ และบุคลากรเป้าหมายเป็นทั้งคนดี                 
คนเก่ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศปท.อว. มีแนวทางที่จะขับเคลื่อนเครือข่าย
อาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นในภาพรวมของ อว . รวมถึงเพ่ิมการ
รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นเตือนจิตส านึกและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและสมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร อว. 
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม 
โครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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		สบห.  

		วันที่        ก.พ. 2564



		ฝ่าย
ฝพท.(ชนินทร์พร)
 โทร
14606



		



		1. เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          และ   และจัดทำผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  




		2 .เรียน

    
(  ผสทอภ. 


    
(  ผ่าน รอง ผสทอภ (พีร์) 

     (  ผ่าน ผอ.สบห.


     (  ผ่าน ผช.ผอ.สบห.

		3. เพื่อ

( ทราบ   

( พิจารณา   

(ลงนาม  

( 







		4. สรุปเรื่อง   ด้วย สป.อว. ขอให้ สทอภ. ดำเนินการจัดส่ง    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และจัดทำผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น   

                 ในการนี้ ฝพท. ได้ดำเนินการจัดทำการประเมิน      ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และจัดทำผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สทอภ.  เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามแบบรายงานที่กำหนด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

.  .             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึง สป.อว. ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง ..                         

		6. คำสั่ง / ความเห็น



		จนท.

		รก.หน.ฝพท. 





		5. ผอ.สบห.







สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


(องค์การมหาชน)
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ผลงานส าคญัโดดเด่นเป็นทีป่ระจักษ ์


ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 


 
 
 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 


ด้านการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน 
ในเร่ืองการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริต 


ศูนยป์ฏิบัติการตอ่ตา้นการทุจริต 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 







หลักการและเหตุผล 
 


  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)        
จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ ศปท.             
37 หน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ที่อยู่ภายใต้ก ากับ จัดท าผลงานส าคัญโดดเด่น  
เป็นที่ประจักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานละ 1 เรื่อง เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการขับเคลื่อน        
การด าเนินงานในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถน าผลงานมาเผยแพร่
เป็นองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐได้น าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 


  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) ได้ด าเนินการจัดท า 
ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จ านวนรวม 17 หน่วยงาน จัดส่งให้แก่ส านักงาน ป.ป.ท. รวมทั้ง จัดท าเล่ม
ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ด้านการขับเคลื่อนการด าเนินงานในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ของ อว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานต่อสาธารชนและเป็นประโยชน์ให้แก่
หน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 


 


 


                     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 


                    ธันวาคม 2562 







สารบัญ 
 


เร่ือง                      หน้า 
 
1.  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)       1 
     โดย ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.)       
      เรื่อง โครงกำรส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สำนฝันปันน  ำใจให้น้อง” 
 
2.  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.)             4 
      เรื่อง ส่งเสริมค่ำนิยมสุจริต และปรับฐำนควำมคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลำกร วศ. 


3.  ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)            6 
      เรื่อง โครงกำรค่ำยจริยธรรมสีขำว หลักสูตร : พัฒนำจิตให้เกิดปัญญำและสันติสุข  
 
4.  ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.)            8 
      เรื่อง กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรรักษำวินัยของเจ้ำหน้ำหน้ำท่ี (ส ำหรับข้ำรำชกำร) 
 
5.  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)        10 
      เรื่อง โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน “วว. โปร่งใส ร่วมใจต้ำนทุจริต” 
 
6.  องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพ.)          13 
      เรื่อง กฎหมำยกับกำรปฏิบัติงำน 
 
7.  ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.)        14 
     เรื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรมในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต 
 
8.  สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ (มว.)           17 
      เรื่อง กิจกรรมมำตรวิทยำจิตอำสำ ท ำดีด้วยหัวใจ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล 
 
9.  ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.)     19 
      เรื่อง กำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
10. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)       21 
       เรื่อง โครงกำรกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบำล และส่งเสริมค่ำนิยม วัฒนธรรมสุจริต 
 
11. ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) (สทอภ.)      24 
       เรื่อง กำรจัดท ำแนวนโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของ สทอภ. 
 
12. สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทน.)        26 
       เรื่อง ระบบติดตำมกำรจัดซื อจัดจ้ำง 







 


สารบัญ 
 


 
เร่ือง                      หน้า 


 
13. สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) (สซ.)          29 
       เรื่อง กิจกรรม ITA กำรอบรมในหัวข้อ “ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
      เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
14. ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.)          31 
       เรื่อง กำรจัดอบรม เรื่อง “กฎหมำยพื นฐำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่” 
 
15. สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน  ำ (องค์กำรมหำชน) (สสน.)         34 
       เรื่อง โครงกำรปลูกฝังจิตส ำนึกรักคุณธรรม ด้วยกิจกรรมรวมพลังช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
16. สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สดร.)         36 
       เรื่อง โครงกำรสัมมนำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หัวข้อ NARIT FAMILY ไม่ยอมรับกำรทุจริต 
 
17. ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) (ศลช.)         39 
       เรื่อง โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
       ของศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) (ศลช.) 
 
 


 


 


 







ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)  


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
เรื่อง โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน ้าใจให้น้อง” ระหว่าง
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ต .ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา              
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 
สังกัด ส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
       จ้านวน 15 หน่วยงาน 
   2. ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 
   3. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา              
       จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
1. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 
 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป.อว. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62         
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต ศปท.อว. จึงได้ด้าเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม โดยมุ่งเน้น  
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด อว. (ด้าน ววน.) บูรณาการร่วมกับภาคสังคมในการป้องกันและต่อต้าน       
การทุจริต น้าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชน เสริมสร้างจิตส้านึก    
ด้านการช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
  
2. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ 
 2.1 การพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด อว. (ด้าน ววน.) และ
โรงเรียน เพ่ือด้าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตส้านึก ทัศนคติ
และค่านิยมที่ด ีรวมทั ง ให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันน ้าใจให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวัด
โบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี  
  - กิจกรรมการแสดงของนักเรียน 
  - มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดเขียนบทความ “เด็กไทย...ต้องไม่โกง”
  - การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับการโกงและโทษของการโกง 
  - มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน 
  - กิจกรรมเลี ยงอาหารกลางวันนักเรียน 
  - กิจกรรมสันทนาการร่วมกับนักเรียน 
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  - การให้ความรู้และแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) โดย เจ้าหน้าที่องค์การพิพิธภัณฑ์                                               
     วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) 
  - กิจกรรมร่วมกันปลูกต้น “มหาพรหมราชินี” บริเวณพื นที่โรงเรียน 
 ๒.2 การฟังบรรยายจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ หัวข้อ “การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการด าเนินชีวิต” และเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านของพ่อ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 2.3 งบประมาณ : งบด้าเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี จ้านวน 89,707 บาท (แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)  
 
3. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 3.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อว. (ด้าน ววน.) จ้านวน 41 คน 
และข้าราชการครู/เจ้าหน้าที่และนักเรียน จ้านวน 112 คน 
 3.2 มีร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวม ร้อยละ 91.43 
(เป้าหมาย ร้อยละ 80) อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.3 มีผลการประเมินจากแบบทดสอบความรู้ก่อน ความเข้าใจ ก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด ร้อยละ 84.62 (เป้าหมาย ร้อยละ 75) 
 3.4 เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัด อว. (ด้าน ววน.) และโรงเรียน เพ่ือร่วมต่อต้านการทุจริต 
และผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตส้านึกด้านการช่วยเหลือสังคม รู้จักให้/แบ่งปัน ร่วมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน   
โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และได้น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงา นและ
ประยุกต์ใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน 
 3.5 จัดท้าสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จ้านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
ความเป็นมาและกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ลงในระบบเรียนรู้ออนไลน์ “ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” (http://ilearn.most.go.th) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของ สป.อว. 
(ด้าน ววน.) และสมาชิกชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย 
เพ่ือศึกษาเรียนรู้และท้าแบบทดสอบในระบบเรียนรู้ออนไลน์ 
 
4. แนวทางการพัฒนางาน 
 ศปท.อว. ได้มีการต่อยอดโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน    
ในสังกัด อว. ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และมหาวิทยาลัยในพื นที่ ในการด้าเนินกิจกรรม/ร่วมบริจาคสิ่งของ
อุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน รวมทั ง การน้าผลการด้าเนินงาน/สิ่งที่ได้รับ       
จากกิจกรรม CSR และสาระความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
มาจัดท้าข้อมูลข่าวสาร สาระการเรียนรู้ เป็นบทเรียนในระบบเรียนรู้ออนไลน์ “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสื่อโซชียลมีเดียต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากร           
ในหน่วยงานและสาธารณชนต่อไป 
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ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน ้าใจให้น้อง” 


ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


- 3 - 







ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 


เรื่อง “ส่งเสริมค่านิยมสุจริต และปรับฐานความคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากร วศ.” ณ ห้องประชุม
ภูมิบดินทร์ ชั้น ๖ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สังกัด  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
 
๑. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 
 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้าง
สังคมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ไม่ทนต่อการทุจริต กลยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม วศ. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 
๒๐๘ เรื่อง “ส่งเสริมค่านิยมสุจริต และปรับฐานความคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากร  วศ.”  
เพ่ือส่งเสริมค่านิยมสุจริตและปรับฐานความคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากร วศ. ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
๒. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้ามี) 
 ๑. การฟังบรรยายเรื่อง “ส่งเสริมค่านิยมสุจริต และปรับฐานความคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้แก่บุคลากร วศ.” โดยวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. ผู้มีประสบการณ์ในหัวข้อเรื่องในการบรรยายดังกล่าว  


๒. งบประมาณ : งบด าเนินงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ๙,๖๐๐ บาท (เก้าพัน 
หกร้อยบาทถ้วน) 
 
๓. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่
ภายใน วศ. จ านวน 250 คน มีร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
และท าให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ภายใน วศ. เกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญในหัวขอ้บรรยายดังกล่าว เพ่ือผลักดันให้ข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่
ภายใน วศ. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมสุจริตและการป้องกันการทุจริตหรือการ
คอร์รัปชั่น และเพ่ือให้หน่วยงานโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต 
 
๔. แนวทางการพัฒนางาน 
 วศ. ได้มีการต่อยอดโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมการปลุกจิตส านึก และสร้างค่านิยมการ
ต่อต้านการทุจริตและปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม 
 


 กิจกรรมสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 208 เรื่อง “ส่งเสริมค่านิยมสุจริต และปรับฐานความคิด
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากร วศ.” เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิ
บดินทร์ ชั้น 6 อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก       
นายพิพัฒน์ พ่ึงพาพงศ์ นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ จากส านักงาน ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
หัวข้อเรื่องดังกล่าว 
 


   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


30 สิงหาคม 2562 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. หัวข้อ “ส่งเสริม
ค่านิยมสุจริต และปรับฐานความคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากร วศ.” เป้าหมายเพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมสุจริตแก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เห็นถึงความส าคัญ
ของผลกระทบของการทุจริต ที่มีต่อประเทศ และปรับฐานความคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่กรม
วิทยาศาสตร์บริการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมสุจริตและการป้องกันการทุจริตหรือ 
การคอร์รัปชั่น กระตุ้นให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ท าให้เป็นหน่วยงานที่มีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี นายพิพัฒน์ พ่ึงพาพงศ์ นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมภูมิ-
บดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
 


โครงการค่ายจริยธรรมสีขาว หลักสูตร : พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 


๑. ความเป็นมาของเรื่อง 
ปัญหาสังคมปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตอย่างหลีกเลี่ยง


ไม่ได้ หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของปัญหาได้ ก็จะท าให้สภาพจิตใจเสื่อมถอยลง เกิดความเครียดมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบไปถึงชีวิต และประสิทธิภาพในการท างานที่ลดลง ดังนั้น การจัดการกับความเครียดคือการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ทั้งชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างาน ผู้ที่สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้ ก็จะสามารถเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจให้เข้มแข็ง พัฒนา
สติปัญญาให้มีความรอบคอบ  


การปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งคือ การสร้าง
จิตส านึกของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันได้แก่
ความเป็นธรรมและโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญและรณรงค์ให้บุคลากร 
ตระหนักและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงาน โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ  
ในการสร้างจิตส านึกในการประพฤติชอบให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ความสุจริต 
ซื่อตรง เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า 
มีคุณภาพมาตรฐาน และช่วยเหลือสังคม อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินชีวิตโดยยึดหลักของคุณธรรม  
และจริยธรรม ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศปท.วช.) เห็นความส าคัญของการ
ปลูกฝังบุคลากร จึงได้จัดโครงการค่ายจริยธรรมสีขาว หลักสูตร : พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ภายใต้
แผนปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพ่ือปลูกฝังให้
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างให้องค์กรมีความเข้มแข็ง มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติชอบ 
อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติราชการที่ดี และการด าเนินชีวิตที่ดีของบุคลากร ต่อไป 


๒. การด าเนินงาน 
เข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรม ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก   


ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (จ านวน 3 วัน 2 คืน) โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมปฏิบัติธรรม ดังต่อไปนี้ 


1. การฝึกเจริญสติภาวนา 
2. การฟังธรรมบรรยาย และความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
3. การไหว้พระสวดมนต์ และสมาทานศีลทุกวัน  
4. การแบ่งกลุ่มถาม-ตอบปัญหา และข้อข้องใจ 
5. การแสดงความรู้สึก และประเมินผล 
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๓. ผลสัมฤทธิ์ 
1. บุคลากร วช. ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถปฏิบัติราชการได้ดียิ่งขึ้น มีการคิด วิเคราะห์


อย่างละเอียดถี่ถ้วน มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม ในการปฏิบัติราชการ และการด าเนินชีวิต  
2. บุคลากร วช. ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการที่ดียิ่งข้ึน 
3. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ การให้บริการด้วย ใจที่เป็นกลาง  


และมีจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น 


๔. แนวทางการพัฒนางาน 
   1. พัฒนารูปแบบการปฏิบัติธรรม โดยเน้นด้านความสมบูรณ์ของหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระ
ครบถว้นและละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาที่เหมาะสม 
   2. ผลักดันให้มีห้องสวดมนต์ไหว้พระ หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมในหน่วยงานราชการ 
   3. นิมนต์พระวิทยากรที่มีความสามารถในการสอนกัมมัฎฐาน มาสอนธรรมบรรยาย และนั่ง
วิปัสสนากรรมฐาน ให้บุคลากรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 
5. ภาพกิจกรรม 
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
 


เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าหน้าที่ (ส าหรับข้าราชการ)  
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
๑. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 
 เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐอันเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความ -
เชื่อมั่นต่อหน่วยงานของรัฐ รัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ในส่วนราชการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดี ข้าราชการในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงต้องประพฤติตามระเบียบของทางราชการ
ทีก่ าหนดในการรักษาวินัย และการเสริมสร้างวินัย 
 
๒. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้ามี) 
       - บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวดที่เกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากส านักงาน ก.พ. 
       - ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการทั้ง Pre-test 
และ Post-test และมีการสรุปผลน าเสนอผู้บริหาร 
       - ใช้งบประมาณส่วนกลางของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จ านวน 23,850 บาท (สองหมื่นสามพัน
แปดร้อยห้าสิบบาท) 
 
๓. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 


ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัย  
ในฐานะที่เป็นข้าราชการ โดยประเมินผลผ่านแบบทดสอบภายหลังการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 
 
๔. แนวทางการพัฒนางาน 
 สร้างและกระตุ้นจิตส านึก และสร้างความตระหนักในการรักษาวินัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานอยู่เป็นประจ าโดยการประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนกรณีของการกระท าผิดวินัย รวมทั้ง การจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการรักษาวินัยของข้าราชการอย่างสม่ าเสมอ 
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รูปกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
และการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่ส าหรับข้าราชการ 
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
เรื่อง   โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “วว. โปร่งใส  ร่วมใจต้านทุจริต” 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 
1.  ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 
 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
แห่งประเทศไทย (วว.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ วว.    
มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มีทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความ -     
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 


2. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้ามี) 
 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต  วว. ด าเนินการบรรจุโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน “วว. โปร่งใส  ร่วมใจต้านทุจริต” ในแผนปฏิบัติการก ากับดูแลที่ดี (CG) และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพ่ือเป็นการรณรงค์สร้างจิตส านึก
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือให้บุคลากรมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล  
อีกท้ัง เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่จะไม่ทน ไม่ยอม ไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันในองค์กร ตลอดจนสนับสนุน/ผลักดันการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์กรในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง น าโดยผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นแบบ และถ่ายทอด
สู่พนักงาน และลูกจ้าง ทั้งนี ้ในการจัดกิจกรรม “วว. โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต” จัดขึ้นในทุกเขตพ้ืนที่ส านักงาน
ของ วว. อาทิ เทคโนธานี คลองห้า, ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บางปู, ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย บางเขน, สถานีวิจัย
ล าตะคอง จ.นครราชสีมา และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา  


3. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญของโครงการ 


 การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครบทุกพ้ืนที่ส านักงาน 


 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
 


วันที่ เขตพื้นที ่
จ านวนคน 


เข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 


13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทคโนธานี  คลองห้า  จ.ปทุมธานี 203 31.92 
22 มีนาคม 2562 ณ สถานีวิจัยล าตะคอง  จ.นครราชสีมา 30 95.00 
22 มีนาคม 2562 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   


จ.นครราชสีมา 
45 95.00 


5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บางปู  
จ.สมุทรปราการ 


80 74.07 


17 เมษายน 2562   ณ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย บางเขน 30 95.00 
 


4.  ภาพประกอบ 


โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “วว. โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต” 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี 
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ณ สถานีวิจัยล าตะคอง จ.นครราชสีมา 


 


 


 


 


 


ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา  


 


 


 


 


ณ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บางปู จ.สมุทรปราการ 


 


 


 


 


 


 


การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 วว. เทคโนธาน ี
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.) 


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 


เรื่อง กฎหมายกับการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 


๑. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐขึ้น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร จึงจัดให้มีการอบรมผู้บริหาร  
พนักงาน ลูกจ้าง เรื่อง กฎหมายกับการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการรณรงค์และปลูกจิตส านึกให้กับทุกภาคส่วน       
ในองค์กร 
 


๒. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้ามี) 


 การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง กฎหมายกับการปฏิบัติงาน โดยเชิญวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช.  
อาจารย์นิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เมื่อวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ชะอ าบีช รีสอร์ท 
 


๓. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 


 ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อพวช. จ านวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมอบรมและมีความรู้ความเข้าในการปฏิบัติงาน
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความตระหนักในการฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 
 


4. ภาพประกอบ   
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 


เรื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
๑. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 


ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญและผลักดันการป้องกันและปราบปรามทุจริตเป็นวาระ
แห่งชาติที่ทุกหน่วยงานราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสร้างกลไกการป้องกัน      
การทุจริตให้มีความเข้มแข็ง ปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงความส าคัญของการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 


ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งมั่นผลักดันนโยบายการต่อต้าน  
การทุจริตในองค์กรให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมที่ดี มีคุณธรรม  
ในการท างาน และมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ สวทช. น ามาใช้เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีความโปร่งใส จึงได้พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) “หลักสูตรป้องกันและปราบปรามทุจริต (Anti-Corruption)” ขึ้น 
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รวบรวมเนื้อหาแนวคิดที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการจัดท ากรณีศึกษา 
(Case Study) เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่เป็นไป
ตามกฎระเบียบของส านักงานฯ และได้พัฒนาเครื่องมือแบบส ารวจทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้เบื้องต้นในเรื่องการป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  


ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถน ามายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ     
ในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในทุกระดับ 


 
๒. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้ามี) 


การด าเนินงานของกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ “หลักสูตรป้องกันและปราบปรามทุจริต” ประกอบด้วย 
ขัน้ตอนต่างๆ ดังนี ้


๒.๑ ศึกษาทบทวนแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ 
และผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒.๒ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาจัดท ากรอบเนื้อหาหลักสูตรและรวบรวมจัดท ากรณีศึกษาต่างๆ            
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานซึ่งอาจจะเกิดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้าน
ต่างๆ คือ ด้านบุคคลและพัฒนาองค์กร ด้านกฎหมาย ด้านพัสดุ และด้านการเงินและบัญชี และเมื่อด าเนิน
จัดท าเนื้อหาหลักสูตรฯ เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการทบทวนเนื้อหาซ้ าอีกครั้งโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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 ๒.๓ น าเนื้อหาหลักสูตร มาด าเนินการจัดท าคลิปวีดีโอ  
๒.๔ น าคลิปวีดีโอไปทดลองใช้กับบุคลากรกลุ่มตัวอย่าง และมีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุง


เนื้อหาคลิปวีดีโออีกครั้ง เพ่ือให้ได้หลักสูตรป้องกันและปราบปรามทุจริตที่สมบูรณ ์
๒.๕ ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านที่ประชุมในแต่ละศูนย์แห่งชาติ/สายงาน และอีเมล


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรถึงบุคลากรทุกคน 
 ๒.๖ ในระหว่างการด าเนินกิจกรรม ผู้ดูแลหลักสูตรจะท าการรวบรวมสรุปสถานะการเข้าร่วมกิจกรรม
ของบุคลากรแก่ผู้บริหารและผู้ประสานงานในแต่ละศูนย์แห่งชาติ/สายงานทุกเดือน 


๒.๗ งบประมาณที่ใช้ในการจัดท า “หลักสูตรป้องกันและปราบปรามทุจริต” ใช้งบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑๕๙,๙๖๕ บาท  


กิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์ “หลักสูตรป้องกันและปราบปรามทุจริต” ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตร
ส าหรับนักวิจัยและผู้บริหารระดับกลาง มีเนื้อหาการเรียนรู้ จ านวน ๒๗.๓๘ นาที และ ๒) หลักสูตรส าหรับ
บุคลากร สวทช. อ่ืนๆ มีเนื้อหาการเรียนรู้ จ านวน ๒๒.๓๕ นาที และในตอนท้ายของหลักสูตรมี “แบบส ารวจ
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด ๑๐ ข้อ โดยเป็นการ
วัดในมิติต่างๆ ประกอบด้วยมิติด้านความรู้ความเข้าใจ มิติด้านทัศนคติและค่านิยม และมิติด้านการมีส่วนร่วม
และไม่ทนต่อการทุจริต ตัวชี้วัดกิจกรรม คือ บุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนติและค่านิยมที่ดี        
ไม่ยอมรับการทุจริต รอ้ยละ ๗๕ โดยเป็นการวัดจากการท าแบบส ารวจ   


 
๓. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 


มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒,๘๗๖ คน และทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินทัศนคติและค่านิยมที่ดี  
ทุกคน จากจ านวนบุคลากร สวทช. ทั้งหมด จ านวน ๒,๙๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๔ 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และเกิดเครือข่ายในการส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม และจิตส านึกในการ
ป้องกันปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 
๔. แนวทางการพัฒนางาน 


“หลักสูตรป้องกันและปราบปรามทุจริต” เป็นหลักสูตรที่ได้น ามาใช้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ แล้ว     
ซึ่งปัจจุบันเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรต่างๆ เข้ามาเรียนรู้ ผ่าน อีเมล์และขอความร่วมมือ     
จากผู้บริหารแต่ละสายงานในการกระตุ้นให้บุคลากรเข้ามาอบรม ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถือได้ว่าหลักสูตรดังกล่าว
ได้รับความสนใจอย่างมากจากบุคลากร และผู้บริหารในทุกศูนย์แห่งชาติ/สายงานให้ความส าคัญอย่างมาก 
เนื่องด้วยเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานส าคัญท่ีบุคลากร สวทช. ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติในการท างาน 


ส าหรับแนวทางการพัฒนางานในปีงบประมาณต่อไป เป็นการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร 
ทบทวนแนวคิด องค์ความรู้ต่างๆ และกรณีศึกษาใหม่ๆ เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น พร้อมทั้ง
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พัฒนาเครื่องมือส ารวจทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สามารถสะท้อนความรู้
ความเข้าใจให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยการรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อแนะน าต่างๆ จากบุคลากรมาปรับปรุงพัฒนาด้วย 
และจะก าหนดให้เป็นหลักสูตรพ้ืนฐานที่บุคลากรทุกคนต้องเรียนรู้ ในทุก ๑-๒ ปี  
 


ภาพประกอบ: กิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์ “หลักสูตรป้องกันและปราบปรามทุจริต” 
 


  
 


 


 


 


 


                         เนื้อหาหลักสูตร             คลิปวีดีโอหลักสูตร 


 
 


 


 


 


 


 


 กรณีศึกษาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานในส านักงานฯ               แบบส ารวจทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯ 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


รายงานสถานะการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรต่อผู้บรหิารศูนย์แหง่ชาติ/ 
สายงานในทุกเดือน 
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ผลงานส าคัญโดดเด่นที่ประจักษ์ ของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
เรื่อง  กิจกรรมมาตรวิทยาจิตอาสา ท าดีด้วยหัวใจ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล (14 มิถุนายน 2562) มาตร
วิทยาจิตอาสา ท าดีด้วยหัวใจ (14 มิถุนายน 2562) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
สังกัด  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 


 
1. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด  
 เป็นกิจกรรมในพระราชด าริของในหลวงรัชกาลปัจจุบัน เพ่ือให้หน่วยงานราชการและประชาชนทุกหมู่-
เหล่าที่มีจิตอาสา ได้บ าเพจจสาาารปประยยชน์ในพืนนท่ีต่างเรื่อง/แนวคิด 
 
2. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ 
 นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อ านวยการ มว. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันท ากิจกรรม “มาตรวิทยา 
จิตอาสา ท าดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”  ด้วยการท าความสะอาดห้องนน าวัดแสวงสามัคคีารรม 
 
3. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 วัดมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดและน่าอยู่ อันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขภายในจิตใจของคนที่เข้าไป
สักการะบูชา เพ่ือฝึกความสามัคคีในหมู่คปะ และการท างานร่วมกัน ป วัดแสวงสามัคคีารรม คลองห้า จ.ปทุมาานี 
 
4. แนวทางพัฒนางาน 
 สถาบันมีกิจกรรมด้านจิตอาสา ให้กับชุมชน อย่างสม่ าเสมอ เป็นประจ าทุกปี 
 
5. ภาพประกอบการจัดท ากิจกรรม 
 กิจกรรม มาตรวิทยาจิตอาสา ท าดีด้วยหัวใจ (14 มิถุนายน 2562) 
 นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อ านวยการ มว. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันท ากิจกรรม “มาตรวิทยา   
จิตอาสา ท าดีด้วยหัวใจ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล” ด้วยการท าความสะอาดห้องนน าวัดแสวงสามัคคีารรม  ซึ่งกิจกรรม 
“จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” เป็นกิจกรรมในพระราชด าริของในหลวงรัชกาลปัจจุบัน เพ่ือให้หน่วยงาน
ราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ได้บ าเพจญสาาารปประยยชน์ในพืนนที่ต่างๆ ยดยกิจกรรมเพ่ือชุมชน
ในครันงนีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วัดมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดและน่าอยู่ อันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขภายใน
จิตใจของคนที่เข้าไปสักการะบูชา เพ่ือฝึกความสามัคคีในหมู่คปะ และการท างานร่วมกัน ป วัดแสวงสามัคคีารรม 
คลองห้า จ.ปทุมาานี 
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ภาพกิจกรรม 


 


 


 


 


ภาพกิจกรรม 
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
ของ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


 
เรื่อง การบรรยายหัวข้อ  “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  1. พนักงาน สอวช. จ านวน 21 คน 
 2. ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน 
     กรรมการผู้อ านวยการ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน 
 
1. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 
 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สอวช. ที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต สอวช. จึงได้ด าเนินการ
จัดการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นการ      
ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
พนักงานน าไปประยุกต์ใช้บริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดเป็นองค์กรคุณธรรม 
 
2. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ 
การด าเนินงาน/วิธีการ 


1. ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ 
2. ก าหนดหัวข้อในการบรรยาย 
3. ติดต่อวิทยากร 
4. ประสานพนักงานเข้ารับฟังการบรรยาย 
5. เตรียมเอกสารการบรรยาย 
6. เชิญผู้บริหารกล่าวเปิดการอบรม 
7. ตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ 
8. ด าเนินการจัดบรรยาย วันพธุที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.  


ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี สอวช. 
งบประมาณ : งบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินงาน จ านวน 9,780 บาท 
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3. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 พนักงานเข้าร่วมฟังบรรยาย จ านวน 21 คน จากจ านวนที่แจ้งเข้าร่วม 20 คน (ร้อยละ 100) พนักงาน       
มีความรู้และมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริตและสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
บริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดเป็นองค์กรคุณธรรม ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม 
 
4. แนวทางการพัฒนางาน 
 สอวช. ได้มีการก าหนดกิจกรรมการจัดบรรยายไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสานึก
ภายในบุคคล ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ
สร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต ให้กับพนักงาน สอวช. อย่างต่อเนื่อง 
 
5. ภาพประกอบการจัดบรรยาย 
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
ของ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 


เรื่อง    โครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล และส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
๑. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 
 ในปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
การปราบปรามปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน และการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากในปีนี้ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ประจ าปี 
2018 (2561) ได้ 36 คะแนน เต็ม 100 อยู่อันดับ 99 จาก 180 ประเทศทั่วโลก โดยคะแนนตกจาก  
เมื่อปี 2017 ที่ได้ 37 จากประเด็นดังกล่าวสามารถบ่งชี้ให้รัฐบาลเล็งเห็นว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชัน       
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศอย่างมาก ทั้งในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และ        
ด้านการเมือง เป็นต้น โดยเฉพาะในส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ      
การจัดสรรงบประมาณจากภาษีของประชาชน การใช้งบประมาณในการบริหารงาน ดังนั้นเพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณในการบริหารงานได้รับประโยชน์สูงสุดจ าเป็นต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ความเที่ยงธรรม 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ จากประเด็นดังกล่าวภาครัฐจึงเห็นความส าคัญต่อการปราบปรามการทุจริตจึงได้มี
การปรับกระบวนการการปฏิบัติงานโดยน าเอาหลักคุณธรรม จริยธรรมเข้ามาปรับใช้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัจิงาน 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่     
โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก นอกจากนี้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตจึงได้มีการก าหนดลงในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เน้นประเด็นให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ เน้นการบริหารของภาครัฐมีความ-
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงให้ความส าคัญและมีการด าเนินก าหนดแนวทาง   
การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมอย่างแท้จริง 


๒. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้าม)ี 
      โครงการอบรมสัมมนาในกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้เรียนเชิญวิทยาการจาก ส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งได้รับเกียรติ
จากนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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แนวทางการป้องกันการทุจริต โดยเนื้อหาของการอบรมเกี่ยวกับเรื่องแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติได้ และ
นอกจากนี้ ได้มีการเรียนเชิญวิทยากรจากภายนอก ได้แก่ อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ เข้าร่วมเข้าบรรยายในหัวข้อ 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในองค์กรตลอดจน    
แนวทางการป้องกันการทุจริตในช่องทางต่างๆ ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้ซักถามในกรณีที่ผู้เข้าร่วมอบรมเกิด    
ความสงสัย หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ป้องกันการทุจริตร่วมกันอย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการอบรมที่ช่วยเพ่ิมความตระหนักรู้ 
ความส าคัญของการปฏิบัติงานโดยสุจริต รวมทั้งช่วยปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการ
ทุจริตให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 


 


 


 


 


 


 
 


 


๓. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์  


 1. การด าเนินจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล และส่งเสริมค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริต ในปี 2562 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
บุคลากร และโครงการการอบรมแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงผลจากการอบรมตามแบบประเมินโครงการฯ 
อยู่ในเกณฑม์ากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละที่ 80 ผู้เข้าร่วมอบรมน าความรู้เข้าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
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 ๒. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีการก าหนดประเด็นเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตในกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งได้ก าหนดลงในในกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เปาประสงคที่ 3.2      
เพ่ือใหมีการด าเนินงานของกองทุน สงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม มีความโปรงใสตรวจสอบได        
และมีธรรมาภิบาลขององค์กร เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีขององค์กรเป็นการยกระดับคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กรและบุคลากรในอนาคต  


๔. แนวทางการพัฒนางาน 
 ได้มีการวางแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรม ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรอมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 –  2564 โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการ
ด าเนินการให้องค์กรตลอดจนบุคลากรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเน้นการสร้างค่านิยม ส่งเสริมหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร เพ่ือใช้ในการพัฒนาสมรรถนะองค์ความรู้ของบุคลากรเพ่ือบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ก าหนดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และส่งเสริมค่านิยม
วัฒนธรรมสุจริต เช่น โครงการการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลการให้ความรู้และปลูกจิตส านึกในการเสริมสร้าง   
ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต โครงการการด าเนินงานตามผลประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส   
ในองค์กร โครงการการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ สกสว. เป็นต้น  
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
ของ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) 


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  


 
เรื่อง การจัดท าแนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ สทอภ. 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 
1. ความเป็นมาของเรื่อง 


ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ: สทอภ. ให้ความส าคัญด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยคณะกรรมการ สทอภ. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และก าหนดหน้าที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ด าเนินการ
พิจารณาและกลั่นกรองจัดท าแนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบ      
ต่อสังคมของ สทอภ. แล้วเสนอคณะกรรมการบริหาร สทอภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ก าหนดให้หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 1 มาตรการ            
เพ่ือส่งเสริมองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร 
 
2. การด าเนินงาน 


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการจัดท าแนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ สทอภ. 
เพ่ือส่งเสริมองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร และเป็น โนบาย      
มีเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการ สทอภ . ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
สทอภ. ได้ร่วมกันจัดท านโยบาย รวมถึงจัดให้มีการรับฟังความเห็นเพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบายขององค์กร  
และได้มีการประกาศใช้เป็นนโยบายขององค์กรเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  
 สทอภ. ได้ด าเนินการตามแนวนโยบาย โดยจัดให้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือสร้างความตระหนัก และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
  
3. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 


บุคลากร สทอภ. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกรอบการปฏิบัติงานภายใต้แนวทางตามประกาศส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  เรื่อง แนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของ สทอภ. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สทอภ. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ-
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับ A โดยมีผลประเมิน 87.86 คะแนน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่ สทอภ. อยู่ในระดับ E และมีผลประเมิน 54.19 คะแนน 
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4. แนวทางพัฒนา 
จากการด าเนินการในระดับนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่ระดับปฏิบัติในปีงบประมาณ 


พ.ศ. 2563 สทอภ. จะจัดท าแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และก าหนด
โครงการ/กิจกรรมการ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามภารกิจส าคัญของ สทอภ. และยังต้องสอดรับกับ
มาตรฐานกล ISO 26000 - Social Responsibility ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่องค์กร และสังคม
ต่อไป 
 
 


ประกาศส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
เรื่องแนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ สทอภ. 
การเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านช่องทาง เว็ปไซต์ สทอภ. ดังนี้  


https://gistda.or.th/main/sites/default/files/content_file/04 
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
ของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) 


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


เรื่อง ระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายพัสดุ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
๑. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 
 การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันมีจ านวนรายการมากต่อเดือน ประกอบกับขั้นตอนเอกสารประกอบในการ
จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวงเงิน วิธีการที่ใช้มีข้อแตกต่างกันไป และเป็นการจัดซื้อจัดจ้างมาจากหลายส่วนงานภายใน
สถาบัน ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าของเรื่องสามารถติดตามความคืบหน้าของตนเองได้  ฝ่ายพัสดุจึงร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงร่วมกันพัฒนาระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรวมไปถึงขั้นตอนการติดตาม การตรวจรับของ
คณะกรรมการด้วยเพ่ือป้องกันการพิจารณาตรวจรับงานล่าช้า หรือท ารายการตกหล่นจนผู้รับจ้างเกิด            
ข้อร้องเรียน 
 
๒. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้าม)ี 
 -  ฝ่ายเทคโนโลยีสนเทศ ประเมินความต้องการของระดับการติดตามตรวจสอบ และกระบวนการภายใน
ที่ต้องด าเนินการกรอกข้อมูลจากฝ่ายพัสดุ 
 -  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายพัสดุตรวจสอบกระบวนการท างาน (Flow) ก่อนเริ่มด าเนินการสร้างระบบ 
 -  ภายหลังทดลองท าระบบได้ ให้ทุกหน่วยงานได้ลองใช้ระบบและปิดปรับปรุงแก้ไขปัญหาก่อนเปิด
ให้บริการจริง 
 -  เปิดใช้ระบบจริงในไตรมาส 3/2562  
งบประมาณ :  - ไม่ใช้งบประมาณ – 
 
๓. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 -  ได้ระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน ซึ่งทุกคนที่มีรหัสการพิสูจน์ตัวตนของเจ้าหน้าที่สามารถ
เข้าระบบ เพ่ือมาตรวจสอบว่ารายการที่ขอให้ด าเนินการนั้นอยู่ในขั้นตอนใด เช่น อยู่ระหว่างผู้บริหารลงนาม    
อยู่ระหว่างการประกาศบนเว็บไซต ์จะได้รับวัสดุที่สั่งซือภายในวันใด เป็นต้น 
 -  ผู้บริหารระดับสูงสามารถดึงข้อมูลเพ่ือติดตามการท างานภายใต้สังกัดของตนเองได้เพ่ือเร่งรัด        
การท างาน อีกทั้งยังช่วยให้ลดจ านวนรายการกันเงินเหลื่อมปีได้ 
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๔. แนวทางการพัฒนางาน 
 ระบบติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างนี้ ต้องมีการลงข้อมูลที่อัพเดทอยู่เสมอ จึงจะท าให้ข้อมูลตรงกับ   
ความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันที่สุด โดยในการจัดซื้อหากเป็นรายการที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ควรสามารถเชื่อม
ต่อไปยังฐานข้อมูล Stock หรือ Inventory แต่ละหน่วยงานได้ทันที ซึ่งสถาบันก าลังประเมินความเป็นไปได้     
ในการเชื่อมโยงระบบดังกล่าวอยู่ 
 
ภาพประกอบ  
ในหน้าเว็บไซตภ์ายใน (ส าหรับเจ้าหน้าที่ สทน.) 
 


 
 


 
 
 


จะพบรายการที่มี
การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 


Click ที่ค าว่า 
“รายละเอียด” 
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จะพบเลขที่ PR  


วันลงนามสัญญา 
ก าหนดส่งมอบ  


วันตรวจรับและ 


การเสนอขอตั้งเบิก 
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 


เรื่อง กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การอบรมในหัวข้อ 
"ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง ต าบลถ  าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 


  
๑. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 
 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
(สซ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สซ. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต กลยุทธ์ที่ ๑ 
ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สซ. ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการ
พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน นอกจากนั น สซ. 
ยังได้จัดกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยการจัดอบรม
ในหัวข้อ "ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงาน และการด าเนินงานของสถาบันฯ เพ่ือมิให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ หรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือต้องตกอยู่ในสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั น ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)   
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง อันน ามาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน     
ในที่สุด 


๒. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้ามี) 


 ๒.๑ การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ในหัวข้อ "ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน" โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงส่งบุคลากร (นายชัยพร แดงบรรจง 
อัยการจังหวัดผู้ช่วย) ผู้มีความรู้ความสามารถ ทางด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ 
รวมถึงมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือบรรยายให้บุคลากรได้เห็นภาพ เข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญ สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมจากกันได้ เพ่ือป้องกัน
และป้องปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ นจากการกระท าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 


 ๒.๒ งบประมาณ : งบด าเนินงานค่าใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๙,๐๗๒.๐๐ บาท 
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๓. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ในระดับรองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน 


และเจ้าหน้าที่ รวมถึงลูกจ้างของสถาบันฯ จ านวน ๗๘ คน เข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรท าให้ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนั นวิทยากรได้ศึกษาประมวลจริยธรรม ที่สถาบันฯ ก าหนดไว้ตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ น ามาบรรยายเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เข้ารับฟังน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ โดยบุคลากรให้ความสนใจ และมีการซักถามกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ น หรือพบเห็น เพ่ือให้วิทยากร
ชี แนะว่าเป็นการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เพ่ือจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการกระท า
ดังกล่าว นอกจากนั น ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดท าไฟล์เสียงการ
บรรยาย เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรที่สนใจ และต้องการ
ทบทวนความรู้เรื่องดังกล่าว  


๔. แนวทางการพัฒนางาน 
 สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
สถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสถาบันฯ มีแนวทางการต่อยอดโครงการ/กิจกรรมสร้างสังคม สซ. 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการบรรจุการบรรยายเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าทุกปี โดยมีการประสานกับหลายหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานงานอัยการ เพ่ือให้
บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากวิทยากรที่หลากหลาย และมีกรณีตัวอย่างที่แตกต่าง
กันไป สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน และแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป 
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  า (องค์การมหาชน) (สสน.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 


เรื่อง โครงการปลูกฝังจิตส านึกรักคุณธรรม ด้วยกิจกรรมรวมพลังช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  า (องค์การมหาชน)  
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง –  


1. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรง


ห่วงใยสถานการณ์น  ามาโดยตลอด ทรงให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน  า ในปี พ.ศ. 2538 
เกิดวิกฤตน  าท่วมใหญ่ ทรงพบว่าข้อมูลน  าขาดการบูรณาการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จึงได้พระราชทานพระราชด าริให้ 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วางแผนพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน  าของประเทศไทยเกิดเป็น “โครงการระบบ
เครือข่ายเพ่ือการจัดการทรัพยากรน  าแห่งประเทศไทย” มีนายเชาวน์ ณศีลวันต์ องคมนตรี เป็นประธานโครงการ และ
มอบหมายให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร หรือ สสนก. ซึ่งในขณะนั นเป็นหน่วยงานวิจัยภายใต้
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาระบบ นับตั งแต่นั นเป็นต้นมา สสนก. 
หรือ สสน. ในปัจจุบันได้ด าเนินงานโดยน้อมน าหลักการทรงงานมาปรับใช้ในการด าเนินงานอยู่ตลอด เช่น ในเรื่องของ
หลักการคิด Macro ท า Micro หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 


เพ่ือเป็นการสืบสาน และต่อยอดปณิธานในการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ ให้ด ารงอยู่สืบไป สสน. จึงได้จัด
กิจกรรมภายใต้ “โครงการปลูกฝังจิตส านึกรักคุณธรรม ด้วยกิจกรรมรวมพลังช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยเน้น
พัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน  าชุมชนตามแนวพระราชด าริที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ “การน าความรู้สู่การปฏิบัติจริงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แก่บุคลากรที่
เริ่มงานใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้บุคคลเหล่านั นได้เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานของ สสน. ที่ได้น้อมน า
หลักการทรงงานมาปรับใช้ในการด าเนินงานด้านบริหารจัดการน  าชุมชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ ง เข้าถึง และ
พัฒนางานในหน้าที่ของตนเองต่อไป นอกจากนี  สสน. ยังได้สนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานความร่วมมือจัดขึ น เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกรักคุณธรรมและจิตสาธารณะ
ให้กับบุคลากร สสน. ด้วย 


 


2. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ 
สสน. โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดอบรมให้กับบุคลากรที่เริ่ม


งานใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 29 คน ในหัวข้อ“การน าความรู้สู่การปฏิบัติจริงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” จัดขึ นในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั น 1 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  า (องค์การมหาชน) 
เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีรายละเอียดก าหนดการดังต่อไปนี  


 เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 เวลา 09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดการอบรม 
    โดย งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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เวลา 09.15 - 11.30 น. บรรยายการอบรมหัวข้อ“การน าความรู้สู่การปฏิบัติจริงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
   - จุดเริ่มต้นแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - องค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้านบริหาร


จัดการน  าชุมชน 
   - ถาม - ตอบ 
   โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ต าแหน่ง รอง ผสสน. 
 เวลา 11.30 - 12.00 น. พาผู้เข้าอบรมไปไหว้สักการะศาลพระพรหม และศาลพระภูมิ/เจ้าที่ ประจ า สสน. 


เพ่ือตั งปณิธานร่วมกันในการเป็นบุคลากรที่ดีของ สสน. 
 เวลา 12.00 น. กล่าวปิดการสัมมนา 
   โดย งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 


ทั งนี  การด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรนี ใช้งบประมาณทั งสิ น 1,800 บาท 


ส าหรับกิจกรรมรวมพลังช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม สสน. ได้ส่งเสริมให้บุคคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
จิตอาสาเพ่ือช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น 


1. กิจกรรม CSR อนุรักษ์และฟ้ืนฟูต้นน  า -ลุ่มน  ายม โครงการพัฒนาแหล่งน  า ณ ชุมชน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.
แพร่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั งสิ น 4 คน 


2. กิจกรรม CSR โครงการ "รักน  า" กิจกรรมอาสาสมัครสร้างศาลาร่วมรู้ เสริมคันฝาย ปลูกแนวกันไฟ โครงการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง โดยมีบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั งสิ น 16 คน 


3. กิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน  า ตามแนวพระราชด าริ ณ ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา  
อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั งสิ น 8 คน 


4. กิจกรรม CSR กิจกรรมป้องกันคันคลอง เปิดทางน  า อนุรักษ์ไม้ถิ่นสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการน  า ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามวา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 โดยมีบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั งสิ น 11 คน 


5. กิจกรรม CSR กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันแนวตลิ่ง เปิดทางน  า บ าบัดน  าเสียครัวเรือน ณ อาคารศิลปาชีพ
บ้านหัวป่าเขียว ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั งสิ น 7 คน 


 
3. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 


บุคลากร สสน. เข้าใจในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการด าเนินงานของ สสน. ซึ่งจะท าให้เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดจิตส านึก และความภาคภูมิใจในการได้น้อมน าหลักการทรงงานมาปรับใช้ในการด าเนินงาน
ด้านบริหารจัดการน  าชุมชน รวมทั งได้มีการลงมือปฏิบัติ ได้ท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม น าความรู้ที่มีมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เกิดทัศนคติและจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย 


 
4. แนวทางการพัฒนางาน  
 สสน. จะด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรนี ไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้าน
ต่างๆ ให้แผ่ขยายออกไปในวงกว้าง เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือสร้างเม็ดพันธุ์แห่งความดีให้ด ารง
อยู่กับ สสน. สืบไป  
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


เรื่อง โครงการสัมมนาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อ NARIT FAMILY ไม่ยอมรับการทุจริต 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 
1. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 


ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) /แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 - 2564) /ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓        
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล    
ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง         
การป้องกันการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคม มีทัศนคติ และ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
และการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  


 


2. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้าม)ี 
ในกิจกรรมนี้ ผู้อ านวยการได้ถ่ายทอดประสบการณ์ท างาน และการปลูกจิตส านึกความรักองค์กร   


โดยรักษาผลประโยชน์ขององค์กร รวมทั้งค่านิยมการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรทุกรูปแบบ  
 


3. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์  


 มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 164 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (100 คน) คิดเป็นร้อยละ 164 
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 265,023.- บาท คิดเป็นร้อยละ 82.61 ของวงเงินงบประมาณท่ีก าหนด 


4. แนวทางการพัฒนางาน 
 ได้มีการวางแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สดร. ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการให้องค์กรตลอดจนบุคลากรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเน้นการสร้าง
ค่านิยม ส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร เพ่ือใช้ในการพัฒนาสมรรถนะองค์ความรู้ของบุคลากร    
เพ่ือบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังมีแผนปฏิบัติเพ่ือให้บุคลากรภายในตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องการป้องการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กรมากยิ่งข้ึน  
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ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


 
1. โครงการสัมมนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท  
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


เรื่อง    การจัดอบรม เรื่อง “กฎหมายพื้นฐานส าหรับเจ้าหน้าที่” 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 
1. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 


ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติองค์การมหาชนก าหนดให้องค์การมหาชน 
เป็นหน่วยงานของรัฐ และเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม  


การด าเนินกิจการสาธารณะดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการด าเนินกระบวนการพิจารณาปกครอง เพ่ือให้กิจการสาธารณะเหล่านั้นบรรลุผล ซึ่งในบางครั้ง         
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายได้ทั้งในส่วนที่เป็นการกระท าต่อบุคคลภายนอกและการกระท าต่อหน่วยงานของรัฐเอง และ  
หากการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นเข้าหลักเกณฑ์ที่ถือว่าเป็นการกระท าละเมิดอันเนื่องมาจาก     
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แล้วเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้อง
ตกอยู่ภายใตบ้ังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งข้ันตอนจะด าเนินกระบวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อันเป็นกฎหมายหลักที่เป็นกฎหมายกลางที่ใช้
ในการพิจารณาทางปกครอง 


เนื่องจากในทางกฎหมายมีหลักเกณฑ์ส าคัญประการหนึ่งว่า “ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว”  
การรู้กฎหมายจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นประโยชน์ที่จะได้ทราบถึงของเขตของสิทธิ และหน้าที่ของตน
ตลอดจนข้อปฏิบัติต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เมื่อรู้กฎหมายก็จะได้ไม่ท าผิดกฎหมาย งานบุคคลและพัฒนา
องค์กร ฝ่ายบริหารองค์กร จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กฎหมายพ้ืนฐานส าหรับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 2) ผลประโยชน์ทับซ้อน 3) พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ 4) เจ้าหน้าที่รัฐกับคดีปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ที่ปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวม จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษา
เพ่ือให้ทราบว่ากรณีใดบ้างหรือใครบ้างจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนต้องด าเนินการเช่นใด    
จึงจะได้รับความคุ้มครอง หรือมีการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ 


 
2. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้าม)ี 


โครงการอบรมในกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้เรียนเชิญวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ   
แนวทางการป้องกันการทุจริต ซึ่งคือ ดร. นิภา  แก้วศรีงาม และทีมงาน เข้าร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานส าหรับเจ้าหน้าที่และผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันการทุจริต 
โดยเนื้อหาของการอบรมเกี่ยวกับ เรื่อง กฎหมายพ้ืนฐานส าหรับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายบทพ้ืนฐานความถูกต้องและเหมาะสม  
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3. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์  


  การจัดอบรมเรื่อง “กฎหมายพ้ืนฐานส าหรับเจ้าหน้าที่” ในหัวข้อ  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ผลประโยชน์ทับซ้อน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  และ
เจ้าหน้าที่รัฐกับคดีปกครอง มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสนใจเข้าอบรม จ านวน 43 คน งานบุคคลและพัฒนาองค์กร   
ได้น าส่งแบบประเมินการจัดอบรมเรื่องดังกล่าว ให้ผู้เข้าอบรมตอบกลับ โดยส่งออกแบบประเมินฯ ตั้งแต่วันที่ 
3 เมษายน 2562 มีผู้ส่งแบบประเมินกลับจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 74.42 สรุปผลประเมินได้ดังนี้ 


1. ประเภทต าแหน่งของผู้เข้าอบรม   


 


  


 


 


2. ประเด็นประเมิน 


ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1.  วิทยากร 4.11 มาก 
1.1 ความรู้ในเรื่องท่ีบรรยายเป็นอย่างดี 4.47  
1.2 การน าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสมครบถ้วน 4.19  
1.3 มีเทคนิค วิธีการถ่ายทอด และสามารถดึงดูดความสนใจได้ 4.00  
1.4 การใช้สื่อประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม 3.94  
1.5 สามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน 3.94  
2.  สิ่งอ านวยความสะดวก 4.39 มากที่สุด 
2.1 ความพร้อมของสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 4.47  
2.2 เอกสารประกอบการบรรยายมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา 4.31  
2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.38  
3.  เนื้อหาสาระและประโยชน์ที่ได้รับ 4.42 มากที่สุด 
3.1 ความน่าสนใจของเนื้อหา / หัวข้อการบรรยาย 4.31  
3.2 เนื้อหา / กิจกรรมของการบรรยายสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 4.50  
3.3 ความรู้ / ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม / สัมมนา 4.44  
   4.  ความรู้ของผู้เข้าอบรม / สัมมนา   
4.1 ความรู้ที่มี ก่อน เข้ารับการอบรม / สัมมนา 2.80 ปานกลาง 
4.2 ความรู้ที่มี หลัง เข้ารับการอบรม / สัมมนา 96.88 มากขึ้น 
 3.12 เท่าเดิม 
 


 


 


ปฏิบตักิาร 26 คน 


ปฏิบติัการ 21 คน 


ลกูจ้างเหมา 2 คน 6.3% 


ระดบับริหาร 2 คน 6.3% จดัการ 7 คน 
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ระยะเวลาการอบรมที่ท่านคิดว่าเหมาะสม   


ความเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
เหมาะสมแล้ว  22 68.75% 
1 วัน 10 31.25% 


 


ค าถามปลายเปิด 


สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม - ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
- เข้าใจกฎระเบียบที่เกียวข้องกับการปฎิบัติ 
- ได้รับทราบประเด็นทางกฎหมายส าหรับหน่วยงานรัฐเพ่ิมข้ึน 
- ได้รับทราบกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิด และสิทธิของเจ้าหน้าที่รัฐ 
- ได้รู้เรื่องกฏหมาย 
- ได้รู้ข้อกฎหมายต่างๆ มากขึ้น 
- น าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการกฎหมายพื้นฐานมากข้ึน 
- ได้ทราบเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคบเก่ียวกับการละเมิดต่าง ๆ  
  และเคสตัวอย่าง 


 - สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ -- 


หัวข้อที่ท่านต้องการให้จัดอบรมครั้งต่อไป - กฎหมายที่เจ้าหน้าที่ควรรู้ 
 - การท า Infographic โดยสอนวิธีการท าไปพร้อม ๆ กันเลย 
 


สรุปผลประเมินภาพรวม:  จากผลการประเมินพบว่า ประเด็นที่ประเมินโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก  
มากที่สุด”  ในส่วนของความรู้ที่มีก่อนเข้าอบรมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อรับการอบรมแล้ว ส่วนใหญ่พบว่า     
ผู้เข้าอบรมรับรู้ว่ามคีวามรู้เพิ่มในระดับมากขึ้น ส าหรับระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสม ในการอบรมครั้ง
ต่อไป ผู้เข้าอบรมต้องการให้จัดกฎหมายรูปแบบอื่นที่เจ้าหน้าที่ควรรู้ และการท า Infographic โดยสอนวิธีการ
ท าไปพร้อมกัน 


4. แนวทางการพัฒนางาน 
 ได้มีการวางแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรม ของ สนช. ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการให้องค์กรตลอดจนบุคลากรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเน้นการสร้าง
ค่านิยม ส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร เพ่ือใช้ในการพัฒนาสมรรถนะองค์ความรู้ของบุคลากร   
เพ่ือบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีแผนปฏิบัติเพ่ือให้บุคลากรภายในตระหนักถึงความส าคัญ  
ในเรื่องการป้องการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สนช. จะมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น   
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ผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) (ศลช.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 


1.  ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุตริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมิน  
เชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงาน
อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ” (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)    
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่าหลายหน่วยงานน าการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในพัฒนาและยกระดับการบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความสะดวก
ต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงานก็ยังพบว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการ
ทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่
อาจเกิดข้ึนได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะ
ดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนา
และปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 


 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงการบริหารงานภายใต้การก ากับดูแล
กิจการที่ดี มีการน าหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นพื้นฐานในการด าเนินงานของศูนย์ฯ เป็นกรอบในการพัฒนา
และยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และรณรงค์เพ่ือให้เกิดการป้องกันการทุจริตในองค์กร
อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงน า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ” 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานและเป็นเครื่องมือในประเมิน
การด าเนินงานของศูนย์ฯ เพ่ือพัฒนาการท างานให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริต” ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ จึงเข้ารับการ-
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ประเมินดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตและท าให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันการทุจริต และส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 


2. การด าเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้ามี) 
 เครื่องมือวัดการประเมิน 


 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อศูนย์ฯ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 


 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อศูนย์ฯ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 


 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 


 เกณฑ์การประเมินผล ITA มีดังนี ้
 


ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน 
ระดับ AA 95 - 100 
ระดับ A 85 –  94.99 
ระดับ B 75 –  84.99 
ระดับ C 65 –  74.99 
ระดับ D 55 –  64.99 
ระดับ E 50 –  54.99 
ระดับ F 0 –  49.99 


3. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
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 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) การจัดล าดับผลคะแนน ITA ของศูนย์ อยู่ในล าดับที่ 7 ของหน่วยงานในกระทรวง    
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน และอยู่ในล าดับที่ 21 
ของหน่วยงานในองค์การมหาชน จากทั้งหมด 39 หน่วยงาน 


 ผู้บริหารของศูนย์ฯ ได้น าข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือออกแบบกระบวนการท างานให้สามารถท างาน    
ของตัวพนักงานและการบริหารจัดการของผู้บริหารได้ดีขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้มาเข้าที่ประชุม
ผู้บริหาร เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานให้พัฒนาและยกระดับการด าเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
ของศูนย์ฯ เพ่ิมขึ้นและให้เกิดการบริหารจัดการของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตจ านงของ
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 


 


ภาพกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
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แบบฟอร์มผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

เรื่อง กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สังกัด  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด


สทอภ. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓-2565

๒. การดำเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้ามี)

 2.1 การดำเนินงาน/วิธีการ

 จัดกิจกรรม สทอภ. ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ”

วันที่ 27 เมษายน 2563 พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ กรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอประกาศเจตนารมณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564)


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น  ในทุกรูปแบบโดยกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น เป็นแนวทางการดำเนินงานให้เกิด  ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้

2.2 วิธีการ

ประชาสัมพันธ์  ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ”ของผู้บริหารสูงสุด หน้าเว็บไซต์ ของ สทอภ.

2.3 งบประมาณ 

ไม่มี

๓. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

     
ผู้บริหาร และบุคลากร สทอภ.สทอภ. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยผู้อำนวยการ  สทอภ. เป็นประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ”เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต 

๔. แนวทางการพัฒนางาน


สทอภ. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓-2565


สทอภ. ได้มีการต่อยอดกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยการจัดตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

5. ภาพประกอบ กิจกรรม

สทอภ. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันที่ 27 เมษายน 2563

การเผยแพร่ผ่านช่องทาง ดังนี้

เว็ปไซต์ สทอภ. https://www.gistda.or.th/main/th/node/3808













สทอภ. โทร 0-2141-4606 โทรสาร 0-2143-9586-7

อว 5308





           กุมภาพันธ์ 2564

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          

และจัดทำผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน
ปอว.


ตามหนังสือที่ สป.อว. 0217/ว 6000 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้มีหนังสือประสานแจ้ง              เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และจัดทำผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขอให้ สทอภ. นำส่งมายัง สป.อว. นั้น 


ในการนี้ สทอภ. ขอนำส่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และจัดทำผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สทอภ. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ )







           ผสทอภ.




