
 
 
 

 
 
 
 

 
รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) 



 

                                                                                                  -๑- 
 

 
                                                                                                      

 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 31 มีนาคม 2561  

                                
 โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
และประพฤติมิชอบ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4) ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยด าเนินการตามแนวทางสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์และสร้างกลไก    
การป้องกันการทุจริต และได้รับการจัดสรรงบจากหน่วยงาน จ านวน 30๐,๐00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
 

มีตัวชี้วัดโครงการฯ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
 1. ร้อยละของบุคลากร สวทช. ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ 70) 
 ๒. ร้อยละบุคลากรใหม่ของ สวทช. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
 ๓. หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 1 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สวทช. ร้อยละ 80 
๕. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 แผน 
๖. หน่วยงานมีการประกาศเจตจ านงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สป.วท. (ITA) อย่างน้อยระดับ 5 (คะแนน 80 – 100 คะแนน) 
 
หมายเหตุ   ตัวชี้วัดโครงการฯ ตามรายละเอียดข้างต้น จะรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4  และยุทธศาสตร์ที่ ๒ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จึงไม่ได้รายงานในครั้งนี้ 
  

  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 



 

-๒- 
 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ 
งบบูรณาการ 
(ตามแผน) 

งบหน่วยงาน 
(ตามแผน) 

ผลเบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคม สวทช. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                
๑ . ก า ร ป รั บ ฐ า น คิ ด ก า ร
แยกแยะระหว่างประโยชน์
ส่ วน ตน และผลป ระ โยชน์
ส่วนรวม และไม่ทนต่อการ
ทุจริตของบุคลากร สวทช. 

 

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 
มีทัศนติและคา่นิยมที่ดี 
ไม่ยอมรับการทุจริต 
(ร้อยละ 70) 

- บุคลากร สวทช. 
- ผู้บรหิาร
ระดับกลาง 
- ผู้บริหารระดับสูง 
 

- กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามทจุริตผ่านระบบ 
e-learning กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากร 
สวทช. ทั่วไป อยู่ในระหวา่งการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการ
จัดท าระบบ e-learning 
- กิจกรรม middle management on-
boarding program จัดเมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 
๒ ตึก D ชั้น ๑ กลุ่มเป้าหมายคอืระดับ
ผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมผีู้ที่เข้าร่วม ทั้งหมด 
24 คน และผู้ทีผ่่านการเข้าร่วมกิจกรรม มี
ทัศนคติ และคา่นิยมทีด่ีไม่ยอมรับการรับ
ทุจริต คิดเป็นร้อยละ 83.34  
- กิจกรรม Knowledge Sharing 
กลุ่มเป้าหมายคือ ระดับผู้บริหารระดับสูง อยู่
ในระหว่างการด าเนินงาน 
 

- 150,000 -  

 



 

-๓- 
 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 

 
ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ 
งบบูรณาการ 
(ตามแผน) 

งบหน่วยงาน 
(ตามแผน) 

ผลเบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

2. ก ารส ร้ า งบุ คล ากรรุ่ น ใหม่ 
สวทช. ตามแนวทางการเสริมสร้าง
การเป็นข้าราชการที่ดี/การป้องกนั
และต่ อต้ านการทุ จริต /การมี
คุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละบุคลากรใหม่
ของ สวทช. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 90  
 

บุคลากรใหม่ของ 
สวทช. 

บุคลากรใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์
พนักงานใหม่ ซึ่งก าหนดให้มีขึ้นทุกวันที่ ๑-๕ 
ของเดือน รวมจ านวนบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๗๘ คน คิดเป็น ร้อย
ละ ๑๐๐ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  

- 100,000   

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก   
๑. การประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของ สวทช. และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดง
เจตจ านงการต่อตา้นการทุจริต 

หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจ านงใน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต  

- บุคลากร สวทช. 
- สาธารณชน 
 

มีการประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริต
ของ สวทช. แล้วตั้งแต่วนัที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ และประกาศดังกลา่วขึน้บนหน้าเว็ป
ไซต์ สวทช. ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท า
ประกาศเจตจ านงฯ ฉบบัภาษาอังกฤษ 
 
 

- ๑๐,๐๐๐ -  

๒. การยกระดับพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment: 
ITA) ในการด าเนนิงานของ สวทช. 

 คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของ 
สวทช. (คะแนน 80) 

- บุคลากร สวทช. 
 

อยู่ในระหว่างการด าเนนิการตามแผนปฏบิัติ
การฯ (โดยผลคะแนนจากส านักงาน ป.ป.ช. 
ปี ๒๕๖๐ สวทช. ได้รับคะแนน ๘๗.๘๘%) 

- ๑๐,๐๐๐ -  



 

-4- 
 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ๑. การจัดท ากิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต ในช่วง ๖ เดือนแรกเป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลจัดท าหลักสูตร 
วางแผนการเตรียมการด าเนินกิจกรรม และเสนอผู้บริหารพิจารณา รวมถึงอยู่ในขั้นตอนของการจัดท าระบบ e-learning ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมด้วย จึง
ท าให้ในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในช่วง ๖ เดือนแรกนี้ จึงยังไม่ได้มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จมากนัก แต่ผลการด าเนินกิจกรรมจะอยู่ช่วง ๖ 
เดือนหลัง (เดือนเมษายน – กันยายน)  

 ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ ในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ ควรมีการติดตามสถานะบุคลากร สวทช. ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมให้ใกล้ชิด

ยิ่งขึ้น  
 
๒. แบบส ารวจที่ใช้ในการประเมินผลทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ พว. ได้พัฒนามาจากแบบส ารวจโครงการป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยท าการปรับปรุงข้อ
ค าถาม โดยน าบริบท และประเด็นที่บุคลากรมักไม่เข้าใจหรือเป็นประเด็นที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับงานในฝ่ายต่างๆ มากที่สุด ซึ่งปัญหาที่พบคือ การตั้งข้อค าถาม ยังไม่
ครอบคลุมในทุกประเด็น และผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เข้าใจบางข้อค าถาม  

ข้อเสนอแนะ 
 น าผลของการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และผลของความเชื่อมั่นในข้อค าถาม มาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อค าถามที่มีความเที่ยงตรงและ
แม่นย ามากยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบประเมินผลทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ รวมถึงโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบปีต่อไป  
 
 
ผู้รายงาน นางสาวบัณฑิตา หล่อนิมิตดี    ต าแหน่ง นักพัฒนาองค์กร 
เบอร์ติดต่อ 02-๕๖๔-๗๐๐ ต่อ ๑๔๔๖   e-mail : Banthita.lornimiddee@nstda.or.th  วันที่ 31 มีนาคม 2561  
 

 

 



 

 

 

 
ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สวทช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคม สวทช. ที่ไม่ทนต่อการทจุริต 

 

๑. การปรับฐานคิดการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร สวทช. 
กิจกรรม middle management on-boarding program เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ตึก D ชั้น ๑ 

 
   
   

 
 
 
 

- ๕ - 


