รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ค่า
รับผิดชอบ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนไทยในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1.1 เพื่ อ สร้ า งและ ส่งเสริมพัฒนา
1) การศึกษาและเผยแพร่
(1) จานวนกิจกรรม
สห./ศปท.
5
5
(1.1) จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ คุณธรรม
องค์ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
กิจกรรม กิจกรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการตาม
ด้ า น ก า ร พั ฒ น า จริยธรรม
เสริมสร้างและพัฒนา
มาตรฐานทางคุณธรรม
หลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ข้าราชการ
คุณธรรม จริยธรรมให้
จริยธรรม จรรยา
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดอ่างทอง
ใ ห้ กั บ ข้ า ร า ช ก า ร เจ้าหน้าที่ สป.และ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ ความโปร่งใส
และลพบุรี มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมจานวน 62 คน
เจ้ า หน้ า ที่ สป .และ สร.วท.ด้วยวิธีการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ หลักธรรมาภิบาล หลัก
มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 29
สร.วท.ในการพั ฒ นา และรูปแบบที่
เทคโนโลยี (วท.)
ศาสนา และหลักปรัชญา
(เป้าหมายร้อยละ 20) และมีความพึงพอใจของผูเ้ ข้า
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ขี ด หลากหลายอย่าง
เศรษฐกิจพอเพียง
รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 92.5 (เป้าหมาย
ความสามารถเรื่ อ ง ต่อเนื่องและวัดผล
ร้อยละ 80)
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ในเชิงรูปธรรม เพื่อ
(1.2) จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
ปราบปรามการทุจริต พัฒนาขีดความ
จริยธรรม ในการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจ
สามารถในการ
พอเพียงของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วท. เมื่อวันที่
ป้องกันและ
23-24 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดเพชรบุรี
ปราบปรามการ
มี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 99 คนมีความพึง
ทุจริตประพฤติ
พอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 92.6
มิชอบ
(1.3) จัดโครงการปฏิบัตธิ รรมถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

๑

เป้าประสงค์

1.2 เพื่อส่งเสริม
ติดตามและกากับดูแล
การปฏิบัตติ าม
ประมวลจริยธรรม
และการให้รางวัลเชิดชู
คนดีเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตแก่
องค์กร

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

สร้างกลไกส่งเสริม 2) การคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติตาม
ของรัฐ ผู้มีคุณธรรมดีเด่น
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
เพื่อเป็นแบบอย่าง
การยกย่องเชิดชู

หน่วยงาน
ค่า
รับผิดชอบ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(2) ระดับความสาเร็จของ
การคัดเลือกผูป้ ฏิบัตติ าม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนของ
สป.วท.

๒

ศปท.

ระดับ
5

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน

ระดับ
5

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ
ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
(1.4) จัดกิจกรรม “ทาบุญตักบาตร” ทุกวันจันทร์ ณ
ห้องปฏิบัตธิ รรมชั้น 8 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
(1.5) จัดส่งเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการ
ทุจริต วท. เข้าร่วมการอบรม สัมมนา ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
สานักงาน กพ. สานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน
ป.ป.ท. ฯลฯ จานวน 16 ครัง้
(2.1) จัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก
ข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนของ สป.วท.
(2.2) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางต่อ
คณะกรรมการดาเนินงานกลุ่มงานส่งเสริมและ
คุม้ ครองจริยธรรม สป.วท.ให้ความเห็นชอบ
(2.3) แจ้งหน่วยงานใน สป.วท.พิจารณาเสนอชื่อ
ข้าราชการผู้อยูใ่ นข่ายควรได้รับการพิจารณา
(2.4) นาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู้
มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และนารายชื่อผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือก เสนอต่อ ปกท.วท. ให้ความเห็นชอบ
และจัดส่งรายชือ่ ข้าราชการ ให้สานักงาน ก.พ.

เป้าประสงค์

1.3 เพื่อส่งเสริมการ
สร้างความตระหนัก
และความเข้มแข็งใน
การต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชั่นและการรับ
สินบน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้าง
ความตระหนักและ
ความเข้มแข็งให้กับ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ สป.
และ สร.วท.ในการ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชั่นและการ
รับสินบน

โครงการ/กิจกรรม

3) การเผยแพร่กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รปั ชั่น การมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน การรับ
สินน้าใจ หลักเกณฑ์และ
วิธีการต่างๆ ในการ
บริหารงานคลัง พัสดุ และ
การงบประมาณของ
สป.วท.

หน่วยงาน
ค่า
รับผิดชอบ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(3) จานวนเรื่องในการ
เผยแพร่กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับเรื่องการทุจริต
คอร์รปั ชั่น การมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การรับสินน้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ต่างๆ ในการบริหารงาน
คลัง พัสดุ และ
การงบประมาณของ
สป.วท.

ศปท.
กก.
สห.

๓

6 เรื่อง
ศปท. 3
กก. 2
สห.1

ผลงาน

6 เรื่อง

ผลการดาเนินงาน
จานวน 2 ราย ได้แก่
-นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล นวค.ชพ.
-นางสาวบุศรา ปานสัน นวช.พัสดุ ชก.
(2.5) ข้าราชการ สป.วท. ทั้ง 2 ราย ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นข้าราชการผู้ถอื ปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และได้รับประกาศ
เกียรติคณ
ุ จากสานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์
สานักงาน ก.พ. นนทบุรี
ในปี 2557 สป.วท. มีการเผยแพร่กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น จานวน 6
เรื่อง ดังนี้
1.หลักเกณฑ์การรับของขวัญ โดยจัดส่งข้อมูลทาง
E-mail ให้บุคลากร สป.วท./ สร.วท. ทุกคนได้
รับทราบ (กก.)
2. หลักเกณฑ์การรายงานผลการใช้อานาจต่อ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแจ้ง
เวียนเป็นหนังสือไปยัง สานัก/ศูนย์/กลุ่ม เพือ่ รับทราบ
(กก.)
3.ผลประโยชน์ทบั ซ้อนและการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านรายการเสียงตาม
สาย เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2557 (ศปท.)

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ค่า
รับผิดชอบ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน
4.การจัดฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัตงิ านด้าน
การพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ โดยส่วนบริหารงานบุคคล เมือ่ วันที่ 7
พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 6 อาคาร
พระจอมเกล้า สป.วท. (สห.)
5.การรับและใช้เงินบริจาคเพือ่ ตนเอง โดยเผยแพร่
ผ่านรายการเสียงตามสาย เมื่อวันอังคารที่ 29
กรกฎาคม 2557 (ศปท.)
6. ความเข้าใจเรือ่ งการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ
สาธารณะโดยเผยแพร่ผ่านรายการเสียงตามสาย
เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 (ศปท.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
2.1 เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงและ
4) การปรับปรุงและพัฒนา (4) ร้อยละความสาเร็จ
ศท.
ฐานข้อมูล ศปท.วท. พัฒนาฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ศปท.วท.และ
ของการปรับปรุงและ
ให้ครบถ้วน ทันสมัย มี ศปท.วท.ให้
ระบบเชือ่ มต่อกับส่วน
พัฒนาฐานข้อมูล
ระบบเชือ่ มต่อกับส่วน ครบถ้วน ทันสมัย ราชการภาคีเครือข่าย
ศปท.วท. และระบบ
ราชการภาคีเครือข่าย มีระบบเชื่อมต่อกัน
เชื่อมต่อกับส่วนราชการ
ในการเรียกใช้ขอ้ มูล
ส่วนราชการใน
ภาคีเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ สังกัดที่เป็นภาคี
เครือข่ายในการ
เรียกใช้ขอ้ มูลอย่าง
มีประสิทธิภาพ

๔

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล ศปท.วท.ให้มีความ
ครบถ้วน ทันสมัย และมีระบบเชือ่ มต่อกับส่วน
ราชการในสังกัด วท. โดยการพัฒนาฐานข้อมูลใน
รูปแบบเว็บไซต์ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่ทันสมัย
และเชือ่ มต่อข้อมูลกันส่วนราชการในสังกัดทีเ่ ป็นภาคี
เครือข่าย ในการเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ค่า
รับผิดชอบ เป้าหมาย

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.2 เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเป็นแนวร่วม
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติ มิชอบ

บูรณาการความ
ร่วมมือกับส่วน
ราชการในสังกัดที่
เป็นภาคีเครือข่าย
ดาเนินโครงการ/
กิจกรรมป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตประพฤติ
มิชอบ

5) การบูรณาการความ
ร่วมมือกับส่วนราชการภาคี
เครือข่ายในโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ

(5) จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบที่
บูรณาการความร่วมมือกับ
ส่วนราชการภาคีเครือข่าย

๕

ศปท.

2
กิจกรรม

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน

2
(5.1) จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรือ่ ง การส่งเสริมการ
กิจกรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร
ณ โรงแรม ปริน้ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่
28 เมษายน 2557 โดยเชิญวิทยากรจาก
สานักงาน ป.ป.ท. มาบรรยายให้ความรู้เรือ่ ง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of interests) และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่ขา้ ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด วท. มีผเู้ ข้ารับ
การฝึกอบรมจานวน 98 คน และ มีความรู้ ความ
เข้าใจผ่านเกณฑ์จานวน คิดเป็นร้อยละ 23.20
(เป้าหมายร้อยละ 20)
(5.2) จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง การส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร โดยเชิญ
วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรือ่ งดังต่อไปนี้
- การบริหารงานแบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance – CG บรรษัทธรรมาภิบาล)
โดยที่ปรึกษาอาวุโสจากบริษทั บางจาก ปิโตรเลียม
จากัด (มหาชน)
- ภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ประจา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค.ต.ป.) โดย

เป้าประสงค์

2.3 เพื่อพัฒนา
กระบวนการทางาน
ร่วมกันในด้านส่งเสริม
การมีส่วนร่วม สร้าง
ความเข้มแข็งป้องกัน
การทุจริต สร้างความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
และใช้แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity
&Transparency
Assessment :ITA)

กลยุทธ์

พัฒนา
กระบวนการ
ทางานร่วมกันใน
ด้านส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม สร้าง
ความเข้มแข็ง
ป้องกันการทุจริต
สร้างความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และ
ใช้แนวทางการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม

6) การพัฒนากระบวนการ
ทางานแบบมีส่วนร่วม
ส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็ง ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

หน่วยงาน
ค่า
รับผิดชอบ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(6) ระดับความสาเร็จของ
การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

๖

สส.

ระดับ
5

ผลงาน

ระดับ
5

ผลการดาเนินงาน
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมจานวน 77 คน และมีความรู้
ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 25.40
(เป้าหมายร้อยละ 20)
ดาเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ความต้องการรับบริการภายใต้การ
ดาเนินโครงการต่างๆ เช่น ความต้องการรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ นาไปใช้เพิ่มผลิตภาพ มูลค่า
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
ดาเนินการใน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 มีเผยแพร่ภารกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
สาธารณชนรับทราบผ่าน ช่องทางเว็บไซด์ แผ่นพับ
การจัดนิทรรศการ เช่น
1)http://www.clinictech.most.go.th/online/index.asp
2)https://www.facebook.com/scivolunteer
3)http://createc.most.go.th
4)การจัดนิทรรศการในงาน IPITEX 2014 18-20
กรกฎาคม 2557
5)เอกสารเผยแพร่ เรือ่ งเล่า อสวท.
6)เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาเครื่องจักรเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ต้นแบบด้วยฝีมอื คนไทย
7)เอกสารเผยแพร่ เครือข่ายความร่วมมือการ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ค่า
รับผิดชอบ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระดับ 2 เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง เช่น
1) https://www.facebook.com/scivolunteer
2) แบบประเมินความพึงพอใจ
ระดับที่ 3 มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยแสดง
เจตจานงเข้าร่วมโครงการ เช่น
1) กิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. (ทุกคนสามารถ
สมัครเป็นสมาชิก อสวท. ได้ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
อายุ)
2) กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน
ว และ ท (ทุกคนมีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดไม่
จากัดวุฒิการศึกษา อาชีพ อายุ)
ระดับที่ 4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายนอก มี
ความเชีย่ วชาญ และมีความเป็นกลาง พิจารณา
กลั่นกรองคัดเลือกโครงการ เช่น
1) การสนับสนุนงบประมาณภายใต้การดาเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยี
2) การสนับสนุนงบประมาณหมูบ่ ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาเครือ่ งจักร
ต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการ

๗

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ค่า
รับผิดชอบ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน
สร้างสรรค์คุณค่า
ระดับที่ 5 มีการลงพืน้ ที่ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ
3.1 เพื่อเสริมสร้าง
บูรณาการความ
7) การบูรณาการความ
(7) กิจกรรมประสาน
กระบวนการทางานใน ร่วมมือกับองค์กร ร่วมมือทางวิชาการจาก
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
การป้องกันและ
นานาชาติเพื่อให้ได้ องค์กรนานาชาติ
ต่อต้านการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต ความรู้ใหม่มา
นานาชาติ หรือที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นสากล และเพื่อ ประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงกฎหมายให้ ป้องกันและ
สอดคล้องกับหลัก
ปราบปรามการ
สากล
ทุจริตให้เป็นสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.1 ปรับปรุงและ
ปรับปรุงและ
8) การดาเนินงานระบบ
(8) ระดับความสาเร็จของ
พัฒนากระบวนการ
พัฒนา
บริหารความเสีย่ ง สป.วท. การดาเนินงานบริหาร
ทางานด้านการ
กระบวนการ
ความเสี่ยง สป.วท.
ตรวจสอบติดตาม
ทางานด้านการ
ประเมินผลของ
ตรวจสอบ ติดตาม
สป.วท.ให้มี
ประเมินผลการ
ประสิทธิภาพ โดยการ ปฏิบัตงิ านของ
บริหารและควบคุม
ข้าราชการและ
ความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ สป.วท.

๘

ศปท.

1
กิจกรรม

สน.

ระดับ
5

1
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรือ่ ง การบังคับใช้
กิจกรรม กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2557 ณ ห้องฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6
อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 50 คน มีความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 85.8 (เป้าหมายร้อยละ
80)

ระดับ
5

มีการดาเนินงานในการบริหารความเสี่ยง สป.วท. ใน
5 ระดับดังนี้
ระดับ 1 มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงของ สป.วท.
ตามคาสั่ง สป.วท. ที่ 257/2556 ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2556
ระดับ 2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
สป.วท. เพื่อคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่จะนาเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ สป.วท.

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ค่า
รับผิดชอบ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลงาน

เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้
บุคลากรทางาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม โปร่งใส และ
เสมอภาค

4.2 เพื่อพัฒนา
กระบวน การทางาน
การส่งเสริมความ
เข้มแข็ง รักษาและ
พัฒนามาตรฐานความ
โปร่งใสในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

พัฒนา
9) การตรวจสอบผลการ
กระบวนการ
ปฏิบัตงิ านของสานัก/ศูนย์/
ทางานด้านการ
กลุ่ม
ส่งเสริมความ
เข้มแข็ง รักษาและ
พัฒนามาตรฐาน
ความโปร่งใสใน
การตรวจสอบและ

(9) จานวนระบบ
ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ

๙

ตน.

6
ระบบ

6
ระบบ

ผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2556
ระดับ 3 จัดทาร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ
สป.วท.นาเสนอที่ประชุมคณะกรรม การบริหาร
ความเสี่ยงฯ พิจารณา เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2557
ระดับ 4 นาเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงของ
สป.วท. ต่อผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2557 และจัดส่งให้หน่วยงานปฏิบัติ
ตามแผน และเผยแพร่ในเว็บไซด์ สป.วท.
(http://www.ops.go.th)
ระดับ 5 ประสานรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน
และจัดทารายงานเสนอผู้บริหารทราบ รอบ 9 เดือน
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และรอบ 12 เดือน
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
มีระบบตรวจสอบภายในผลการปฏิบัตงิ านของ
สานัก/ศูนย์/กลุ่มใน สป.วท. จานวน 6 ระบบ ดังนี้
1.การบริหารด้านการเงิน
2.การบริหารด้านบัญชี
3.การบริหารงบประมาณ
4.การบริหารพัสดุ
5.การดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ควบคุมผลการ
ปฏิบัตงิ านของ
สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบ
4.3 เพื่อสร้างกลไกใน ส่งเสริมการจัดให้
การเฝ้าระวัง สอดส่อง มีช่องทางรับข้อมูล
ดูแลป้องกันและ
ทุจริต ข้อร้องเรียน
ติดตามการกระทา
ร้องทุกข์และรับฟัง
ทุจริตประพฤติมิชอบ ความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ค่า
รับผิดชอบ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน
ของ สป.วท.

10) การจัดให้มีการเฝ้า
ระวัง สอดส่องดูแลและ
ติดตามการกระทาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

(10) จานวนช่องทางรับ
ข้อมูลทุจริต ข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ และรับฟังความ
คิดเห็น

๑๐

ศปท./
สอ.สบ.

4
ช่องทาง

5
ช่องทาง

จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับฟัง
ความคิดเห็น เพือ่ เฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ป้องกัน
การทุจริตประพฟติมิชอบ จานวน 5 ช่องทาง ได้แก่
1.เว็บไซต์ วท./ สป.วท./ ศปท.วท.
2.ตู้รับเรือ่ งร้องเรียน ณ สป.วท. (ชั้น 1)
3.ยืน่ เรื่องทีศ่ ูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อ
ร้องเรียนของประชาชน วท. (ส่วนอานวยการ ขั้น 1)
หรือ ศูนย์บริการร่วม วท. (ชั้น 1) หรือ ศูนย์
ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต วท. (ชั้น 3)
4.ทาง E-mail : moral@most.go.th
5.ทางไปรษณีย์โดยส่งเข้าศูนย์หนึ่งในข้อ 3 ตามทีอ่ ยู่
ดังนี้
75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ค่า
รับผิดชอบ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน
5.1 เพื่อส่งเสริมและ ส่งเสริมการสร้าง 11) การสารวจทัศนคติที่มี (11) ระดับความสาเร็จใน
สนับสนุนการ
องค์ความรู้เพือ่
ต่อการส่งเสริมคุณธรรม
การสารวจสารวจทัศนคติ
ศึกษาวิจัยในการ
พัฒนามาตรการ จริยธรรม และการทุจริต
ของบุคลากร สป.วท. และ
พัฒนามาตรการ
ป้องกันและ
ประพฤติมิชอบ
สร.วท. ที่มีต่อการส่งเสริม
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
คุณธรรม จริยธรรม และ
ปราบปรามการทุจริต ทุจริต
การทุจริตประพฤติมิชอบ

๑๑

ศปท.
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การสารวจทัศนคติของบุคลากร สป.วท. และ
สร.วท. ที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การทุจริตประพฤมิชอบของ สป.วท. มี 5 ระดับดังนี้
ระดับ 1 ศึกษาแนวทางการจัดทาแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระดับ 2 จัดทาร่างแบบสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การทุจริตประพฤติมิชอบ เสนอให้ท่าน ปกท.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระดับ 3 จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรฯ ตามทีไ่ ด้รับความเห็นชอบ ส่งให้สานัก/
ศูนย์/กลุ่ม เพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงาน
ตอบแบบสอบถาม
ระดับ 4 ประสาน/ติดตาม แบบสอบถามความ
คิดเห็นฯ จากสานัก/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อรวบรวมและ
ประเมินผลฯ
ระดับ 5 จัดทาสรุปผลการประเมินความคิดเห็นของ
บุคลากรฯ และมีการนาเสนอให้ผู้บริหารทราบ

หน่วยงาน
ค่า
รับผิดชอบ เป้าหมาย

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5.2 เพื่อส่งเสริมและ
สร้างความตระหนักรู้
ความตื่นตัวด้านการ
ต่อต้านการทุจริต

สร้างกลไกการให้
ความรู้เรือ่ งการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
และการสร้าง
จิตสานึก/ความ
ตระหนักใน
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ร้องเรียน การ
แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ

12) การสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรใน สป.วท.
และ สร.วท. หรือองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตให้กบั ภาคีเครือข่าย
โดยการประชาสัมพันธ์ด้วย
การตลาดเชิงสังคม

(12) จานวนกิจกรรมที่ให้
ความรู้ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
องค์กร การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม
วิธีการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของภาคีเครือข่าย
และมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๑๒
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1.จั ด รายการเสี ย งตามสายเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้
กิจกรรม เกี่ย วกับ การป้อ งกันการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ
และการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ให้กับบุคลากร สป.วท./สร.วท. ทุกวันอังคาร ในเวลา
12.20 – 13.00 น. มีจานวนเรื่องที่เผยแพร่ผ่าน
เสียงตามสายแล้วจานวน 23 เรื่อง
2.เผยแพร่ ข้อมู ล ข่ า วสารเกี่ย วกั บ การป้ อ งกั นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (มุมแคแสดสาร) ในจดหมายข่าว สป.วท.
ซึ่งจัดทาโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
3.จั ด โครงการส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ
สังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ ปันน้าใจ สู่เด็กไทยใน
ชนบท” เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม
และการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ของส่ วนราชการใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่
1-2 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองผื อ
อ.เลาขวั ญ จ.กาญจนบุรี มีผู้ เข้ า รับ การฝึก อบรม
จานวน 32 คนมีความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 95.60

