รายงานผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบตั ิ การป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มวิ ทยาศาสตร์ วิ จยั และนวัตกรรม (สกสว.) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
………………………………………..
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแผนงาน
แหล่งงบประมาณ : งบบูรณาการ
โครงการตามแผนงาน : โครงการป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่องบดาเนิ นงาน : ๑) รายการ ค่าใช้จ่ายเพือ่ การดาเนินงาน สร้างค่านิยม ไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียง จานวน ๘๐,๓๒๙.- บาท
๒) รายการ ค่าใช้จ่ายเพือ่ การดาเนินงาน พัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จานวน ๓,๐๐๐.- บาท
รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ๘๐,๓๒๙.- บาท
ส่วนที่ ๒ ผลโครงการ/กิ จกรรมและงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม : จานวน ๑๐ กิจกรรม ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๘ กิจกรรม / คิดเป็ นร้อยละ ๘๐
การใช้จ่ายงบประมาณ : จานวน ๑๗๐,๘๐๐.- บาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จานวน ๘๐,๓๒๙.- บาท / คิดเป็ นร้อยละ ๔๙.๐๒

ส่วนที่ ๓ ผลตัวชี้วดั เชิ งยุทธศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สกสว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต :
๑) ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมมีทศั นคติและค่านิยมทีด่ ี ไม่ยอมรับการทุจริต ร้อยละ ๙๐ / ผลทีไ่ ด้ ร้อยละ ๙๕
๒) ร้อยละของบุคลากรเป้ าหมายของ สกสว. ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการป้ องกันและต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๙๐ / ผลทีไ่ ด้ ร้อยละ ๑๐๐ (จาก ๓ กิจกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกัน้ การทุจริ ตเชิ งนโยบาย :
๑) หน่วยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า ๓ มาตรการ / ดาเนินการแล้วเสร็จ ๓ มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริ ตเชิ งรุก :
๑) ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบได้ตามแผนของ สกสว. ร้อยละ ๑๐๐ / ผลทีไ่ ด้ ร้อยละ ๑๐๐
๒) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของ สกสว. ๘๕ คะแนนขึน้ ไป / อยู่ระหว่างดาเนินการประเมิน ITA
๓) หน่วยงานมีกลไกใหม่ในการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ อย่างน้อย ๑ กลไก / อยู่ระหว่างดาเนินการ

-๑ตารางแสดงผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ สกสว. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
โครงการ/กิ จกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย

ผลการดาเนิ นงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สกสว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
กลยุทธ์ ๑) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม
๑) โครงการเสริมสร้างความรู้
- บุคลากร
- ร้อยละบุคลากรทีเ่ ข้า
ดาเนินการในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕
ด้านการป้ องกันและต่อต้าน
สกสว. รุ่นที่ ๑ ร่วมกิจกรรมอบรม
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
การทุจริต หัวข้อ “รูค้ ุณธรรม
จานวน ๔๑ คน รูค้ ุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรม นาการเปลีย่ นแปลงสู่
นาการเปลีย่ นแปลงสู่
ความยังยื
่ น” รุ่นที่ ๑
ความยังยื
่ น
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕
(ร้อยละ ๑๐๒.๕)
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐
- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓
ชัน้ ๑๕ สกสว. อาคาร SM
Tower
๒) โครงการเสริมสร้างความรู้
- บุคลากร
- ร้อยละบุคลากรทีเ่ ข้า ดาเนินการในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ด้านการป้ องกันและต่อต้าน
สกสว. รุน่ ที่ ๒ ร่วมกิจกรรมอบรม
การทุจริต หัวข้อ “รูค้ ุณธรรม
จานวน ๔๑ คน รูค้ ุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรม นาการเปลีย่ นแปลงสู่
นาการเปลีย่ นแปลงสู่
ความยังยื
่ น” รุ่นที่ ๒
ความยังยื
่ น
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มีนาคม
(ร้อยละ ๑๐๒.๕)
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐
น. ณ ห้องประชุม ๓ ชัน้ ๑๕
สกสว. อาคาร SM Tower

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย
การ
หน่ วยงาน
จริ ง

ผู้รบั ผิดชอบ

๑๖,๑๓๕.-

-

-

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

๑๖,๑๓๕

-

-

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

-๒-

โครงการ/กิ จกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย

ผลการดาเนิ นงาน

กลยุทธ์ 2) ส่งเสริมให้มรี ะบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
ดาเนินการในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
๓) โครงการเสริมสร้างความรู้ - บุคลากร
- ร้อยละบุคลากรที่
ด้านการป้ องกันและต่อต้าน สกสว. รุน่ ที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม
การทุจริต หัวข้อ “รูค้ ุณธรรม จานวน ๔๗
อบรม รูค้ ุณธรรม
จริยธรรม นาการ
คน
จริยธรรม นาการ
เปลีย่ นแปลงสูค่ วามยังยื
่ น”
เปลีย่ นแปลงสูค่ วาม
รุ่นที่ ๓
ยังยื
่ น
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕
(ร้อยละ ๑๑๗.๕)
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐
- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๓ ชัน้ ๑๕ สกสว. อาคาร SM
Tower

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย
การ
หน่ วยงาน
จริ ง
๑๗,๙๒๓

-

-

ผู้รบั ผิดชอบ

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

-๓กลยุทธ์ 4) ส่งเสริมให้บุคลากรนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเครื่องมือในการทางานและดารงชีวติ
๔) การรณรงค์ เผยแพร่
- บุคลากร
- ช่องทางการ
ผลลัพธ์เชิ งปริ มาณ :
- กาลังดาเนินงาน แล้วเสร็จในเดือน
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
สกสว.
เผยแพร่ขอ้ มูล
กันยายน ๒๕๖๔ ป้ องกันการทุจริตประพฤติมิ
ข่าวสาร
- ช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
(๕ ช่องทาง)
เป้ าหมาย ๕ ช่องทาง / ผลทีไ่ ด้ ๒
จริยธรรม
ช่องทาง ได้แก่
ช่องทางที่ ๑ E-mail
ช่องทางที่ ๒ เว็บไซต์ ศปท.อว.
ช่องทางที่ ๓ Line Group
ช่องทางที่ ๔ Facebook ศปท.อว.
ช่องทางที่ ๕ ติดป้ ายประกาศ
ผลลัพธ์เชิ งคุณภาพ :
- บุคลากร สกสว. เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และรับทราบข้อมูลข่าวสารด้าน
การป้ องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการ/กิจกรรมของ สกสว.
และเกิดจิตสานึกร่วมต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทัง้ สิ้ น

-

-

-

๘๐,๓๒๙.-

-

-

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

-๔โครงการ/กิ จกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย

ผลการดาเนิ นงาน

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย
การ
หน่ วยงาน
จริ ง

ผู้รบั ผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกัน้ การทุจริ ตเชิ งนโยบาย
กลยุทธ์ ๑) วางมาตรการเสริมในการสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
๑) หน่วยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า 3 มาตรการ / ผลทีไ่ ด้ ดาเนินการแล้วเสร็จ ๓ มาตรการ
๑.๑) ผูบ้ ริหารแสดงเจตจานง
ในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน และกาหนด
นโยบาย มาตรการ แผนงาน
หรือโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มคี ุณธรรม
และความโปร่งใส

๑.๒) การวางระบบประเมิน
ความเสีย่ งต่อการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ มีกจิ กรรม
ได้แก่
๑.๒.๑) การดาเนินงานตาม
ขัน้ ตอนการวางระบบประเมิน
ความเสีย่ งต่อการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ ของ สกสว.
ประจาปี ๒๔๖๔

- บุคลากร
สกสว.

ผลลัพธ์เชิ งปริมาณ :
- มีประกาศ สกสว. เรื่อง เจตจานงสุจริต
ในการบริห ารงานโดยผู้บริหารสูงสุด โดย
สกสว. ประกาศ ณ วันที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จานวน ๑ ประกาศ
ผลลัพธ์เชิ งคุณภาพ :
- การบริหารงานของผูบ้ ริหาร สกสว. เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ละบริหารหน่วยงานของผูบ้ ริหารมี
ความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มี
คุณธรรม และปราศจากทุจริต
- มีแผนบริหารความ ผลลัพธ์เชิ งปริมาณ :
- มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ
เสีย่ งการทุจริตของ
สกสว. ๑ แผน
สกสว. (๑ แผน)
- มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
- มีผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความ เสีย่ งการทุจริตรวมถึงจัดส่งให้แก่ ศปท.อว.
เสีย่ งการทุจริตทีจ่ ดั ส่ง ๑ แผน
ผลลัพธ์เชิ งคุณภาพ :
ให้ สป.อว.
- เกิดมาตรการภายในของหน่วยงานใน
(๑ รายงานผล)
การสร้างความโปรงใส เพื่อลดปัญหาทีอ่ าจ
เกิดความเสีย่ งต่อการทุจริต
- มีประกาศเจตจานง
ในการต่อต้านการ
ทุจริต ของ สกสว.
(๑ ประกาศ)

-

-

-

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

-

-

-

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

-๕โครงการ/กิ จกรรม
๑.๓) การประกาศนโยบาย
No Gift Policy งดรับ
งดให้ของขวัญในเทศกาล
ปี ใหม่ ๒๔๖๔

กลุ่มเป้ าหมาย
- บุคลากร
สกสว.

ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย
- มีการประกาศ
นโยบาย No Gift
Policy งดรับ งดให้
ของขวัญใน
เทศกาลปี ใหม่
๒๔๖๔
(๑ ประกาศ)

ผลการดาเนิ นงาน
ผลลัพธ์เชิ งปริ มาณ :
- มีแผ่นประชาสัมพันธ์ No Gift Policy
ประกาศงดรับ งดให้ ของขวัญใน
เทศกาล
ปี ใหม่ ๒๔๖๔ จานวน ๑ ประกาศ

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่าย
การ
หน่ วยงาน
จริ ง
-

ผลลัพธ์เชิ งคุณภาพ :
- การสือ่ สารกระตุน้ การรับรูก้ ารป้ อง
การทุจริตประพฤติมชิ อบ การรับสินบน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนของหน่วยงานให้
บุคลากรภายในและสาธารณชนได้รบั
ทราบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทัง้ สิ้ น

-

-

-

ผู้รบั ผิดชอบ
สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

-๖โครงการ/กิ จกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย

ผลการดาเนิ นงาน

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่ายจริ ง ผู้รบั ผิดชอบ
การ
หน่ วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริ ตเชิ งรุก
กลยุทธ์ 1) สร้างกลไกการป้ องกันเพื่อยับยัง้ การทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปั ญหาการทุจริต
๑) การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ป้ องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และติดตามประเมิน ผล
การดาเนินงาน

- บุคลากร
สกสว. และ
หน่วยงาน
ภายนอก

๒) การรายงานผลการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ

- บุคลากร
สกสว.

- หน่วยงานมีแผน
ปฏิบตั กิ ารป้ องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ พ.ศ.
๒๔๖๕
(๑ แผน)

- ร้อยละความสาเร็จ
ของผลการ
ดาเนินการป้ องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบได้
ตามแผนของ สกสว.
(ร้อยละ ๘๕)
๓) พัฒนากลไกใหม่ในการ
- บุคลากรสกสว. - หน่วยงานมีกลไก
ป้ องกันการทุจริตและประพฤติ
ใหม่ในการป้ องกัน
มิชอบเพื่อให้เท่าทันต่อ
การทุจริตและ
สถานการณ์การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
(๑ กลไก)

ผลลัพธ์เชิ งปริมาณ :
- มีแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ สกสว. ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๔๖๕ เป้ าหมาย จานวน ๑ แผน /
ผลทีไ่ ด้ จานวน ๑ แผน

-

-

-

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

- ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการ
ป้ องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบได้ตามแผนของ สกสว.
เป้ าหมาย ร้อยละ ๘๕
รอบ ๖ เดือน ผลทีไ่ ด้ ร้อยละ ๕๓.๘๕
รอบ ๑๒ เดือ น ด าเนิ น การเดือ นกัน ยายน
๒๕๖4
ดาเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

-

-

-

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

-

-

-

สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

-๗งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิ จกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นงาน
งบบูรณา
งบ
ผลเบิกจ่ายจริ ง ผู้รบั ผิดชอบ
การ
หน่ วยงาน
กลยุทธ์ ๒) การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
ของประเทศไทย
๔) โครงการการจัดประชุมเชิง -คณะผูบ้ ริหารและ - ร้อยละ
ผลลัพธ์เชิ งปริมาณ :
๓,๐๐๐.สานักบริหาร
การบรรยายให้ความรูเ้ รื่องการ บุคลากรของ
- มีจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ เป้ าหมายจานวน
บุคลากร
และพัฒนา
ประเมินคุณธรรมและความ
๑๖๗
คน/ผลที
ไ
่
ด้
จ
านวน
๑๕๐
คน
สกสว. จานวน
เป้ าหมายของ
องค์กร
ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย

โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑๕๐ คน

อว.
ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม “การ
บรรยายให้
ความรูเ้ รื่องการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ
(ITA)ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ฯ”
(ร้อยละ ๘๙)

- ร้อยละบุคลากรเป้ าหมายของ สกสว. ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม “การบรรยายให้ความรูเ้ รื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ฯ” เป้ าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ / ผลทีไ่ ด้
ร้อยละ ๘๙
ผลลัพธ์เชิ งคุณภาพ :
- ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
ในภาพรวม เป้ าหมาย ร้อยละ ๘๐ /
ผลทีไ่ ด้ ร้อยละ ๘๙
- ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีทศั นคติและ
ค่านิยมทีด่ ี ไม่ยอมรับการทุจริต เป้ าหมาย ร้อย
ละ ๙๐ / ผลทีไ่ ด้ ร้อยละ ๘๕
- ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ สกสว. มีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการประเมิน ITA

ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณรวมทัง้ สิ้ น

๓,๐๐๐.-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 + 2 + 3 งบประมาณรวมทัง้ สิ้ น

๘๓,๓๒๙.-

-

-

-๘ประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑. เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การขับเคลื่อนและการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ จึง
จาเป็ นต้องงดจัดโครงการ/กิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายทีก่ าหนด
ข้อเสนอแนะ ปรับเปลีย่ นการจัดโครงการ/กิจกรรมบางส่วนทีย่ งั สามารถดาเนิน งานได้มาเป็ นในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน์ VDO Conference
และใช้มาตรการการป้ องกันโรคโควิด -๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยการวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และจากัดจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รวมทัง้ เลื่อนระยะเวลาการดาเนินงานตามแผนงานออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศจะดีขน้ึ ทัง้ นี้ในส่วนของแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ หน่ วยงานเจ้าภาพ อาทิ สานักงาน ป.ป.ช. และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจต้อ งเข้าใจสถานการณ์ ในการใช้จ่ายงบบูรณาการตามแผนงานของ
หน่ วยงานทีไ่ ด้รบั การจัดสรร และจัดให้มกี ารชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทัง้ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการป้ องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๒. ภารกิจงานด้านการป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจานวนบุคลากร กลุ่มเป้ าหมาย การบูร
ณาการ ทัง้ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด สกสว. มีเพิม่ มากขึ้น ซึ่งยังไม่ส่วนงานที่รบั ผิดชอบหลักส่งผลให้มผี ู้รบั ผิดชอบไม่เพียงพอต่อภาระ
งาน

หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
ติดต่อโทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๘๔๒๘
Email: rujira@tsri.or.th/ เว็บไซต์ สกสว. https://www.tsri.or.th

-๙ภาพโครงการ/กิ จกรรม ตามแผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ สกสว. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สกสว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
๑. โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นการป้ องกันและต่อต้าน
การทุจริต หัวข้อ “รูค้ ุณธรรม จริยธรรม นาการเปลีย่ นแปลงสูค่ วามยังยื
่ น” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๓

- ๑๐ ๒. การรณรงค์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

- ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกัน้ การทุจริ ตเชิ งนโยบาย
๓. ผูบ้ ริหารแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน และกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มคี ุณธรรมและความโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริ ตเชิ งรุก
๔. โครงการการจัดประชุมเชิงการบรรยายให้ความรูเ้ รื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

