รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ ๓1 มีนาคม 2564)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564)
………………………………………..

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแผนงาน
แหล่งงบประมาณ :
งบพัฒนาบุคลากร_แผนงานพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล (โครงการด้านธรรมาภิบาล/การป้องกันการทุจริต)
โครงการตามแผนงาน : แผนงานพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล (โครงการด้านธรรมาภิบาล/การป้องกันการทุจริต)
ชื่องบดำเนินงาน :
๑) รายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการ แผนงานพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล (โครงการด้านธรรมาภิบาล/การป้องกันการทุจริต)
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ส่วนที่ ๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม : จำนวน 9 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 กิจกรรม / คิดเป็นร้อยละ 100
การใช้จ่ายงบประมาณ : ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว 46,199 บาท/ คิดเป็นร้อยละ 92.40
ส่วนที่ ๓ ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สป.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต :
๑) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต ร้อยละ 90 / ผลที่ได้ ร้อยละ 100
๒) ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ สทอภ. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๘5 / ผลที่ได้ ร้อยละ 100 (จาก 4 กิจกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย :
๑) หน่วยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า 2 มาตรการ / ผลที่ได้ 2 มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก :
๑) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามแผนของ สทอภ. ร้อยละ ๑๐๐ / ผลที่ได้ ร้อยละ 60
๒) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ สทอภ. 86 คะแนนขึ้นไป / อยู่ระหว่างดำเนินการประเมิน ITA

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ ๓1 มีนาคม 2564)
โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สทอภ. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ ๑) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากร สทอภ. 1) ร้อยละของบุคลากร ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
เรื่องการเสริมสร้างความรู้ความ จำนวน 68 คน ที่ ผ่ า น ก า ร เข้ า ร่ ว ม ผลที่ได้ บุคลากรใหม่ ของ สทอภ.เข้าร่วม
เข้าใจในการประเมินคุณธรรม
กิจกรรม มีทัศนคติและ จำนวน 68 คน ร้อยละ 100
และความโปร่งใสในการ
ค่ า นิ ย มที่ ดี ไ ม่ ย อมรั บ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
บุคลากร สทอภ. ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การทุจริต
มี ทั ศ น คติ แ ละค่ านิ ย ม ที่ ดี ไม่ ยอม รั บ
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
(ร้อยละ 90)
การทุจริต
ณ ห้องประชุม ๑ ชัน้ 7
สทอภ. ศูนย์ราชการฯ
กลยุทธ์ 2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่น บุคลากรใหม่ ร้ อ ยละของบุ ค ลากร ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
ใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกัน ของ สทอภ.
เป้ า หมายของ สทอภ. ผลที่ได้ บุคลากรใหม่ ของ สทอภ.เข้าร่วม
และต่อต้านการทุจริต ประจำปี จำนวน 30 คน ที่ เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม จำนวน 30 คน ร้อยละ 100
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
งบประมาณ พ.ศ. 2564
(ร้อยละ 85)
เจ้ า หน้ า ที่ รุ่น ใหม่ ของ สทอภ. ให้ มี ค วาม
วิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช.
มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
และมี คุณ ธรรม จริย ธรรม มี ทั ศนคติ แ ละ
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7
ค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
สทอภ. ศูนย์ราชการฯ

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง

-

10,9๐๐.-

5,500.-

ฝพท./สบห.

-

20,500.-

17,125.-

ฝพท./สบห.

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ 3) สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมการประเจตจำนงค์
บุคลากร สทอภ. 4 ) ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ในการต่อต้านการทุจริต
ทุกคน
บุ ค ลากรเป้ า หมาย
วันที่ 17 มีนาคม 2564
ของ สทอภ . ที่ เ ข้ า
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
สทอภ. ศูนย์ราชการฯ
(ร้อยละ 85)

ผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
ผลที่ ไ ด้ บุ ค ลากร ของ สทอภ.เข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรม จำนวน 300 คน โดยคิ ด เป็ น
ร้อยละ 100
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้าน
การทุ จ ริต และคอร์ รัป ชั น ในทุ ก รู ป แบบ
โดยกำหนดนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน เป็นแนวทางการดำเนินงานให้
เกิด ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรทุกระดับต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้
กลยุทธ์ 4) ส่งเสริมให้บุคลากรนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการทำงานและดำรงชีวิต
โครงการส่งเสริมบทบาท การมี -ข้าราชการ/
ร้อยละบุคลากร
ผลที่ได้ สทอภ. มีส่วนร่วมในการส่งสื่อ
ส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ
เจ้าหน้าที่/
เป้าหมายของ อว.
การเรียนการสอนจากสำนักพัฒนาและ
“MHESI สานฝันปันน้ำใจ
สป.อว.
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ (สพอ.) ร่วมบริจาค
ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง”
,หน่วยงาน
“การส่งเสริมบทบาท โครงการ “การส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ในสังกัด อว., การมีส่วนร่วมต่อสังคม ร่วมต่อสังคม และส่งเสริมการเรียนรูต้ าม
๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านพุม่วง สมาชิกชมรม และส่งเสริมการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง เครือข่ายและ ตามหลักปรัชญาของ ดำเนินการ วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564
จังหวัดลพบุรี และศูนย์เรียนรู้ อาสาสมัคร อว. เศรษฐกิจพอเพียง”
จัดโดย ศปท.อว.
เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อม
ป้องกันและเฝ้า (ร้อยละ 85)
ศรีรนิ ทร์ ตำบลหนองโน อำเภอ ระวังการทุจริต,
เมือง จังหวัดสระบุรี
จำนวน ๕๖ คน

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง
-

-

-

ฝพท./สบห.

-

-

-

ฝพท.
จัดโดย
ศปท.อว.

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง

- ข้าราชการ
ครู/เจ้าหน้าที่
และนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
พุม่วง และ
โรงเรียนบ้าน
เนินจันทร์
จำนวน
114 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณรวมทั้งสิ้น

-

-

22,625

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ 1) วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
1) หน่วยงานที่มนี โยบาย ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (2 มาตรการ) /ผลที่ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 มาตรการ
1.๑) ผู้บริหารแสดงเจตจำนง
ในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน และกำหนด
นโยบาย มาตรการ แผนงาน
หรือโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส

บุคลากร สทอภ. มีประกาศเจตจำนงใน
ทุกคน
การต่อต้านการทุจริต
ของ สทอภ.
(1 ประกาศ)

๑.2) การประเมินความเสี่ยง บุคลากร สทอภ.
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ทุกคน
มีกจิ กรรม ได้แก่
๑.๒.๑) การดำเนินงานตาม
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบของ
สป.อว. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4

มีแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต
ของ สทอภ.
(๑ แผน)

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
มีประกาศ สทอภ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตใน
การบริหารงาน จำนวน 1 ประกาศ
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
ผสทอภ. ประกาศเจตจำนงใน การ
ต่อต้านการทุจริต ของ สทอภ.
วันที่ 17 มีนาคม 2564
การบริหารงานด้านการทุจริตของ สทอภ.
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผูบ้ ริหาร บุคลากร
มีความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สจุ ริต
มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต
ทุกรูปแบบ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของ สทอภ. จำนวน 1 แผน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
เกิดมาตรการภายในของหน่วยงาน
ในการสร้างความโปร่งใส เพื่อลดปัญหา
ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต

-

-

-

ฝพท./สบห.

-

-

-

ฝพท./สบห.

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑.๒.๒) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30-16.00 น
สถานที่ ณ ห้องประชุม 5
ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ

บุคลากร สทอภ. ร้อยละบุคลากร
จำนวน 40 คน เป้าหมายของ สทอภ.
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
“การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของ
สทอภ ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔”
(ร้อยละ 85)

1.2.3) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เรื่องการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตของ อว. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็น
จูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่
สป.อว. และ
หน่วยงาน
ในสังกัด อว.
จำนวน
100 คน

- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว.
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
“การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของ
อว. ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔”
(ร้อยละ 85)

ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
ผลที่ได้บุคลากร สทอภ. เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 40 คน ร้อยละ 100
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบและมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ป.ป.ท. และใช้เป็นกรอบแนวทาง
การวิเคราะห์ ประเมินผลของหน่วยงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติ
มิชอบในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
- เจ้าหน้าที่ สทอภ. เข้าร่วมโครงการฯ
“การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔”
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบและทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ป.ป.ท. และใช้เป็นกรอบแนวทางการ
วิเคราะห์ ประเมินผลของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติ
มิชอบในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง
35,2๐๐.23,574.-

ผู้รับผิดชอบ
ฝพท./สบห.

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

2) การรายงานผลการ
ดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

บุคลากร สทอภ. -ร้อยละความสำเร็จ
ของผลการดำเนินการ
ทุกคน
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้ตาม
แผนของ สทอภ.
(ร้อยละ ๑๐๐)

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้ตามแผนของ สทอภ.
เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐
รอบ ๖ เดือน ผลที่ได้ ร้อยละ 70
รอบ ๑๒ เดือน ดำเนินการเดือนกันยายน
๒๕๖4

ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณรวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง
-

-

-

23,574

ผู้รับผิดชอบ
ฝพท./สบห.

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ 1) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
๑) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ - ข้าราชการ/ - หน่วยงานมีแผน
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
เรื่อง การนำเสนอผลการ
ปฏิบัติการป้องกัน
-สทอภ. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม “การประชุม
เจ้าหน้าที่
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สป.อว.
การทุจริตและ
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การนำเสนอผลการ
ป้องกันการทุจริตและ
ดำเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ การป้ องกั น การ
และหน่วยงาน ประพฤติมิชอบ
ประพฤติมิชอบ และ
(1 แผน)
ทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ และแผนปฏิ บั ติ
ในสังกัด อว.
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
ก า รส่ งเส ริ ม คุ ณ ธ ร รม อ ว . ป ร ะ จ ำ ปี
- ร้อยละบุคลากร
จำนวน
คุณธรรม อว. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิ บั ติ
เป้าหมายของ อว.
80 คน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
การประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจำปี
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
“การประชุมเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประพฤติมิชอบ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ
ปฏิบัติการ เรื่อง
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม
พ.ศ. 2565 เป้าหมาย จำนวน 1 แผน /
การนำเสนอผลการ
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ ผลที่ได้ จำนวน ๑ แผน
ดำเนินงานตาม
๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์
แผนปฏิบัติการป้องกัน ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
สวีท ชัน้ ๗ โรงแรมโนโวเทล
- เจ้าหน้าที่สทอภ. เข้าร่วม โครงการฯ
การทุจริตและ
กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนำ้
ประพฤติมิชอบ และ สามารถการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ
แผนปฏิบัติการส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางใน
คุณธรรม อว.ฯ”
การปฏิบัติงานของ สทอภ.
(ร้อยละ 85)
อย่างมีประสิทธิภาพได้

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ

ฝพท./สบห.
จัดโดย
ศปท.อว.

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง
กลยุทธ์ 2) การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ - ข้าราชการ/ - ร้อยละบุคลากร
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :
ฝพท./สบห.
เรื่อง แนวทางการประเมิน
สทอภ. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
เจ้าหน้าที่
เป้าหมายของ อว.
จัดโดย
คุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
สป.อว.
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ศปท.อว.
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน และหน่วยงาน “การอบรม
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัด อว.
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง
พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบัน
จำนวน
แนวทางการประเมิน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
อุดมศึกษาและหน่วยงาน
200 คน
คุณธรรมและ
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :
ในสังกัด อว. เมือ่ วันศุกร์ที่
ความโปร่งใสในการ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
19 กุมภาพันธ์ 2564
ดำเนินงานของ
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ
เวลา 08.30 - 16.00 น.
ของการประเมิน ITA
หน่วยงานภาครัฐ
ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคาร
ประจำปีงบประมาณ
พระจอมเกล้า สป.อว. และ
พ.ศ. 2564ฯ”
ระบบการประชุมทางไกล
(ร้อยละ 85)
ออนไลน์ VDO Conference
ผ่านโปรแกรม Zoom
โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณรวมทั้งสิ้น

ผลการดำเนินงาน

-

-

-

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การขับเคลื่อนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงจำเป็นต้องงด
จัดโครงการ/กิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งปรับเปลี่ยนการจัดโครงการ/
กิจกรรมบางส่วนที่ยังสามารถดำเนินงานได้ มาเป็นในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน์ VDO Conference และ ใช้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยการวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งเลื่อนระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานออกไปจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศจะดีขึ้น

ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สทอภ. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ

2. โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ

3. กิจกรรมการประเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กรวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.00 น
สถานที่ ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ

2. สทอภ.ส่งเจ้าหน้าทีโ่ ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
1. เจ้าหน้าที่ สทอภ. เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เมือ่ วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ สวีท ชัน้ ๗ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

2. เจ้าหน้าที่ สทอภ. เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบัน อุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว.
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

