
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัตกิารปอ้งกนัการทจุรติและประพฤตมิิชอบ  

สำนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.) 

 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 
รอบ ๖ เดอืน (ระหวา่งวนัที่ 1 ตลุาคม 256๔ - วนัที ่๓๑ มนีาคม 256๕) 

 

สำนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม



-๑- 

 

 
แบบรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการปอ้งกนัการทจุรติและประพฤติมชิอบ 

สำนักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
รอบ ๓ เดอืน (ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 256๔ - วนัที ่๓๑ มีนาคม 256๕) 

……………………………………….. 
 

สว่นที ่๑ ขอ้มลูแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  งบหน่วยงาน 
โครงการตามแผนงาน :  โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชือ่งบดำเนนิงาน : รายการค่าใช้จ่ายเพ่ือการดำเนินงานจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท 
 

สว่นที ่๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม : จำนวน ๑๒ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ กิจกรรม / คิดเป็นร้อยละ ๕๐.00 
การใชจ้า่ยงบประมาณ : จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน - บาท / คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐ 
 

สว่นที ่๓ ผลตวัชีว้ดัเชงิยทุธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ สรา้งสังคม สอวช. ทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ : 

๑) ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ สอวช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 9๕ / อยู่ระหว่างดำเนินการ  
ยุทธศาสตร์ที ่๒ สกัดกัน้การทุจรติเชงินโยบาย : 
 ๑) หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย / อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ พฒันาระบบปอ้งกนัการทจุรติเชงิรุก : 
 ๑) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามแผนของ สอวช. ร้อยละ ๑๐๐ / ผลที่ได้ ร้อยละ ๕๐.00 
 ๒) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ สอวช. ร้อยละ ๙๕ / อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  
 
 

  รอบ ๖ เดอืน 

 



-๒- 

 

ตารางแสดงผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการปอ้งกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ สอวช. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
รอบ ๖ เดอืน (ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 256๔ - วนัที ่๓๑ มีนาคม 256๕) 

 

โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบบรูณาการ 

(บาท) 
งบหนว่ยงาน 

(บาท) 
ผลเบกิจา่ยจรงิ 

(บาท) ผูร้บัผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สอวช. ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ ๑) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1) การปรับฐานความคิด
การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ไม่ทนต่อการทุจริตของ
บุคลากร  
สอวช. 

พนักงานของ 
สอวช. 

1) ร้อยละของ
บุคลากรเป้าหมาย
ของ สอวช. ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 
(ผ่านทางการอบรม
และทางออนไลน์) 
(ร้อยละ ๙๕) 

ผู้บริหารและพนักงาน สอวช. รว่ม
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
รับวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อม
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ Zero 
Tolerance ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมทั้ง
ได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล เมื่อวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ (อ้างอิง 
https://www.nxpo.or.th/th/9539/ ) 
และผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วม
จัดทำรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของ สอวช. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- - - สอวช. 

กลยุทธ์ ๒) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
2) การสร้างพนักงานรุ่น
ใหม่ ของ สอวช. ให้มี
สำนึกไม่โกงและการ
ป้องกันและต่อตา้นการ

พนักงานใหม่
ของ สอวช. ใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

2) ร้อยละของ
บุคลากรเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม กับ 
ศปท.อว. 

ดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - - - สอวช. และภายใต้
กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 

https://www.nxpo.or.th/th/9539/


-๓- 

 

โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบบรูณาการ 

(บาท) 
งบหนว่ยงาน 

(บาท) 
ผลเบกิจา่ยจรงิ 

(บาท) 
ผูร้บัผดิชอบ 

ทุจริต/การมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

 (ร้อยละ ๙๐) 
 

กลยุทธ์ 3) สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓) การเสริมสร้างความรู้
และพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัคร อว. ป้องกัน
และเฝ้าระวงัการทุจริต 

พนักงานของ 
สอวช. 

๓) ร้อยละของ
บุคลากรเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(ร้อยละ ๕) 

๑) เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สอวช. จัด
กิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ให้แก่พนักงาน สอวช. ในเรื่องความสำคญั
ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน ผ่านระบบ Zoom (เนื่องจาก
อยู่ระหว่างในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 
Covid-19) 
๒) เมื่อวนัท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้แทน 
สอวช. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุม
ส่งเสริมการจัดการความรู้ในรูปแบบ VDO 
Conference เรื่องการเสรมิสร้างความรู้ด้าน
การจัดการเรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จดั
โดย ศปท.อว.  

- - - สอวช. และภายใต้
กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 

กลยุทธ์ ๔) สง่เสรมิใหบ้คุลากรนำปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็เครือ่งมือในการทำงานและดำรงชวีติ 
๔) การส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมต่อสังคม 
และส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

พนักงานของ 
สอวช. 

๔) ร้อยละบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ    สอวช. และภายใต้
กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 



-๔- 

 

โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบบรูณาการ 

(บาท) 
งบหนว่ยงาน 

(บาท) 
ผลเบกิจา่ยจรงิ 

(บาท) 
ผูร้บัผดิชอบ 

๕) การรณรงค์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
ป้องกันการทุจริต และ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

พนักงานของ 
สอวช. 

๕) ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
(๖ ช่องทาง)  

๑. http://anti-corruption.nxpo.or.th/ 
๒. facebook : NXPOTHAILAND 
๓. Group Line ของ สอวช. 
๔. จอประชาสัมพนัธ ์
๕. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 
๖. ป้ายประชาสัมพันธ์ (Banner) บน
เว็บไซต์ www.nxpo.or.th  

- - - สอวช. 

ผลเบกิจา่ยงบประมาณตามกจิกรรมในยทุธศาสตรท์ี ่๑ รวมทัง้สิน้ - - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ ๑) วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
1) ผู้บริหารแสดงเจตจำนง
ในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน และ
กำหนดนโยบาย มาตรการ 
แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส 

พนักงานของ 
สอวช. 

1) หน่วยงานมี
มาตรการ โครงการ 
กิจกรรม ในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย  
(1. เจตจำนงสุจรติใน
การบริหารงานของ 
สอวช. 
2. แนวทางการปฏิบตัิ 
กรณี การให้หรือการ
รับของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด 
3.ประมวลจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ

๑) ประกาศเจตจำนงสจุริตโดยผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจบุันผ่านเว็บไซต์ สอวช.  
๒) ประกาศนโยบายไม่รบัของขวัญ (No 
Gift Policy) สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย
ผู้บริหารสูงสดุคนปจัจุบนั (อ้างองิ 
https://www.nxpo.or.th/th/9931/ ) 
๓) เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการ
อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของคณะกรรมการอำนวย 
ผู้อำนวยการ และพนักงานของ สอวช. 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔) ผู้บริหารและพนักงาน สอวช. ร่วม

- - - สอวช. 

https://www.nxpo.or.th/th/9931/


-๕- 

 

โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบบรูณาการ 

(บาท) 
งบหนว่ยงาน 

(บาท) 
ผลเบกิจา่ยจรงิ 

(บาท) 
ผูร้บัผดิชอบ 

อำนวยการ สอวช. 
ผู้อำนวยการ สอวช. 
และพนักงานของ 
สอวช.) 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
รับวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อม
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ Zero 
Tolerance ไม่ทนต่อการทุจริต (อ้างอิง 
https://www.nxpo.or.th/th/9539/ ) 

2) การวางระบบประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมชิอบเพื่อ
นำไปสู่การกำหนด
มาตรการในการป้องกัน
การทุจริต 

พนักงานของ 
สอวช. 

1) หน่วยงานมี
มาตรการ โครงการ 
กิจกรรม ในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย (4. การวาง
ระบบประเมินความ
เสี่ยง) 

๑) ผู้แทน สอวช. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของ อว. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จดัโดย ศปท.อว. เมือ่วันท่ี ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นจรูี่ พาร์ค 
กรุงเทพฯ 
๒) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตในการจดัซื้อจัดจา้งของ สอวช. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
เผยแพรร่ายงานการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบที่ ๑ : รายงานแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต ( รายละเอียดปรากฏตาม  
https://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=1933 ) 
 
 
 
 
 

- - - สอวช. และภายใต้
กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 

https://www.nxpo.or.th/th/9539/


-๖- 

 

โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบบรูณาการ 

(บาท) 
งบหนว่ยงาน 

(บาท) 
ผลเบกิจา่ยจรงิ 

(บาท) 
ผูร้บัผดิชอบ 

3) การกำหนดนโยบาย
การกำกับดูแลองค์กรที่ดี
และบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

พนักงานของ 
สอวช. 

๑) หน่วยงานมี
มาตรการ โครงการ 
กิจกรรม ในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย (๕. นโยบาย
การกำกับดูแลองค์กรที่
ดี) 

กำหนดผู้บริหารและพนักงานรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนนโยบาย No 
Gift Policy จากการปฏิบตัิหน้าที ่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน
บนเว็ปไซต์ https://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=2015  

- - - สอวช. 

4) การดำเนินงานตาม
นโยบายมาตรการ 
แนวทาง แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงาน 

 2) ร้อยละความสำเร็จ 
ของการดำเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่
รองรับนโยบาย
มาตรการ แนวทาง 
แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรมของ สอวช. 
(ร้อยละ ๑๐0) 

ดำเนินการติดตามผลฯ ในเดือนกันยายน 
๒๕๖๕ 
ทั้งนี้ ผลความสำเร็จของผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้
ตามแผนของ สอวช. รอบ ๖ เดือน คิด
เป็นร้อยละ ๕๐ 

- - - สอวช. 

ผลเบิกจ่ายงบประมาณตามกจิกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมทั้งสิ้น - - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ ๑) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทจุริต 
1) การจัดทำแผนปฏบิัติ
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ 256๖ 

 1) หน่วยงานมี
แผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
ประจำปีงบประมาณ 
256๖ (1 แผน)   

มี (ร่าง) แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิอบ ประจำปีงบประมาณ 
256๖ (1 แผน) โดยเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ 
https://anti-corruption.nxpo.or.th 

- - - สอวช. 

https://anti-corruption.nxpo.or.th/?p=2015
https://anti-corruption.nxpo.or.th/?p=2015


-๗- 

 

โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบบรูณาการ 

(บาท) 
งบหนว่ยงาน 

(บาท) 
ผลเบกิจา่ยจรงิ 

(บาท) 
ผูร้บัผดิชอบ 

2) การรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๕ พร้อมข้อเสนอแนะ 

 2) ร้อยละ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

ในรอบ ๖ เดือน มีจำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินการแลว้เสร็จ จำนวน ๖ กิจกรรม 
(ร้อยละ ๕๐) 

- - - สอวช. 

3) โครงการ/กิจกรรมที่
เป็ น ก ล ไก ให ม่ ใน ก า ร
ป้องกันการทุจริต 

 ๓) หน่วยงานมีกลไก
ใหม่ในการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 1 
กลไก 

๑) กำหนดให้พนักงานทุกคนจัดทำ
รายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของ สอวช. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่าน MS 
Forms (ร้อยละ ๑๐๐ โดยดำเนินการแล้ว
เสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) 
๒) กำหนดผู้บริหารและพนักงานรายงานผล
การดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนนโยบาย 
No Gift Policy จากการปฏิบตัิหน้าท่ี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- - - สอวช. 

กลยุทธ์ ๒) การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย 
๔) การยกระดับพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ใน
การดำเนินงานของ  

 ๔) คะแนนประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการ
ดำเนินงานของ 
สอวช. (ไมน่้อยกว่า 
 ๙๕) 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ โดยมี
ความก้าวหน้า ดังนี ้
๑) การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี ๒๕๖๕ 
ครบตามจำนวนคา่ขั้นตำ่ 
๒) การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน

- - - สอวช. 



-๘- 

 

โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบบรูณาการ 

(บาท) 
งบหนว่ยงาน 

(บาท) 
ผลเบกิจา่ยจรงิ 

(บาท) 
ผูร้บัผดิชอบ 

สอวช. ได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี ๒๕๖๕ 
ครบตามจำนวนค่าขั้นต่ำ 
๓) อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ประจำปี ๒๕๖๕ 

ผลเบิกจ่ายงบประมาณตามกจิกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมทั้งสิ้น - - -  
ผลเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งสิ้น - - -  

 
 
 
 
 
 


