แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

IPST
S
Standard Reference

I

P

Innovation

Professionalism

T
Team Synergy

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่สรางหรือหลอหลอมพฤติกรรมของคนในองคกร ใหเกิดการเรียนรู
และเขาใจในบทบาทหนาที่ รวมถึงกระบวนการ แนวทางในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติ
สําหรับองคกรนั้น ซึ่งวัฒนธรรมองคกรเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาองคกรรูปแบบหนึ่ง
ที่สะทอนใหเห็นผลสําเร็จในการดําเนินงานขององคกร
วัฒนธรรมองคกรจึงเปนสิ่งที่พึงประสงค เปนกรอบวิธีการปฏิบัติที่ชวยยึดเหนี่ยวใหพนักงาน
ทั้งองคกรถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงควรสงเสริมใหเกิด
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร ดวยการสรางและปลูกฝงคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรตามที่องคกรกําหนด ซึ่งหาก
พนักงานทุกคนประพฤติปฏิบัติตามคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรแลว จะเปนแรงผลักดันใหองคกรสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนกรอบในการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 เพื่อสรางการรับรู เขาใจ ตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีตอการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
2.3 เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงคตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
3. ขอมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน
สสวท. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ทั้งในและนอกสถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตามศักยภาพขึ้นเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี และ
นักวิทยาศาสตรชั้นนําตอไป
พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ไดกําหนดวัตถุประสงคของสถาบันไวดังนี้
(1) ริ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การ ส ง เสริ ม ประสาน และจั ด ให มี ก ารศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย และพั ฒ นา
หลักสูตร วิธีการเรียนรู วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก
(2) สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิต
และนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(3) สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด
เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐอุปกรณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(4) สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสถานศึกษา

(5) พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ตลอดทั้งการสงเสริมการผลิตครู อาจารยที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(6) ใหคําปรึกษาแนะนําแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น หนวยงาน
อื่นของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชนที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ตาม (1) ถึง (5)
4. นโยบายวัฒนธรรมองคกร

วัฒนธรรมองคกร: “I P S T”
สสวท. ไดเห็นความสําคัญในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จึงมีนโยบายวัฒนธรรมองคกร
(Culture Policy) เพื่อสงเสริมคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
4.1 สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีพฤติกรรมที่แสดงออกดวยการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมที่
พึงประสงคอยางสม่ําเสมอ ดังนี้
Innovation: ความมุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและใชนวัตกรรมในการ

I

ปฏิบัติงาน สามารถออกแบบวิธีการ หรือกระบวนการทํางานใหม ๆ และนําไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุง หรือแกปญหาในการทํางานที่รับผิดชอบไดอยางเปนรูปธรรม

Professionalism: ความซื่อตรงและความเปนมืออาชีพ มีความรูความเขาใจ และมีจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพ พัฒนาตนเองใหเปนที่ยอมรับ ไววางใจ และนาเชื่อถือ มีความศรัทธา
ตออาชีพและองคกร ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ความซื่อสัตย โปรงใส และยึดมั่น
ในมาตรฐานจริยธรรมตามขอบังคับ สสวท.

P

Standard Reference: การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความรู ความเขาใจ
และสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้ง
มีความสอดคลองกับนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ของ สสวท.
เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

S

Team Synergy: การทํางานเปนทีม มีความเขาใจในภารกิจเปาหมายของทีมและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกของทีม รวมถึงมีสวนรวมในการทํางาน แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ
ความคิดเห็นและความรูซึ่งกันและกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานของทีม
บรรลุตามเปาหมายที่วางไว

T

4.2 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยึดหลักตามคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร IPST ตั้งแต
กระบวนการสรรหา โดยนําคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร IPST มาใชเปนเครื่องมือในการคัดเลือกพนักงาน และ
ปลูกฝงใหกับพนักงานใหมและพนักงานปจจุบัน ไปจนถึงการนําคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรมาเปนสวนหนึ่งใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินสมรรถนะประจําป เพื่อนําผลการประเมินไปสูการปรับปรุงและ
ทําแผนพัฒนาบุคลากร
4.3 สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร IPST ภายใต
วัตถุประสงค แนวทาง และพฤติกรรมตามที่องคกรกําหนดอยางตอเนื่อง
5. พฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึงประสงคของวัฒนธรรมองคกร IPST

Innovation: ความมุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรม
พฤติกรรมที่พึงประสงค (Do)
- การสรางนวัตกรรมใหม ๆ และตอยอดงานวิจัยตาง ๆ
- ประยุกตใชความรู แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี
สมัยใหม มาใชในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
- สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใช
ในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบได

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t)
- ไมเปดรับความรู เทคโนโลยี เครื่องมือหรืออุปกรณ
ใหม ๆ ไมตระหนักวามีวิธีการอื่นที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิผลกวา
- ทํางานดวยความรู วิธีการ และประสบการณเดิม
- ขาดการเรียนรูและไมพัฒนาการทํางานที่เกี่ยวของ
กับงานของตน

Professionalism: ความซื่อตรงและความเปนมืออาชีพ
พฤติกรรมที่พึงประสงค (Do)
- ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ ดวยความซื่อสัตย โปรงใส
มีจริยธรรม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอบุคคลที่เกี่ยวของ
- ใหหรือเปดเผยขอมูลตาง ๆ อยางชัดเจนและไม
บิดเบือนขอมูลตอผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ
ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก
- หมั่นฝกฝนสิ่งที่ทําอยูใหเกิดความเชี่ยวชาญ
จนเปนที่ยอมรับและไววางใจได

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t)
- ละเลยขอมูลที่มีความสําคัญ ผลประโยชนและ
ความจําเปนของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
- เลือกปฏิบัติ ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน
ตอผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการ
- ขาดความรู ความเชี่ยวชาญ ไมเปนที่ไววางใจ

Standard Reference: การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
พฤติกรรมที่พึงประสงค (Do)
- มีการศึกษางานของตนอยางถองแท และพัฒนางาน
ของตนอยางสม่ําเสมอ
- ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไมขัด
ตอกฎระเบียบ ขอบังคับ มีความถูกตอง ชัดเจนและ
ทันเวลา เพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุดตอองคกรและสังคม

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t)
- ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายโดยไมใสใจผลกระทบ
ตอองคกรและสังคม
- ไมสามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
ของตนแกคนในองคกรหรือผูรับบริการได

พฤติกรรมที่พึงประสงค (Do)
- มีความพรอมและความกระตือรือรน ไมนิ่งนอนใจ
ตอปญหาที่เกิดขึ้น สามารถจัดการปญหาในเบื้องตน
ไดทันที
- กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและ
ใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานหรือคูมือการใหบริการได

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t)

Team Synergy: การทํางานเปนทีม
พฤติกรรมที่พึงประสงค (Do)
- ปฏิบัติงานหรือภารกิจตาง ๆ โดยเห็นแกประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญ
- สรางความสัมพันธที่ดีภายในทีม ใหความสนใจ
และความสําคัญตอความคิดเห็น ความคิดสรางสรรค
และความตองการของผูอื่น
- สรางความเชื่อใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของทีม
โดยการรับฟงความคิดเห็นและแบงปนขอมูลที่เปน
ประโยชนภายในทีม

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t)
- ยึดมั่นในความคิดของตนเองเปนหลัก
- มุงปฏิบัติงานของตนจนขาดการคํานึงถึงประโยชน
สวนรวม
- ปดบัง หรือไมแบงปนองคความรู ขอมูลที่เปน
ประโยชนกับทีม

6. การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติและผลการปฏิบัติงาน
สสวท. มีการนํานโยบายวัฒนธรรมองคกรไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล ผานเครื่องมือและแนวทาง
การสรางวัฒนธรรมองคกร โดยจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
โดยมีการติดตามความคืบหนาของผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

กิจกรรมการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ปงบประมาณ 2564
วัฒนธรรมองคกร
วัตถุประสงค

กิจกรรม

I : Innovation : ความมุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อเสริมสรางความผูกพันและการมีสวนรวมในกิจกรรมของ สสวท. ใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก
ผานกิจกรรมตาง ๆ ดานสื่อสรางสรรค นวัตกรรมใหม ๆ เปนสื่อกลางในการถายทอดความรูและพัฒนาทักษะ โดยเปนชองทางใหเขาถึง สสวท.
ไดงาย ไมซับซอน สามารถแสดงความคิดเห็นและเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม เกิดความตระหนักในการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการทํางาน
ไดอยางถูกตอง
1. กิจกรรมการเสวนาออนไลน “Lunch Talk : ความรูเบื้องตนดานทรัพยสินทางปญญาเพื่อพัฒนานวัตกรรม สสวท.” เพื่อใหความรู
ดานทรัพยสินทางปญญา การจดสิทธิบัตรคุมครองนวัตกรรมไมใหเกิดการละเมิด
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช Tik Tok เพื่อเสริมสรางความสนุกในการเรียนการสอนของคนรุนใหม”
3. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ปลุกความเปนนักวิทยาศาสตรในตัวคุณ” โดยไดรับความรวมมือจากธนาคารจิตอาสา เพื่อขยายผล
และออกแบบเครื่องมือการเรียนรูทางวิทยาศาสตรไปสูครูและนักเรียนในอนาคต
4. การศึกษาดูงาน บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร กรุงเทพฯ เกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีตาง ๆ ที่เปนประโยชนและนํามาประยุกตใชในการทํางาน
5. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Design Thinking เพื่อการเรียนรู ฝกคิด ฝกแกไขปญหาในเชิงนวัตกรรม
6. กิจกรรมประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. (IPST Innovation Awards) เพื่อสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค การคนควา วิจัย
ในนวัตกรรมหรือกระบวนการทํางานใหม ๆ
7. การจัดทําขอบังคับกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. เพื่อสงเสริมการริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม ตลอดจนการวิจัยและ
พัฒนาใหกับบุคลากร สสวท.

วัฒนธรรมองคกร
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P : Professionalism : ความซื่อตรง และความเปนมืออาชีพ
เพื่อการบริหารจัดการงานอยางมืออาชีพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับนานาชาติ มีมาตรฐานสากล และเปนไปตามแนวปฏิบัติของ สสวท. ภายใต
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และพระราชบัญญัติตาง ๆ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ สงเสริมใหปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1. การฝกอบรมการใชงานระบบจัดซื้อ/จัดจางสําหรับสาขา (วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท) สําหรับเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ภายใต
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง
2. การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Joint Conference on STEM Education 2020 (IJCSE 2020) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระบบการบริหารจัดการการประชุมวิชาการนานาชาติที่มีมาตรฐานสากล
3. การเสวนาออนไลนในหัวขอ Distance Learning in the Time of Crisis: The Singapore Experience โดยผูเชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการสอนทางไกล
4. การอบรมหัวขอ “พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล: ความรูความเขาใจกระบวนการและแนวปฏิบัติ” เพื่อใหมีความรูความเขาใจใน
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
S : Standard Reference : การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
เพื่อการทํางานที่เปนระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน แสดงถึงความโปรงใสในการทํางาน ถูกตอง
สุจริต ไมบิดเบือนขอเท็จจริงตอผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก โดยปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
1. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ที่มีขั้นตอน กระบวนการทํางานอยางเปนระบบและเปดเผย
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส ใหสามารถตรวจสอบ ติดตาม และ
เปนฐานขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูง
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใชงานระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท. (ENDB) ที่มีการจัดเก็บขอมูล ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา นํามาใชในการบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพสูง
4. การประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อพัฒนาองคกรไปสูระบบราชการ 4.0 ที่มีการทํางานอยาง
เปดกวางและเชื่อมโยงถึงกัน มีการทํางานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
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T : Team Synergy : การทํางานเปนทีม
เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานรูปแบบ Matrix/คณะทํางาน หรือการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันของบุคลากรที่หลากหลาย มีการวิเคราะห แกไขปญหา ใหไดกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐาน
ของความไววางใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ เปนการปองกันการทุจริต และสงเสริมสังคมแหงความสุจริต
โปรงใส
1. การทํางานรูปแบบ Matrix/คณะทํางาน เชน
1.1 โครงการพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
โดยบูรณาการกับ 4 หนวยงาน
1.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
1.3 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.4 โครงการตนแบบการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ: โรงเรียนปทุมคงคาโมเดล
1.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในโรงเรียนดาราคาม ภายใตการดูแล สสวท.
1.6 โครงการ การประชุมวิชาการสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24
1.7 คณะทํางานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให สสวท. เปนองคการแหงคุณภาพ
1.8 คณะทํางานโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. ประจําป 2564
1.9 คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของ สสวท.
1.10 คณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ ประจําป 2563
1.11 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 2563
2. การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของบุคลากร สสวท. เชน
2.1. กิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคม “สานฝน ปนน้ําใจ จากพี่สูนอง” ปที่ 4 เพื่อบริจาคเงินชวยเหลือ ณ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง จังหวัด
ระยอง และโรงเรียนบานสี่แยก จังหวัดสระแกว
2.2 กิจกรรมทําบุญตักบาตร เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2.3 กิจกรรมการบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนําไปมอบใหกับศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค
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T : Team Synergy : การทํางานเปนทีม
2.4 กิจกรรมขอรับปฏิทินเกาเพื่อนําไปบริจาคใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอด
2.5 กิจกรรมผูอํานวยการพบพนักงาน เพื่อชี้แจงนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.6 กิจกรรม นิทรรศการ “สสวท. รวมใจตานทุจริต” เพื่อสรางความตระหนักแกพนักงาน และทําใหเห็นถึงการเปนองคกรที่มีสวนรวมในการ
ตอตานการทุจริต
2.7 กิจกรรม ศึกษาดูงาน “คอรรัปชัน เริ่มที่ตัวเรา หยุดที่ตัวเรา” เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของการคอรรัปชัน และไดเรียนรูดานคุณธรรม
การปองกันปราบปรามการทุจริต
2.8 กิจกรรม “WE LOVE IPST” ป 3 “IPST Tik Tok #IPSTChallenge” เพื่อเสริมสรางความรักความผูกพันตอองคกร

