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แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป  
ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

1. บทนํา 
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการ 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต    ไปใชเปนกรอบทิศทางการประสานความรวมมือใน
การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดเพิ่มเติมไวใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ ซึ่งจากยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลุกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน  
  ยุทธศาสตรท่ี 2 รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต  
  ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดจัดทําขึ้นมาเปนขอตกลงรวมกันกับภาคีทุก
ภาคสวนอยางมีสวนรวม เพ่ือใชเปนแนวทางรวมกันและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกัน ตลอดจนการมี
สวนรวมรับผิดชอบ ตลอดจนเปนการพัฒนาเครือขายดานกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งเปน
กลไกในการขับเคล่ือนใหการดําเนินงานในการปองการและปราบปรามการทุจริตบรรลุผลเปาประสงคตามท่ีกําหนดไว
อยางเปนรูปธรรม  

กรมวิทยาศาสตรบริการ คํานึงถึงความสําคัญของนโยบายรัฐบาลเปนอยางย่ิง  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552   ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

เพื่อใหทุกหนวยงานและบุคลากรไดมีแนวทางในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อใหบรรลุเปาประสงคหลักในการ

ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมวิทยาศาสตรบริการตอไป   
 

2. วัตถุประสงค 
           วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

            2.1  เพื่อสงเสริมพฤติกรรมและการปฏิบัติงานท่ีสุจริตและโปรงใส ของขาราชการและเจาหนาทีทุ่กคนของกรม

วิทยาศาสตรบริการ 

              2.2  เพื่อสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนของกรมวิทยาศาสตรบริการ มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรม

เร่ืองความซ่ือสัตย ไมทุจริต ไมติดสินบน มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันม่ันคง  สงผลใหหนวยงาน

ปลอดการทุจริต คอรปชั่น มุงสูราชการไทยใสสะอาด 

2.3 เพื่อปองกันหรือแกไขปญหาการทุจริตไดทันสถานการณ 

2.4 เพื่อใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ทุกคน

ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 



 3 

 

2.5 เพื่อชวยเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนของกรมวิทยาศาสตรบริการ  รูรักษาวินัย สํานึกในหนาที่

ความรับผิดชอบ 

2.6 สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการประชาชน ภายใตวิธีการทํางานที่ใสสะอาด 

เปนรูปธรรม  
 

3.ขอบขายการดําเนินการ 
3.1 การศึกษา  วิเคราะหสถานการณ/ขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   โดยอาศัย 

• หลักธรรมาภิบาลที่ครอบคลุมหลักการความโปรงใส การตรวจสอบได จรรยาบรรณ และการมีสวนรวม

ของภาคประชาชน 

• การสรางเสริมการดําเนินชีวิตที่มีสวนลดกระแสวัตถุนิยม  การยกยองและตอบแทนขาราชการที่มีความ

ซื่อสัตยใหปรากฏเปนตัวอยางการดําเนินชีวิต 

• มีมาตรการที่ชัดเจนเปนหลักประกันที่สรางความเชื่อม่ันตอเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตามหลักความชอบ

ธรรม  คุณธรรม วิชาชีพ ผลประโยชนของประชาชน และเปนผูมีความรูความสามารถ  จะสามารถ 

เติบโตในสายงานของตนไดโดยไมจําตองตกอยูภายใตอิทธิพลของผูมีอํานาจทางการเมืองที่อาจจะ 

                                    ครอบงําระบบราชการ  

3.2 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อใหประชาชนเขาถึงขาวสารของทางราชการไดอยางทั่วถึง รวมเร็วทัน 

เหตุการณ 

3.3 ประกาศกฎเกณฑระเบียบมาตรฐานการปฏิบัติงานใหประชาชนทราบและสามารถนําไปใชศึกษาหาความรูได 
โดยสะดวก 

3.4 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสาธารณชนรับทราบ 

4. การศึกษา วิเคราะหสถานการณ 
 ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552  ดังนี้ 
กรมวิทยาศาสตรบริการในฐานะหนวยงานภาครัฐ ซึ่งตองจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2552  จึงไดดําเนินการศึกษา  วิเคราะหขอมูลจากยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้ง 4 

ยุทธศาสตร 
1 

 เห็นวายุทธศาสตรทั้ง 4 แนวทางกับส่ิงที่คาดหวังภายใตบริบทที่มีการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่

ปรับเปล่ียนไปอยางรวดเร็วและมีความซับซอน ทําใหกระบวนการพัฒนาในดานตาง ๆ ขาดความสมดุลและกอใหเกิด

ปญหามากมาย โดยเฉพาะอยางย่ิง “ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน” นั้นเอง  จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีกลไกในการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   เนื่องจากปญหาการทุจริตคอรรัปชันกอใหเกิด 
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ผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจ   การเมือง  สังคม  และความม่ันคงของชาติ   ประชาชนจึงมีความคาดหวังตอกระบวนการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมากขึ้นตามลําดับ    
 

4.1 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต       

• ประชาชนต่ืนตัวในสิทธิ  เสรีภาพ   และสังคมเร่ิมตระหนักถึงพิษภัยของกระแสบริโภคนิยมอันเปน 

สาเหตุของการทุจริต    ทั้งนี้จะเห็นไดจากการมีแนวรวมของประชาชนทุกภาคสวนที่เปนเครือขาย/สมาชิกในการแจง

เบาะแสการทุจริต และมีการรณรงคสรางจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริตมากขึ้น     ตลอดจนประชาชนเริ่มหันมามอง

กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตวาไดทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามความคาดหวังของประชาชนที่ตองการ

ความโปรงใส   ตรวจสอบไดแลวหรือไม     กลไกของกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีการปฏิบัติงานดวย

ความซื่อสัตย  ชอบธรรมมากนอยเพียงใด   ตลอดจนผูที่ปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมี

คุณธรรม จริยธรรมในระดับไหน  

• การปรับเปล่ียนที่จะทําใหกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดทําหนาที่อยางถูกตองนั้น 

จําเปนตองมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากร   ในขณะท่ีตองนําหลัก

ประชาธิปไตยมาใชกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น โดยเฉพาะการสงเสริมใหเอกชนและภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในลักษณะของพหุภาคี โดยใหมี
การเรียนรูรวมกัน และพัฒนาศักยภาพขององคกรภาคเอกชนและประชาคมมากขึ้น ซึ่งรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   ไดสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  โดยขาราชการของรัฐตระหนักวา

ตองใหบริการและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคประชาชนอยางเต็มที่   รวมท้ังสงเสริมใหผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน

เขามามีสวนรวมในการเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการที่จะขับเคล่ือนกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต กลไกสําคัญประการหน่ึง คือ หนวยงานที่เก่ียวของในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ซึ่งจากการศึกษาพบวายังมีปจจัยถวงตอการพัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต กลาวคือ  แมวาจะไดมี

ความพยายามในการพัฒนาองคกรในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาโดยตอเนื่อง  แตการพัฒนา
องคกรยังขาดทิศทางรวมกันที่ชัดเจน  โดยเฉพาะวัฒนธรรมขององคกรเดิมที่มุงเนนการสรางความสําคัญแก
หนวยงานของตนมากกวาประโยชนโดยสวนรวมของสังคม  ในขณะท่ีระดับการพัฒนาระบบการบริหารของ

หนวยงานในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีความไมเทาเทียมกัน   

• ระบบการประสานงานระหวางภายในหนวยงานก็มีความไมชัดเจนทั้งระบบการประสานงานกับ 

ภายนอกองคกรมีความไมเหมาะสม          การที่หนวยงานในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตยังมองปญหา

อยางแยกสวน    ขาดการเรียนรูรวมกันและไมแกปญหาในลักษณะองคกรรวมเปนส่ิงที่ทําใหแรงขับเคล่ือนในอันท่ีจะ

พัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตขาดพลังที่จะไปสูทิศทางที่ตองการ  และยังพบวากลไกของการ

ตรวจสอบและถวงดุลการปฏิบัติงานระหวางในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยกันเองก็มีปญหาท้ังใน

เร่ืองของความชัดเจน และบทบาทในอดีตที่ผานมากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตปราศจากการบูรณาการ

ขับเคล่ือนและกําหนดทิศทางหลักของกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมกัน   

       จะเห็นวานอกจากประเด็นดานการประสานงานแลว        หนวยงานที่เก่ียวของกับกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตยังมีปญหาดานโครงสรางการทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบโดยโครงสรางขององคกรไม
เหมาะสมกับภารกิจ การแบงอํานาจหนาที่ภายในหนวยงานยังไมเหมาะสม และการจัดอัตรากําลังไมสอดรับ
กับปริมาณงาน รวมทั้งยังพบปญหาดานการบริหารจัดการและระบบการทํางานภายในองคกรปองกันและ 
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ปราบปรามการทุจริต   กลาวคือ   การบริหารงานยังยึดติดกับระบบราชการแบบเกาที่เช่ืองชา     ยึดติดกับแนวความคิด

การบริหารแบบระบบราชการที่ยึด    กฎ    ระเบียบ     มีการดําเนินงานแบบศูนยรวมอํานาจมากเกินความจําเปน ไมมีการ

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูระดับตาง ๆ  เทาที่ควร      รวมทั้งกฎหมายขาดความชัดเจน ครอบคลุม ขั้นตอนของ 

กฎหมายมีมากเกินไป ทั้งนี้ ยังพบปญหาจากการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ทําใหการดําเนินงานหละหลวม และถูก

แทรกแซงจากฝายการเมืองไดโดยงาย      นอกจากนี้ ยังขาดการพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

อยางเปนระบบและตอเนื่อง          บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานสภาพความเปนจริงและปญหาที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศนํามาสูแนวคิดในการปรบปรุงกระบวนการดําเนินงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต       โดยการประสานเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของและทุกภาค
สวนเพ่ือลดอัตรากําลัง     เวลา และภาระการจัดการ   สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ควบคูกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยการกระจายอํานาจและการผองถายภาระงาน   ตลอด   
จนการสรางมาตรฐาน   และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือวเิคราะหปญหา   อุปสรรคที่พบ    และ
นําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาว แนวคิดเหลานี้นํามาสูการพัฒนากลไกในการขับเคล่ือน 
กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคสอดคลองกับพันธกิจและนําไปสู
วิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ   โดยมีกลไกในการขับเคล่ือน 4 ประการ

ดวยกัน คือ 

1. การประสานความรวมมือ 

2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

3. การสรางมาตรฐาน 

4. การติดตามประเมินผล 
 

4.2 วิเคราะหความเส่ียง 
             ความเส่ียงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติ 

    ราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเส่ียงที่อาจเปนเหตุทําให 

1)    การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ  

2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม  

3) การปฏบิัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดม่ันในหลัก     

       ธรรมาภิบาล 

ปจจัยเส่ียงดังกลาว  ไดแก  

• การท่ีบุคลากรขาดความรับผิดชอบในหนาที่การงาน เนื่องจากบุคลากรขาดการอบรม/และ/หรือไมมี

ความตระหนักในเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต จิตสํานักในการใหบริการ   ขาดความรับรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน ไมมีคุณธรรมและจริยธรรม  

• บุคลากรใชอํานาจหนาที่ในทางที่ไมถูกตอง  มีผลตอภาพลักษณของหนวยงาน ขาดความเชื่อถือ และ

บุคลากรบางทานละท้ิงหนาท่ีในการปฏิบัติราชการ ขาดความรับผิดชอบลงเวลาปฏิบัติราชการแลวไม

อยูปฏิบัติงาน 

• หนวยงานไมมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีดานการปองกันการทุจริต 
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• ระบบส่ือสาร ไมมีการประชาสัมพันธ ไมมีการรับรูขอมูลขาวสาร หรือจัดกิจกรรมสงเสริมการเขามามี

สวนรวมในการปองกันการทุจริต     และการส่ือสารภายในองคกรไมท่ัวถึง ทําใหการรับนโยบายไป

ปฏิบัติไมท่ัวถึง 

• การควบคุมภายใน  ในการปฏิบัติงานขาดกิจกรรมการควบคุมการทจุริตที่เหมาะสม 

• กระบวนการทํางานไมชัดเจน มีการใชดุลยพินิจ ทําใหการปฏิบัติงานไมโปรงใส ไมสามารถตรวจสอบได 

• เบียดบัง ทรัพยสินไปใชสวนตัว  

• บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

• การรายงานผลไมรายงานตามขอเท็จจริงท่ีไดปฏิบัติ 

•  (มีแตรายงานเรื่องดีๆ แตไมรายงานเรื่องไมดี) 

• อาจจะมีการรับสินบนหรือประโยชนท่ีผูใชบริการเสนอ 

• บุคลากรบางทานใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือผลประโยชนทับซอน เชน ฝากตัวอยางของเพ่ือนมาทดสอบ 
 

4.3 ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
    ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

• ดานการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใส 
 1)   ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของกรมฯ โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดทํารายงานผล 
       การวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และประชาสัมพันธใหภาครัฐ /   
       ภาคเอกชน /  ประชาชน / ผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

       2)   ตีพิมพบทสัมภาษณประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักตบชวา ต. ไมตรา (นางสาวดวงเดือน ดังกอง)  
            เรื่อง “การปองกันการเกิดเชื้อราในผักตบชวา”  ในวารสารกรมวิทยาศาสตรบริการปที่ 56 ฉบับที่ 177   
            พฤษภาคม  2551 เพื่อเผยแพร /ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับลักษณะการดําเนินงานของกรมฯซึ่งมีทั้ง 
            บริการวิเคราะหทดสอบ การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ และการถายทอดเทคโนโลยี เปนตน  
            ในการถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูสนใจสามารถนําไปประกอบอาชีพหรือนําไปปรับปรุงกระบวนการ 
            ผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อันจะเปนการใชประโยชนของเทคโนโลยีอยางคุมคา และเปน 
            รูปธรรมตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหผูใชบริการและ / หรอืผูมีสวนไดเสียมีความรูความ  
            เขาใจท่ีถูกตอง  
       3)   มีการตรวจสอบภายในอยางเปนอิสระและสม่ําเสมอ ทุก 2 เดือน 
        4)   ใชระบบ GFMIS ในการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน บัญชี และ พัสดุ ทุกรายการ 
       5)   ในการจัดซื้อจัดจางพัสดุวงเงิน 2 ลานบาทขึ้นไป กรมฯ ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
             พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 อยางเครงครัด โดยแตงตั้งบุคคลภายนอกเขารวมเปน 
             คณะกรรมการประกวดราคา  ในการจัดซื้อจัดจางพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
       6)   เผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางและประกาศจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) รวมท้ังผลการ  
             พิจารณาฯ ผานชองทางตาง ๆ เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนตรวจสอบได 
       7)   เผยแพรเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหทุกหนวยงานในกรมฯ ถือปฏิบัติ 
       8)   ขอความรวมมือหนวยงานตาง ๆ ในการเผยแพรประกาศ ประกวดราคา สอบราคา เพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
             ในการจัดซื้อจัดจาง เชน  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  อ.ส.ม.ท.กรมประชาสัมพันธ  ศูนยรวม 
             ขาวประกวดราคา   สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  สํานักเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมท้ัง 
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             เผยแพรทางเวบไซตของกรม เวบไซต http://www.gprocurement.go.th และเวบเพจ   
             http://www.dss.go.th/dssweb/os/finance/inventory-news.xsp 
 

• ดานการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดใหมีระบบการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติและ / หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของกรม โดยดําเนินการดังนี้ 

      1) กําหนดผูรับผิดชอบและดําเนินการรวบรวมขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของกรม จากชองทางตาง ๆ 
  2) สํารวจความคิดเห็นจากผูใชบริการ จํานวน 600 ราย          
  3) ไดรับแบบสอบถามสงคืน จํานวน 279 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 46.5 ของแบบสํารวจความคิดเห็นท่ีสงให
ผูใชบริการผลการสํารวจสรุปไดวา   
   3.1) ไมพบเห็นพฤติกรรมสอในทางทุจริต รอยละ  98.4 
   3.2)  ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการปฏิบัติงานของกรมฯ ในดานความซื่อสัตยสุจริตของ    
เจาหนาท่ี โปรงใส เปนธรรม รอยละ 93.0 
 
  4) วิเคราะหความเส่ียงตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
จากชองทางตาง ๆ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สรุปไดวา   
       4.1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีกรมฯ ท่ีสอไปในทางทุจริตมี 
อัตรารอยละ 0.72 ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ท่ีมีอัตรารอยละ 1.0        
             4.2) ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอองคกรเกิดจากความตองการ / ความคาดหวังของลูกคาหรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพในการใหบริการ ความรวดเร็ว การส่ือสาร / การชวยเหลือ สถานท่ี / บรรยากาศ ความ
โปรงใสชองทางการติดตอและบุคลากร  
             4.3) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงท่ีไดจากลูกคาหรือผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถามเปนขอมูลท่ีมี
ผลมาจากปจจัยเส่ียงในดานการพัฒนาบุคลากร  ระบบการควบคุมภายใน  กระบวนการและวิธีการทํางาน มีคะแนน
ความเส่ียงสูงกวาองคประกอบอื่น ๆ และระดับความรุนแรงของความเส่ียงอยูในระดับปานกลาง  ในสวนของ
องคประกอบอื่น ๆ มีคะแนนความเส่ียงอยูในระดับต่ํา 
 

• ดานการสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางจริงจัง 

         1. สรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นและโปรงใสในการปฏิบัติราชการของกรม
วิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) พรอมทั้งใหความรูเครือขายภาคประชาชนฯ ในดานการปองกันการทุจริตดังกลาว 
กับเครือขายทัง้ 22 ราย 
 

4.4 ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรอืที่มีการรองเรียนผาน 
     ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

• ดานการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ 
  กรมฯ ไดจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา / ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบ ตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ี ป.ป.ช.กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01) สมบูรณ และครบถวน
และไดปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบัน 
            กรมฯ ไดประมวลผลขอมูลท่ีจัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป information โดยสรุปขอมูลท่ีไดจากระบบการ
รับฟงขอรองเรียนวา ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไมมีผูรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการละเวน
การ  ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของกรมฯ 
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            กรมฯ ไดเก็บรวบรวมขอมูลการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีประกวดราคา หรือวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมฯ  แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่ ป.ป.ช.กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 02) 
           ๏ ไดรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ไปยัง ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2551)  จัดสงรายงานขอมูลไปยัง ป.ป.ช. เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2551 
           ๏ ไดรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ไปยัง ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551) จัดสงรายงานขอมูลไปยัง ป.ป.ช. เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม  2551 
           ๏ ไดรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ไปยัง ป.ป.ช. ภายในระยะเวลา        
ท่ีกําหนด (ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2551)  จัดสงรายงานขอมูลไปยัง ป.ป.ช. เมื่อวันท่ี 13  ตุลาคม  2550 
 

4.5  การวิเคราะหความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทจุรติ การปฏิบัตแิละ/หรอืละเวนการปฏิบัตหินาที ่
      โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรบัการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
      จํานวน 3 โครงการ   ไดแก  

   1)  โครงการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการสอบเทียบ  งบประมาณท่ีไดรับ 16.8116 ลานบาท 

2)   โครงการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบดานเซรามิก งบประมาณท่ีไดรับ 11.3742 ลานบาท 

3)    โครงการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการ งบประมาณท่ีไดรับ 11.7842 ลานบาท  

• จะเห็นวาจากโครงการท่ีไดรับงบประมาณสูงสุดของกรมวิทยาศาสตรบริการ โครงการท่ี 1)  และ 2)  จะ

เปนโครงการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทางดานทดสอบและสอบเทียบ ปจจัยเส่ียงท่ีอาจจะ

กอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ จะเปนดานการจัดซื้อจัดจาง

เคร่ืองมือสําหรับท่ีจะมาดําเนินงานในโครงการฯ   

• สําหรับโครงการท่ี 5.3  จะเปนการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการ   ดังน้ันปจจัยเส่ียงท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต เน่ืองจากงบประมาณในการดําเนินการอาจไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหไม

เกิดความคุมคาเทาท่ีควรในการดําเนินงาน ทําใหอาจถูกมองวาไมโปรงใสในการบริหารเงินงบประมาณ  

และโดยรวมท้ัง 3 โครงการเกิดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ดังน้ี 

 การกําหนดคุณลักษณะของเครื่องมือเอื้อประโยชนตอผูย่ืนเสนอราคาบางรายและไมครอบคลุมการใช
งาน 

 กระบวนการกล่ันกรอง และการจัดซื้อ ลาชา 
 ความไมคุมทุน  ในโครงการใชบุคลากรในการปฏิบัติงานมากเกินความจําเปนและคาใชจายในการ

ดําเนินการสูงกวารายรับท่ีได  (คาเส่ือมของเครื่องมือ => การเชา หรือการใชเครื่องมือรวมกันเพ่ือให
เกิดความคุมคา) 

 การเบิกจาย คาเบ้ียเล้ียง  ท่ีพัก พาหนะ  บริการจัดทําเอกสาร  ไมเปนไปตามความจริงแลไมะ
เหมาะสม (คาใชจายเกินความเปนจริง ตรวจสอบคาใชจายตางๆ ไดยาก) 

 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไมเปนไปตามเปาหมาย (บางหลักสูตรท่ีใชอบรมไมตรงตามความ
ตองการของลูกคา) 

 ความไมเปนธรรมในการรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม 
 การตั้งเกณฑการผานการประเมินไมเหมาะสม / พัฒนาแลวไมไดคุณภาพตามความตองการ และการ

คัดเลือกวิทยากรที่จะมาฝกอบรมไมเหมาะสมกับหลักสูตร 

 



 9 

5. ตัวช้ีวัด 
1. กรมวิทยาศาสตรบริการมีแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

2. มีการตอบสนองตอขอรองเรียน เร่ือง “ การทุจริตและประพฤติมิชอบ” จากระบบรับฟงขอรองเรียนของกรม

วิทยาศาสตรบริการไดอยางครบถวน 

3. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ/โครงการ หรือแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยระบุปจจัยสนับสนุนปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียน 

พรอมทั้งกําหนดแนวทาง หรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
               ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555    
 

7. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ  
• คณะกรรมการและคณะทํางานการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของกรม

วิทยาศาสตรบริการ 

• ศูนยประสานราชการใสสะอาดของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

8. ผลที่คาดหวัง  
           1. ขาราชการและเจาหนาที่ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  มีความซ่ือสัตย  สุจริต  ปฏิบัติงานดวยความโปรงใสเปน 

               ธรรม และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน  

           2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ และลดโอกาสในการเกิดการ 

                ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

           3. มีระบบรับขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและมีการจัดการเปนไปอยางคลองตัวและรวดเร็ว 
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9.  การจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552- 2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม 
    การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552   ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
         ภายใตกรอบวัตถุประสงค กําหนดกลยุทธในการสรางใหราชการใสสะอาดภายใตระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1   ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตรที่ 2   รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3   เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 4   สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 
2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

1) ปลูกจิตสํานกึ คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         

 กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ 

 1.  การฝกอบรมบุคลากร 

     ดานคุณธรรม  

     จริยธรรม  ธรรมาภิ 

     บาล ตามแนวทาง 

    เศรษฐกิจ พอเพียง   

1.  การฝกอบรมบุคลากร 

     ดานคุณธรรม  

     จริยธรรม  ธรรมาภิ 

     บาล ตามแนวทาง 

    เศรษฐกิจ พอเพียง   

1.  การฝกอบรมบุคลากร 

     ดานคุณธรรม  

     จริยธรรม  ธรรมาภิ 

     บาล ตามแนวทาง 

    เศรษฐกิจ พอเพียง   

1.  การฝกอบรมบุคลากร 

     ดานคุณธรรม  

     จริยธรรม  ธรรมาภิ 

     บาล ตามแนวทาง 

    เศรษฐกิจ พอเพียง   

- 60,000 70,000 80,000 - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

 

คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

 

คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

 

คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

 

คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 
2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

1.2)  สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัยแกทุกภาคสวน         

 กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ 

 1. โครงการอบรมธรรม 

    และ/หรือปฏิบัติธรรม 

    ตามหลักธรรมของ 

    ศาสนา 

1. โครงการอบรมธรรม 

    และ/หรือปฏิบัติธรรม 

    ตามหลักธรรมของ 

    ศาสนา 

1. โครงการอบรมธรรม 

    และ/หรือปฏิบัติธรรม 

    ตามหลักธรรมของ 

    ศาสนา 

1. โครงการอบรมธรรม 

    และ/หรือปฏิบัติธรรม 

    ตามหลักธรรมของ 

    ศาสนา 

- 60,000 70,000 80,000 - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

 2. โครงการสรางความ 

    ตระหนักเกี่ยวกับ  

    พ.ร.บ. ขาราชการ 

    พลเรือน พ.ศ. 2551  

    โดยเฉพาะเรื่อง มาตร 

    การลงโทษผูกระทํา 

    ผิด   (โดยประกาศ 

    วาระ วศ  เรื่อง “สราง 

    ความตระหนักให 

    ปฏิบัติตามระเบียบ 

    วินัยขาราชการ”) 

2. โครงการสรางความ 

    ตระหนักเกี่ยวกับ  

    พ.ร.บ. ขาราชการ 

    พลเรือน พ.ศ. 2551  

    โดยเฉพาะเรื่อง มาตร 

    การลงโทษผูกระทํา 

    ผิด   (โดยประกาศ 

    วาระ วศ  เรื่อง “สราง 

    ความตระหนักให 

    ปฏิบัติตามระเบียบ 

    วินัยขาราชการ”) 

2. โครงการสรางความ 

    ตระหนักเกี่ยวกับ  

    พ.ร.บ. ขาราชการ 

    พลเรือน พ.ศ. 2551  

    โดยเฉพาะเรื่อง มาตร 

    การลงโทษผูกระทํา 

    ผิด   (โดยประกาศ 

    วาระ วศ  เรื่อง “สราง 

    ความตระหนักให 

    ปฏิบัติตามระเบียบ 

    วินัยขาราชการ”) 

2. โครงการสรางความ 

    ตระหนักเกี่ยวกับ  

    พ.ร.บ. ขาราชการ 

    พลเรือน พ.ศ. 2551  

    โดยเฉพาะเรื่อง มาตร 

    การลงโทษผูกระทํา 

    ผิด   (โดยประกาศ 

    วาระ วศ  เรื่อง “สราง 

    ความตระหนักให 

    ปฏิบัติตามระเบียบ 

    วินัยขาราชการ”) 

- - - - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

ทราบขาวสาร/

มาตรการ 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

ทราบขาวสาร/

มาตรการ 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

ทราบขาวสาร/

มาตรการ 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

ทราบขาวสาร/

มาตรการ 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 
2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

 3.  โครงการสรางความ 

      ตระหนักเกี่ยวกับ 

      นโยบายการกํากับ 

      ดูแลองคการที่ดี 

3.  โครงการสรางความ 

      ตระหนักเกี่ยวกับ 

      นโยบายการกํากับ 

      ดูแลองคการที่ดี 

3.  โครงการสรางความ 

      ตระหนักเกี่ยวกับ 

      นโยบายการกํากับ 

      ดูแลองคการที่ดี 

3.  โครงการสรางความ 

      ตระหนักเกี่ยวกับ 

      นโยบายการกํากับ 

      ดูแลองคการที่ดี 

- - - - - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

ทราบขาวสาร/

มาตรการ 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

ทราบขาวสาร/

มาตรการ 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

ทราบขาวสาร/

มาตรการ 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

ทราบขาวสาร/

มาตรการ 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

1.3)  ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริตและรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวมของชาติ         

 กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ 

 1.โครงการยกยองเชิดชู 

   ผูกระทําความดีดาน 

   คุณธรรมและจริยธรรม   

1.โครงการยกยองเชิดชู 

   ผูกระทําความดีดาน 

   คุณธรรมและจริยธรรม   

1.โครงการยกยองเชิดชู 

   ผูกระทําความดีดาน 

   คุณธรรมและจริยธรรม   

1.โครงการยกยองเชิดชู 

   ผูกระทําความดีดาน 

   คุณธรรมและจริยธรรม   

- 100,000 100,000 100,000 - รอยละของ

บุคลากรที่เขามามี

สวนรวมในการ

ประเมินผูกระทําดี 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

 

 

- รอยละของ

บุคลากรที่เขามามี

สวนรวมในการ

ประเมินผูกระทําดี 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

 

- รอยละของ

บุคลากรที่เขามามี

สวนรวมในการ

ประเมินผูกระทําดี 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

 

- รอยละของ

บุคลากรที่เขามามี

สวนรวมในการ

ประเมินผูกระทําดี 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 
2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

2) รวมพลงัแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1) ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต         

 กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ 

 1. การเผยแพรเอกสาร/ 

   ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ 

   ปญหาการทุจริตมิชอบ 

   ในวงราชการ และเผย 

   แพรเกี่ยวกับคานิยม 

   สรางสรรคและจรรยา 

   บรรณวิชาชีพของ 

   ขาราชการทางชองทาง 

   ตางๆ  

   - เผยแพรทาง เว็บไซต  

 “ราชการใสสะอาด 

 ของ  วศ. 

   - บอรดประชาสัมพันธ 

   - แผนพับ 

   - หนังสือเวียน 

1. การเผยแพรเอกสาร/ 

   ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ 

   ปญหาการทุจริตมิชอบ 

   ในวงราชการ และเผย 

   แพรเกี่ยวกับคานิยม 

   สรางสรรคและจรรยา 

   บรรณวิชาชีพของ 

   ขาราชการทางชองทาง 

  ตางๆ  

   - เผยแพรทาง เว็บไซต  

 “ราชการใสสะอาด 

 ของ  วศ. 

   - บอรดประชาสัมพันธ 

   - แผนพับ 

   - หนังสือเวียน 

1. การเผยแพรเอกสาร/ 

   ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ 

   ปญหาการทุจริตมิชอบ 

   ในวงราชการ และเผย 

   แพรเกี่ยวกับคานิยม 

   สรางสรรคและจรรยา 

   บรรณวิชาชีพของ 

   ขาราชการทางชองทาง 

  ตางๆ  

   - เผยแพรทาง เว็บไซต  

 “ราชการใสสะอาด 

 ของ  วศ. 

   - บอรดประชาสัมพันธ 

   - แผนพับ 

   - หนังสือเวียน 

1. การเผยแพรเอกสาร/ 

   ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ 

   ปญหาการทุจริตมิชอบ 

   ในวงราชการ และเผย 

   แพรเกี่ยวกับคานิยม 

   สรางสรรคและจรรยา 

   บรรณวิชาชีพของ 

   ขาราชการทางชองทาง 

  ตางๆ  

   - เผยแพรทาง เว็บไซต  

 “ราชการใสสะอาด 

 ของ  วศ. 

   - บอรดประชาสัมพันธ 

   - แผนพับ 

   - หนังสือเวียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 - ชองทางของการ

ประชาสัมพันธ 

การทุจริต

ประพฤติมิชอบ 

ผาน สื่อตางๆ 

 
คาเปาหมาย 
1= 0 ชองทาง 

3= 1 ชองทาง 

5= 3 ชองทาง 

- ชองทางของการ

ประชาสัมพันธ 

การทุจริตประพฤติ

มิชอบ ผาน สื่อ

ตางๆ 

 
คาเปาหมาย 
1= 0 ชองทาง 

3= 1 ชองทาง 

5= 3 ชองทาง 

- ชองทางของการ

ประชาสัมพันธ 

การทุจริตประพฤติ

มิชอบ ผาน สื่อ

ตางๆ 

 
คาเปาหมาย 
1= 0 ชองทาง 

3= 1 ชองทาง 

5= 3 ชองทาง 

- ชองทางของการ

ประชาสัมพันธ 

การทุจริต

ประพฤติมิชอบ 

ผาน สื่อตางๆ 

 
คาเปาหมาย 
1= 0 ชองทาง 

3= 1 ชองทาง 

5= 3 ชองทาง 

 2. จัดประกวดทูตปองกัน 

    การทุจริต 

2. จัดประกวดทูตปองกัน 

    การทุจริต 

2. จัดประกวดทูตปองกัน 

    การทุจริต 

2. จัดประกวดทูตปองกัน 

    การทุจริต 

- - 100,000 100,000 - รอยละของการ

รับรูขอมูลขาวสาร 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 30 

2= รอยละ 40 

3= รอยละ 50 

4= รอยละ 60 

5= รอยละ 70 

- รอยละของการ

รับรูขอมูลขาวสาร 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 30 

2= รอยละ 40 

3= รอยละ 50 

4= รอยละ 60 

5= รอยละ 70 

- รอยละของการ

รับรูขอมูลขาวสาร 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 30 

2= รอยละ 40 

3= รอยละ 50 

4= รอยละ 60 

5= รอยละ 70 

- รอยละของการ

รับรูขอมูลขาวสาร 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 30 

2= รอยละ 40 

3= รอยละ 50 

4= รอยละ 60 

5= รอยละ 70 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 
2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

2.2) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน         

 กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ 

 1. จัดใหมีระบบการรับฟง 

    ขอรองเรียนเกี่ยวกับ 

    การทุจริตการปฏิบัติ 

    และ / หรือละเวนการ 

    ปฏิบัติหนาที่โดยมิ 

    ชอบของเจาหนาที่ของ 

    กรมตามชองทางตาง  

    ๆ เชน  โทรสาร เว็บ 

    บอรด  แบบสอบถาม   

   กลอง  รับฟงความ  

   คิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

1. จัดใหมีระบบการรับฟง 

    ขอรองเรียนเกี่ยวกับ 

    การทุจริตการปฏิบัติ 

    และ / หรือละเวนการ 

    ปฏิบัติหนาที่โดยมิ 

    ชอบของเจาหนาที่ของ 

    กรมตามชองทางตาง  

    ๆ เชน  โทรสาร เว็บ 

    บอรด  แบบสอบถาม   

   กลอง  รับฟงความ  

   คิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

1. จัดใหมีระบบการรับฟง 

    ขอรองเรียนเกี่ยวกับ 

    การทุจริตการปฏิบัติ 

    และ / หรือละเวนการ 

    ปฏิบัติหนาที่โดยมิ 

    ชอบของเจาหนาที่ของ 

    กรมตามชองทางตาง  

    ๆ เชน  โทรสาร เว็บ 

    บอรด  แบบสอบถาม   

   กลอง  รับฟงความ  

   คิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

1. จัดใหมีระบบการรับฟง 

    ขอรองเรียนเกี่ยวกับ 

    การทุจริตการปฏิบัติ 

    และ / หรือละเวนการ 

    ปฏิบัติหนาที่โดยมิ 

    ชอบของเจาหนาที่ของ 

    กรมตามชองทางตาง  

    ๆ เชน  โทรสาร เว็บ 

    บอรด  แบบสอบถาม   

   กลอง  รับฟงความ  

   คิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

- 20,000 20,000 20,000 - จํานวนชองทาง

ที่รับฟงขอ

รองเรียนเกี่ยวกับ

การทุจริต

ประพฤติมิชอบ 

 
คาเปาหมาย 
1= 0 ชองทาง 

3= 1 ชองทาง 

5= 3 ชองทาง 

- จํานวนชองทางที่

รับฟงขอรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 

 

 
คาเปาหมาย 
1= 0 ชองทาง 

3= 1 ชองทาง 

5= 3 ชองทาง 

- จํานวนชองทางที่

รับฟงขอรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 

 

 
คาเปาหมาย 
1= 0 ชองทาง 

3= 1 ชองทาง 

5= 3 ชองทาง 

- จํานวนชองทางที่

รับฟงขอรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 

 

 
คาเปาหมาย 
1= 0 ชองทาง 

3= 1 ชองทาง 

5= 3 ชองทาง 

 2. การสรางเครือขายภาค 

     ประชาชนเพื่อเสริม 

     สรางความเชื่อมั่นและ 

     โปรงใสในการปฏิบัติ 

     ราชการของกรม 

     วิทยาศาสตรบริการ  

    - เชิญชวนลูกคา/ 

     ผูรับบริการ/ประชาชน 

     เขารวมเปนเครือขาย 

     ในการชี้เบาะแสการ 

     ทุจริตประพฤติมิชอบ 

     ของบุคลากร วศ. 

2. การสรางเครือขายภาค 

     ประชาชนเพื่อเสริม 

     สรางความเชื่อมั่นและ 

     โปรงใสในการปฏบิัติ 

     ราชการของกรม 

     วิทยาศาสตรบริการ  

    - เชิญชวนลูกคา/ 

     ผูรับบริการ/ประชาชน 

     เขารวมเปนเครือขาย 

     ในการชี้เบาะแสการ 

     ทุจริตประพฤติมิชอบ 

     ของบุคลากร วศ. 

2.การสรางเครือขายภาค 

     ประชาชนเพื่อเสริม 

    สรางความเชื่อมั่นและ 

     โปรงใสในการปฏิบัติ 

     ราชการของกรม 

     วิทยาศาสตรบริการ  

   - เชิญชวนลูกคา/ 

    ผูรับบริการ/ประชาชน 

     เขารวมเปนเครือขาย 

     ในการชี้เบาะแสการ 

     ทุจริตประพฤติมิชอบ 

     ของบุคลากร วศ. 

2. การสรางเครือขายภาค
ประชาชนเพื่อเสริม 

     สรางความเชื่อมั่นและ 

โปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการของกรม 

     วิทยาศาสตรบริการ  

    - เชิญชวนลูกคา/ 

     ผูรับบริการประชาชน 

     เขารวมเปนเครือขาย 

     ในการชี้เบาะแสการ 

     ทุจริตประพฤติมิชอบ 

     ของบุคลากร วศ. 

- - - - -  จํานวนเครือ 

ขายภาค

ประชาชนในการชี้

เบาะแสการทุจริต

ประพฤติมิชอบ

ของบุคลากร วศ. 

 
คาเปาหมาย 
1= 2 เครือขาย 

2= 4 เครือขาย 

3= 6 เครือขาย 

4= 8 เครือขาย 

5= 10 เครือขาย 

-  จํานวนเครือ 

ขายภาคประชาชน

ในการชี้เบาะแส

การทุจริตประพฤติ

มิชอบของ

บุคลากร วศ. 

 
คาเปาหมาย 
1= 2 เครือขาย 

2= 4 เครือขาย 

3= 6 เครือขาย 

4= 8 เครือขาย 

5= 10 เครือขาย 

-  จํานวนเครือ 

ขายภาคประชาชน

ในการชี้เบาะแส

การทุจริตประพฤติ

มิชอบของ

บุคลากร วศ. 

 
คาเปาหมาย 
1= 2 เครือขาย 

2= 4 เครือขาย 

3= 6 เครือขาย 

4= 8 เครือขาย 

5= 10 เครือขาย 

-  จํานวนเครือ 

ขายภาค

ประชาชนในการชี้

เบาะแสการทุจริต

ประพฤติมิชอบ

ของบุคลากร วศ. 

 
คาเปาหมาย 
1= 2 เครือขาย 

2= 4 เครือขาย 

3= 6 เครือขาย 

4= 8 เครือขาย 

5= 10 เครือขาย 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 
2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

3) เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจรติ 

  3.1)  เสริมสรางความเขมแข็งของการตรวจสอบภายใน / การควบคุมภายใน         

 กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ 

3.1) เสริมสราง 

การตรวจ สอบ

ถวงดุลอํานาจ 

1.  การเพิ่มระดับการ 

     ควบคุมระบบ 

     E-auction  

    (ตอเนื่องจากปที่แลว) 

1.  การเพิ่มระดับการ 

     ควบคุมระบบ  

    E-auction  

    (ตอเนื่องจากปที่แลว) 

1.  การเพิ่มระดับการ 

     ควบคุมระบบ  

    E-auction  

    (ตอเนื่องจากปที่แลว) 

1.  การเพิ่มระดับการ 

     ควบคุมระบบ  

     E-auction  

    (ตอเนื่องจากปที่แลว) 

- - - - รอยละของการ

ตรวจสอบ E-

auction ที่ไมพบ

ขอผิดปกติ 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 70 

3= รอยละ 80 

4= รอยละ 90 

5= รอยละ 95 

รอยละของการ

ตรวจสอบ E-

auction ที่ไมพบ

ขอผิดปกติ 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 70 

3= รอยละ 80 

4= รอยละ 90 

5= รอยละ 95 

รอยละของการ

ตรวจสอบ E-

auction ที่ไมพบ

ขอผิดปกติ 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 70 

3= รอยละ 80 

4= รอยละ 90 

5= รอยละ 95 

รอยละของการ

ตรวจสอบ E-

auction ที่ไมพบ

ขอผิดปกติ 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 70 

3= รอยละ 80 

4= รอยละ 90 

5= รอยละ 95 

 2. ตั้ง War Room  

    ปองกันการทุจริต  

   (ดานการจัดซื้อ/ 

    จัดจาง) 

2. ตั้ง War Room  

    ปองกันการทุจริต  

   (ดานการจัดซื้อ/ 

    จัดจาง) 

2. ตั้ง War Room  

    ปองกันการทุจริต  

   (ดานการจัดซื้อ/ 

    จัดจาง) 

2. ตั้ง War Room  

    ปองกันการทุจริต  

   (ดานการจัดซื้อ/ 

    จัดจาง) 

- - - - รอยละของการ

ตอบสนองตอ

เหตุการณที่เกิด

ภายในเวลาที่

กําหนด 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 70 

2= รอยละ 75 

3= รอยละ 80 

4= รอยละ 85 

5= รอยละ 90 

รอยละของการ

ตอบสนองตอ

เหตุการณที่เกิด

ภายในเวลาที่

กําหนด 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 70 

2= รอยละ 75 

3= รอยละ 80 

4= รอยละ 85 

5= รอยละ 90 

รอยละของการ

ตอบสนองตอ

เหตุการณที่เกิด

ภายในเวลาที่

กําหนด 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 70 

2= รอยละ 75 

3= รอยละ 80 

4= รอยละ 85 

5= รอยละ 90 

รอยละของการ

ตอบสนองตอ

เหตุการณที่เกิด

ภายในเวลาที่

กําหนด 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 70 

2= รอยละ 75 

3= รอยละ 80 

4= รอยละ 85 

5= รอยละ 90 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 
2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

 3. จัดอบรมความรูเกี่ยว 

    กับกฎหมายการ 

    ปองกันแลปราบปราม 

    การทุจริต 

 

 

3. จัดอบรมความรูเกี่ยว 

    กับกฎหมายการ 

    ปองกันแลปราบปราม 

    การทุจริต 

 

 

3. จัดอบรมความรูเกี่ยว 

    กับกฎหมายการ 

    ปองกันแลปราบปราม 

    การทุจริต 

 

 

3. จัดอบรมความรูเกี่ยว 

    กับกฎหมายการ 

    ปองกันแลปราบปราม 

    การทุจริต 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

 4. จัดทัศนศึกษาดูงาน 

    ขององคกรที่ไดรับการ 

    ยกยอง 

4. จัดทัศนศึกษาดูงาน 

    ขององคกรที่ไดรับการ 

    ยกยอง 

4. จัดทัศนศึกษาดูงาน 

    ขององคกรที่ไดรับการ 

    ยกยอง 

4. จัดทัศนศึกษาดูงาน 

    ขององคกรที่ไดรับการ 

    ยกยอง 

- 20,000 20,000 20,000 - รอยละของ

จํานวนคนดูงาน 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

จํานวนคนดูงาน 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

จํานวนคนดูงาน 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

จํานวนคนดูงาน 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

 5. สงเสริมใหทุก 

    หนวยงาน มีมาตรการ 

    และสอดสองการทุจริต 

5. สงเสริมใหทุก 

    หนวยงาน มีมาตรการ 

    และสอดสองการทุจริต 

5. สงเสริมใหทุก 

   หนวยงาน มีมาตรการ 

   และสอดสองการทุจริต 

5. สงเสริมใหทุก 

    หนวยงาน มีมาตรการ 

    และสอดสองการทุจริต 

- - - - - รอยละของ

ความสําเร็จ 

ของกาดําเนินงาน 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 50 

2= รอยละ 55 

3= รอยละ 60 

4= รอยละ 65 

5= รอยละ 70 

- รอยละของ

ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 50 

2= รอยละ 55 

3= รอยละ 60 

4= รอยละ 65 

5= รอยละ 70 

- รอยละของ

ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 50 

2= รอยละ 55 

3= รอยละ 60 

4= รอยละ 65 

5= รอยละ 70 

- รอยละของ

ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 50 

2= รอยละ 55 

3= รอยละ 60 

4= รอยละ 65 

5= รอยละ 70 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 
2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

4) สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

4.1)  สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู         

 กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ 

 1. การอบรมใหความรูแก 

    บุคลากรดานกฎหมาย 

    และ ระเบียบพัสดุวา 

    ดวยการจัดซื้อจัดจาง   

1. การอบรมใหความรูแก 

    บุคลากรดานกฎหมาย 

    และ ระเบียบพัสดุวา 

    ดวยการจัดซื้อจัดจาง   

1. การอบรมใหความรูแก 

    บุคลากรดานกฎหมาย 

    และ ระเบียบพัสดุวา 

    ดวยการจัดซื้อจัดจาง   

1. การอบรมใหความรูแก 

    บุคลากรดานกฎหมาย 

    และ ระเบียบพัสดุวา 

    ดวยการจัดซื้อจัดจาง   

50,000 60,000 70,000 80,000 - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรม 

 
คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

 2. การจัดทําเอกสารคูมือ 

   เกี่ยวกับการตรวจสอบ 

   ภายในหนวยงาน   เชน  

   คูมือการจัดซื้อจัดจาง 

2. การจัดทําเอกสารคูมือ 

   เกี่ยวกับการตรวจสอบ 

   ภายในหนวยงาน   เชน  

   คูมือการจัดซื้อจัดจาง 

2. การจัดทําเอกสารคูมือ 

   เกี่ยวกับการตรวจสอบ 

   ภายในหนวยงาน   เชน  

   คูมือการจัดซื้อจัดจาง 

2. การจัดทําเอกสารคูมือ 

   เกี่ยวกับการตรวจสอบ 

   ภายในหนวยงาน   เชน  

   คูมือการจัดซื้อจัดจาง 

- - - - - จํานวนเอกสารที่

เผยแพร 

 
คาเปาหมาย 
1= 0 คูมือ 

 

3= 1 คูมือ 

 

5= 2 คูมือ 

 

 

 

- จํานวนเอกสารที่

เผยแพร 

 
คาเปาหมาย 
1= 0 คูมือ 

 

3= 1 คูมือ 

 

5= 2 คูมือ 

 

 

 

- จํานวนเอกสารที่

เผยแพร 

 
คาเปาหมาย 
1= 0 คูมือ 

 

3= 1 คูมือ 

 

5= 2 คูมือ 

 

 

 

- จํานวนเอกสารที่

เผยแพร 

 
คาเปาหมาย 
1= 0 คูมือ 

 

3= 1 คูมือ 

 

5= 2 คูมือ 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 
2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

4.2) สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทุจริต         

 กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ 

 1. การสรางศูนยขอมูล 

   สารสนเทศดานความรู 

  เกี่ยวกับการปราบปราม 

  ทุจริต    

1. การสรางศูนยขอมูล 

   สารสนเทศดานความรู 

  เกี่ยวกับการปราบปราม 

  ทุจริต    

1. การสรางศูนยขอมูล 

   สารสนเทศดานความรู 

  เกี่ยวกับการปราบปราม 

  ทุจริต    

1. การสรางศูนยขอมูล 

   สารสนเทศดานความรู 

  เกี่ยวกับการปราบปราม 

  ทุจริต    

- - - 100,000 - รอยละของผูเขา

เยี่ยมชม 

 

คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

 

- จํานวนเรื่องที่

บันทึกเขาศูนย

ขอมูลฯ 

 
คาเปาหมาย 
1=  5 เรื่อง 

2= 10 เรื่อง 

3= 15 เรื่อง 

4= 20 เรื่อง 

5= 25 เรื่อง 

 

 

 

 

- รอยละของผูเขา

เยี่ยมชม 

 

คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

 

- จํานวนเรื่องที่

บันทึกเขาศูนย

ขอมูลฯ 

 
คาเปาหมาย 
1=  5 เรื่อง 

2= 10 เรื่อง 

3= 15 เรื่อง 

4= 20 เรื่อง 

5= 25 เรื่อง 

 

 

 

 

- รอยละของผูเขา

เยี่ยมชม 

 

คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

 

- จํานวนเรื่องที่

บันทึกเขาศูนย

ขอมูลฯ 

 
คาเปาหมาย 
1=  5 เรื่อง 

2= 10 เรื่อง 

3= 15 เรื่อง 

4= 20 เรื่อง 

5= 25 เรื่อง 

 

 

 

 

- รอยละของผูเขา

เยี่ยมชม 

 

คาเปาหมาย 
1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

 

- จํานวนเรื่องที่

บันทึกเขาศูนย

ขอมูลฯ 

 
คาเปาหมาย 
1=  5 เรื่อง 

2= 10 เรื่อง 

3= 15 เรื่อง 

4= 20 เรื่อง 

5= 25 เรื่อง 
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แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 ยุทธศาสตร 
 

กิจกรรม/โครงการ  
งบประมาณ 

(บาท) 
 ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1)  ปลกูจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

1.2  สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  

      จริยธรรมและวินัยแกทุกภาคสวน 
1.  โครงการสรางความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 

 วศ. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี เพื่อประกาศเจตนารมย 

- - รอยละของบุคลากรที่ไดรับทราบ 

   ขาวสาร/มาตรการ 

1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

2)  รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1)  ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต 

 

1. การเผยแพรเอกสาร/ประชาสัมพันธเกี่ยวกับปญหาการทุจริตมิชอบในวงราชการ และ 

   เผยแพรเกี่ยวกับคานิยมสรางสรรคและจรรยาบรรณวิชาชีพของขาราชการทางชองทาง 

   ตางๆ   

    - เผยแพรทางเว็บไซต “ราชการใสสะอาดของ  วศ. 

    - บอรดประชาสัมพันธ 

    - แผนพับ 

    - หนังสือเวียน 

50,000 - ชองทางของการประชาสัมพันธ 

   การทุจริตประพฤติมิชอบ ผาน สือ่ 

   ตางๆ 

 

 

คาเปาหมาย 
1= 0 ชองทาง 

3= 1 ชองทาง 

5= 3 ชองทาง 

2.2) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค 

       สวน  

 

2.  การสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นและโปรงใส 

    ในการปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

    - เชิญชวนลูกคา/ผูรับบริการ/ประชาชนเขารวมเปนเครือขายในการชี้เบาะแสการ 

      ทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร วศ. 

 ดําเนินการตอเนื่องจากป 2549 - 2551 

- - จํานวนเครือขายภาคประชาชนใน 

   การชี้เบาะแสการทุจริตประพฤติมิ 

    ชอบของบุคลากร วศ. 

 

 

1= 2 เครือขาย 

2= 4 เครือขาย 

3= 6 เครือขาย 

4= 8 เครือขาย 

5= 10 เครือขาย 
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2552 ยุทธศาสตร 

 
กิจกรรม/โครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

 ตัวชี้วัด เปาหมาย 

3)  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงาน ตอตานการทุจริต 

3.1  เสริมสรางความเขมแข็งของการตรวจสอบ 

      ภายใน / การควบคุมภายใน 
1. จัดอบรมความรูเกี่ยวกับกฏหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

    **เชิญ อัยการมาสนทนา วศ. 

 สนทนา วศ. ครั้งที่  155  เรื่อง ความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการบริหาร 

: ความรับผิดทางการปกครอง (วินัย) 

20,000 - รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ 

   ฝกอบรม 

 

1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

4)  สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4.1 สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู 1. การอบรมใหความรูแกบุคลากรดานกฎหมายและ ระเบียบพัสดุวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 

 โครงการฝกอบรม “เทคนิคการบริหารงานจัดซื้อและจัดจางอยางมี

ประสิทธิภาพ  (จท. เจาภาพ คาดวาจะจัดในประมาณ เดือน สิงหาคม 2552) 

50,000 - รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ 

   ฝกอบรม 

 

1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 
 
 

                                                                   เหน็ชอบใหดําเนินการ 

                                                                                                                                                                                    ลงนาม               

                                                                                                                                                                                                               (นายปฐม แหยมเกตุ) 

                                                                                                                                                                            31  ม.ีค.2552 
 
 
 


