
 

แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ยุทธศาสตร 

 

กิจกรรม/โครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

 ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1)  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

1. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแนวพระราชดําริและ 

     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เดือน พฤศจิกายน 2552 จํานวน 4 ครั้ง  

           1. ครั้งที่ 1 วันที่ 5-8 พ.ย.52        2. ครั้งที่ 2 วันที่ 12-15 พ.ย.52 

           3. ครั้งที่ 3 วันที่ 19-22 พ.ย.52    4. ครั้งที่ 4 วันที่  26-29 พ.ย.52 

800,000 - รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ 

   ฝกอบรมจากการคัดเลือกผูเขา 

   โครงการ 

 

1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

1.2  สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  

      จริยธรรมและวินัยแกทุกภาคสวน 

1. ดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 

       - ดําเนินการตอเนื่องจากป 52 

 

- -  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

    ตามนโยบาย 

1= 0 เรื่อง 

3= 2 เรื่อง 

5= 4 เรื่อง 

 

 1.3)  ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย 

         สุจริตและรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวม 

         ของชาติ 

1.โครงการยกยองเชิดชู ผูกระทําความดีดานคุณธรรมและจริยธรรม   

     -  ประกาศเกียรติคุณผูกระทําความดีดานคุณธรรม จริยธรรม 

80,000 - จํานวนบุคลากรที่ไดรับการคัดเลือก 

  จากหนวยงานภายใน  วศ.  

  

 

1= 4 คน 

3= 6 คน 

5= 8 คน 

2)  รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1)  ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต 

 

1. การเผยแพรเอกสาร/ประชาสัมพันธเกี่ยวกับปญหาการทุจริตมิชอบในวงราชการ และ 

   เผยแพรเกี่ยวกับคานิยมสรางสรรคและจรรยาบรรณวิชาชีพของขาราชการทางชองทาง 

   ตางๆ   

    - เผยแพรทางเว็บไซต “ราชการใสสะอาดของ  วศ. 

    - บอรดประชาสัมพันธ 

    - แผนพับ            

    - หนังสือเวียน 

 

 

 

 

50,000 - ชองทางของการประชาสัมพันธ 

   การทุจริตประพฤติมิชอบ ผาน สือ่ 

   ตางๆ 

 

 

 

1= 0 ชองทาง 

3= 1 ชองทาง 

5= 3 ชองทาง 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ยุทธศาสตร 

 

กิจกรรม/โครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

 ตัวชี้วัด เปาหมาย 

2.2) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค 

       สวน  

 

2.  การสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นและโปรงใส 

    ในการปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

    - เชิญชวนลูกคา/ผูรับบริการ/ประชาชนเขารวมเปนเครือขายในการชี้เบาะแสการ 

      ทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร วศ. 

 ดําเนินการตอเนื่องจากป 2549 - 2552 

- - จํานวนเครือขายภาคประชาชนใน 

   การชี้เบาะแสการทุจริตประพฤติมิ 

    ชอบของบุคลากร วศ. 

 

 

1=  6 เครือขาย 

2=  8 เครือขาย 

3= 10 เครือขาย 

4= 12 เครือขาย 

5= 14 เครือขาย 

 3. เรื่องรองเรียนรองทุกขที่แสดงไวในระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข  

    ของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

 ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 ป 2553 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ 

- - ระดับความสําเร็จของการดําเนิน 

  การเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียนจนไดขอ 

  ยุติ 

 

1= รอยละ 74 

2= รอยละ 77 

3= รอยละ 80 

4= รอยละ 83 

5= รอยละ 86 

3)  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงาน ตอตานการทุจริต 

3.1  เสริมสรางความเขมแข็งของการตรวจสอบ 

      ภายใน / การควบคุมภายใน 

1. สงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาขาราชการ ธรรมาภิ 

     บาล หลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

      -  ประกาศ “จรรยาขาราชการ” 

- - จํานวนชองทางที่ไดเผยแพรให 

   บุคลากรรับทราบ 

1= 0 ชองทาง 

3= 1 ชองทาง 

5= 3 ชองทาง 

4)  สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4.1 สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู 1. การอบรมใหความรูแกบุคลากรดานกฎหมายและ ระเบยีบที่เกี่ยวของกับ 

    การทุจริตคอรัปชั่น 

    - วศ. จัดสนทนาประสา วศ. ประมาณเดือนมิถุนายน 2553  

 

50,000 

 

 

 

- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ 

   ฝกอบรมจากการคัดเลือกผูเขา 

   รวมสนทนาของแตละสํานัก/ 

   โครงการ/กอง 

1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 
 

                                                          เหน็ชอบใหดําเนินการ 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                    (นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

                                                                                                                                                                                                                                                                         19 มีนาคม 2553 

 


