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แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป  
ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

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

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

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

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดจัดทําขึ้นมาเปนขอตกลงรวมกันกับภาคีทุก
ภาคสวนอยางมีสวนรวม เพ่ือใชเปนแนวทางรวมกันและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกัน ตลอดจนการมี
สวนรวมรับผิดชอบ ตลอดจนเปนการพัฒนาเครือขายดานกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งเปน
กลไกในการขับเคล่ือนใหการดําเนินงานในการปองการและปราบปรามการทุจริตบรรลุผลเปาประสงคตามท่ีกําหนดไว
อยางเปนรูปธรรม  

กรมวิทยาศาสตรบริการ คํานึงถึงความสําคัญของนโยบายรัฐบาลเปนอยางยิ่ง  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการ

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

การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552   ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

เพื่อใหทุกหนวยงานและบุคลากรไดมีแนวทางในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อใหบรรลุเปาประสงคหลักในการ

ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมวิทยาศาสตรบริการตอไป   
 

2. วัตถุประสงค 
           วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

            2.1  เพื่อสงเสริมพฤติกรรมและการปฏิบัติงานที่สุจริตและโปรงใส ของขาราชการและเจาหนาทีทุ่กคนของกรม

วิทยาศาสตรบริการ 

              2.2  เพื่อสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนของกรมวิทยาศาสตรบริการ มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรม

เรื่องความซื่อสัตย ไมทุจริต ไมติดสินบน มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  สงผลใหหนวยงาน

ปลอดการทุจริต คอรปชั่น มุงสูราชการไทยใสสะอาด 

2.3 เพื่อปองกันหรือแกไขปญหาการทุจริตไดทันสถานการณ 

2.4 เพื่อใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ทุกคน

ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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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 วิเคราะหสถานการณเพื่อทบทวนแผนการปองกันฯ 
 ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 

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

พ.ศ. 2553  ดังนี้ 
กรมวิทยาศาสตรบริการในฐานะหนวยงานภาครัฐ ซึ่งตองจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 

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

2553  จึงไดดําเนินการศึกษา  ทบทวน วิเคราะหขอมูลจากยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ทั้ง 4 ยุทธศาสตร 
1 

 เห็นวายุทธศาสตรทั้ง 4 แนวทางกับส่ิงที่คาดหวังภายใตบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิ

วัตนที่ปรับเปล่ียนไปอยางรวดเร็วและมีความซับซอน ทําใหกระบวนการพัฒนาในดานตาง ๆ ขาดความสมดุลและ

กอใหเกิดปญหามากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน” นั้นเอง  จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกลไก

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   เนื่องจากปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

กอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจ   การเมือง  สังคม  และความมั่นคงของชาติ   ประชาชนจึงมีความคาดหวังตอ

กระบวนการปองกนัและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมากขึ้นตามลําดับ    
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4.1 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน 
สังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต  

พันธกิจ 
1. สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม   

2. พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 

3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจ 

4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงคหลัก 1 
สังคมไทย 

มีวินัย คุณธรรม 
และ 

จริยธรรม 

 

วัตถุประสงคหลัก 2 
 เครือขายจากทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปราม

การทุจริต  

วัตถุประสงคหลัก 3 
ระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม 
กระจาย และถวงดุล
อํานาจมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคหลัก 4 
สังคมรูเทาทัน รวมคิด
ปองกันการทุจริต 

  

ยุทธศาสตร 1 
ปลูกจิตสํานึก คานิยม 
คุณธรรม จริยธรรม 
และสรางวนิัยแกทุก

ภาคสวน  

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.2 สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติ

ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ

วินัยแกทุกภาคสวน 

1.3 กําหนดใหการศึกษาเปน

เครื่องมือในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

1.4  ผลักดันใหคานิยมเชิดชู

ความดี ความซื่อสัตยสุจริตและ

รังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวม

ของชาติ  

ยุทธศาสตร 2 
รวมพลังแผนดินปองกัน
และปราบปรามการ

ทุจริต  

ยุทธศาสตร 3 
เสริมสรางความ

แข็งแกรงแกหนวยงาน
ตอตานการทุจริต  

 

ยุทธศาสตร 4 
สรางบุคลากรมืออาชีพ
ปองกันและปราบปราม

การทุจริต 
  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
2.1 ประชาสัมพันธตอตานการ

ทุจริต  

2.2 เสริมสรางกระบวนการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน  

2.3 เสริมสรางความเขมแข็งของ

เครือขาย 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
3.1  สงเสริมการสรางความเปนอิสระใน

การดําเนินงาน  

3.2 สรางกลไกการตอตานการทุจริตโดย

การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น 

3.3  เสริมสรางการตรวจ สอบถวงดุล

อํานาจ  

3.4 เสริมสรางประสิทธิภาพของ

กฎหมาย 

3.5 เสริมสรางความเขมแข็งในการ

ตรวจสอบทรัพยสิน 

3.6 เสริมสรางความเขมแข็งในการ

ตอตานการรับสินบนและสงเสริมความ

ซื่อสัตยในภาคธุรกิจเอกชน 

3.7 สงเสริมความรวมมือกับองคกร

ตางประเทศ  

3.8 จัดทําดัชนีชี้วัดความโปรงใสใน

สังคมไทย  

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
4.1 สงเสริมการประพฤติตนตาม

มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.2สงเสริมการสรางมาตรฐาน

เสนทางวิชาชีพและมาตรฐานคา

ตอบ แทนพิเศษ  

4.3สงเสริมการสรางความรวมมือ

ดานวิชาการกับองคกร

ตางประเทศ 

4.4 สงเสริมการสรางองคกรการ

จัดการความรู 

4.5สงเสริมการสรางศูนยขอมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับการทุจริต 

4.6 สรางมาตรฐานหลักสูตร

ฝกอบรมของหนวยงานตอตาน

การทุจริต 
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 การวิเคราะหยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต       

• ประชาชนตื่นตัวในสิทธิ  เสรีภาพ   และสังคมเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของกระแสบริโภคนิยมอันเปน 

สาเหตุของการทุจริต    ทั้งนี้จะเห็นไดจากการมีแนวรวมของประชาชนทุกภาคสวนที่เปนเครือขาย/สมาชิกในการแจง

เบาะแสการทุจริต และมีการรณรงคสรางจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริตมากขึ้น     ตลอดจนประชาชนเริ่มหันมามอง

กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตวาไดทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามความคาดหวังของประชาชนที่ตองการ

ความโปรงใส   ตรวจสอบไดแลวหรือไม     กลไกของกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีการปฏิบัติงานดวย

ความซื่อสัตย  ชอบธรรมมากนอยเพียงใด   ตลอดจนผูที่ปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมี

คุณธรรม จริยธรรมในระดับไหน  

• การปรับเปล่ียนที่จะทําใหกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดทําหนาที่อยางถูกตองนั้น 

จําเปนตองมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากร   ในขณะที่ตองนําหลัก

ประชาธิปไตยมาใชกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น โดยเฉพาะการสงเสริมใหเอกชนและภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในลักษณะของพหุภาคี โดยใหมี
การเรียนรูรวมกัน และพัฒนาศักยภาพขององคกรภาคเอกชนและประชาคมมากขึ้น ซึ่งรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   ไดสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  โดยขาราชการของรัฐตระหนักวา

ตองใหบริการและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคประชาชนอยางเต็มที่   รวมทั้งสงเสริมใหผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน

เขามามีสวนรวมในการเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต กลไกสําคัญประการหนึ่ง คือ หนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ซึ่งจากการศึกษาพบวายังมีปจจัยถวงตอการพัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต กลาวคือ  แมวาจะไดมี

ความพยายามในการพัฒนาองคกรในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาโดยตอเนื่อง  แตการพัฒนา
องคกรยังขาดทิศทางรวมกันที่ชัดเจน  โดยเฉพาะวัฒนธรรมขององคกรเดิมที่มุงเนนการสรางความสําคัญแก
หนวยงานของตนมากกวาประโยชนโดยสวนรวมของสังคม  ในขณะที่ระดับการพัฒนาระบบการบริหารของ

หนวยงานในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีความไมเทาเทียมกัน   

• ระบบการประสานงานระหวางภายในหนวยงานก็มีความไมชัดเจนทั้งระบบการประสานงานกับ 

ภายนอกองคกรมีความไมเหมาะสม          การที่หนวยงานในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตยังมองปญหา

อยางแยกสวน    ขาดการเรียนรูรวมกันและไมแกปญหาในลักษณะองคกรรวมเปนส่ิงที่ทําใหแรงขับเคลื่อนในอันที่จะ

พัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตขาดพลังที่จะไปสูทิศทางที่ตองการ  และยังพบวากลไกของการ

ตรวจสอบและถวงดุลการปฏบิัติงานระหวางในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยกันเองก็มีปญหาทั้งใน

เรื่องของความชัดเจน และบทบาทในอดีตที่ผานมากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตปราศจากการบูรณาการ

ขับเคลื่อนและกําหนดทิศทางหลักของกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมกัน   

       จะเห็นวานอกจากประเด็นดานการประสานงานแลว        หนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตยังมีปญหาดานโครงสรางการทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบโดยโครงสรางขององคกรไม
เหมาะสมกับภารกิจ การแบงอํานาจหนาทีภ่ายในหนวยงานยังไมเหมาะสม และการจัดอัตรากําลังไมสอดรับ
กับปริมาณงาน รวมทั้งยังพบปญหาดานการบริหารจัดการและระบบการทํางานภายในองคกรปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต   กลาวคือ   การบริหารงานยังยึดติดกับระบบราชการแบบเกาที่เชื่องชา     ยึดติดกับแนวความคิด

การบริหารแบบระบบราชการที่ยึด    กฎ    ระเบียบ     มีการดําเนินงานแบบศูนยรวมอํานาจมากเกินความจําเปน ไมมีการ

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูระดับตาง ๆ  เทาที่ควร      รวมทั้งกฎหมายขาดความชัดเจน ครอบคลุม ขั้นตอนของ 
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กฎหมายมีมากเกินไป ทั้งนี้ ยังพบปญหาจากการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ทําใหการดําเนินงานหละหลวม และถูก

แทรกแซงจากฝายการเมืองไดโดยงาย      นอกจากนี้ ยังขาดการพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

อยางเปนระบบและตอเนื่อง          บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานสภาพความเปนจริงและปญหาที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศนํามาสูแนวคิดในการปรบปรุงกระบวนการดําเนินงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต       โดยการประสานเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของและทุกภาค
สวนเพ่ือลดอัตรากาํลัง     เวลา และภาระการจัดการ   สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ควบคูกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยการกระจายอํานาจและการผองถายภาระงาน   ตลอด   
จนการสรางมาตรฐาน   และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อวเิคราะหปญหา   อุปสรรคที่พบ    และ
นําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาว แนวคิดเหลานี้นํามาสูการพัฒนากลไกในการขับเคล่ือน 
กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคสอดคลองกับพันธกิจและนําไปสู
วิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ   โดยมีกลไกในการขับเคลื่อน 4 ประการ

ดวยกัน คือ 

1. การประสานความรวมมือ 

2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

3. การสรางมาตรฐาน 

4. การติดตามประเมินผล 

 

4.2  ผลการวิเคราะหและการทบทวนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุรติ 
 4.2.1  จากการวิเคราะหและทบทวนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง 4  

ยุทธศาสตร มาตรการ/แนวทางดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร เพื่อใชเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดกิจกรรม/โครงการ

ภายใตยุทธศาสตรแตละดานของแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และจัดทํา

แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  พรอมทั้งผลการดําเนินการตาม

มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ผานมา ผลการดําเนินงานของกรม
วิทยาศาสตรบริการสามารถดําเนินการเปนไปตามเปาหมายตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต และไมมีการ
รองเรียนที่สอใหเกิดการทุจริต ตามเอกสารหมายเลข 1 (รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปองกัน และคุณธวัชชัย
รายงานตามบันทึก จท.สล ลงวันที่ 28 ก.ย.2552)  นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตรบริการไมไดรับขอมูลการรองเรียนของ
สวนราชการจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการจากศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการ
ประชาชน สํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนยรับเรื่องรองเรียน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม  ดังนี้ 

 ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
          ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

           กรมวิทยาศาสตรบริการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 2552   

   ไดแลวเสร็จ พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ และไดจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม 

   การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  ไดแลวเสร็จ  ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 30  

   กันยายน 2552 และจัดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. วันที่ 31 ตุลาคม 2552  แลว ดังไดกลาวไวขางตน ดังนี้ 
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• ดานการปองกนัการทุจริตและสรางความโปรงใส 
1) ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของกรมฯ โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดทํารายงานผล 

       การวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ เพื่อใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และประชาสัมพันธใหภาครัฐ /   

       ภาคเอกชน /  ประชาชน / ผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

        2)   มีการตรวจสอบภายในอยางเปนอิสระและสม่ําเสมอ ทุก 2 เดือน 

        3)   ใชระบบ GFMIS ในการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน บัญชี และ พัสดุ ทุกรายการ 

        4)   ในการจัดซื้อจัดจางพัสดุวงเงิน 2 ลานบาทขึ้นไป กรมฯ ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

              ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 อยางเครงครัด โดยแตงตั้งบุคคลภายนอกเขารวมเปนคณะกรรมการ 

              ประกวดราคา  ในการจัดซื้อจัดจางพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

5) เผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางและประกาศจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) รวมทั้งผลการ  

      พิจารณาฯ ผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนตรวจสอบได 

       6)   เผยแพรเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหทุกหนวยงานในกรมฯ ถือปฏิบัติ 

       7)   ขอความรวมมือหนวยงานตาง ๆ ในการเผยแพรประกาศ ประกวดราคา สอบราคา เพื่อใหเกิดความโปรงใสใน 

             การจัดซื้อจัดจาง เชน  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  อ.ส.ม.ท.กรมประชาสัมพันธ  ศูนยรวมขาว 

             ประกวดราคา   สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  สํานักเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมทั้ง 

             เผยแพรทางเวบไซตของกรม เวบไซต http://www.gprocurement.go.th และเวบเพจ   

             http://www.dss.go.th/dssweb/os/finance/inventory-news.xsp 

• ดานการรับฟงขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดใหมีระบบการรับฟงขอรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติและ / หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของกรม โดยดําเนินการ

ดังนี้ 

        1) กําหนดผูรับผิดชอบและดําเนินการรวบรวมขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการ 

                   ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของกรม จากชองทางตาง ๆ   

                   ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไมมีขอรองเรียน 

• ดานการสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางจริงจงั 
1)  สรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเสริมสรางความเชื่อม่ันและโปรงใสในการปฏิบัติราชการของกรม 

     วิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) พรอมทั้งใหความรูเครือขายภาคประชาชนฯ ในดานการปองกันการทุจริตดังกลาว  

     กับเครือขายทั้ง 17 ราย   ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ไมมีการตอบกลับจากสมาชิกเครือขายเกี่ยวกับ 

     ขอรองเรียน 

 ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม  
       กระทรวงมหาดไทย หรอืศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 

• กรมวิทยาศาสตรบริการ ไมไดรับขอรองเรียน 

 
4.2.2 กรมวิทยาศาสตรบริการไดทบทวน/วิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ  

หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงปจจัยเส่ียงที่อาจเปนเหตุทําให  
                   1.การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาด หรือมีความรับผิดชอบไม
เพียงพอ  
                   2.การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจรยิธรรม  
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                   3.การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน สวนตนและการยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล 

ปจจัยเสี่ยงดังกลาว  ไดแก  ตามเอกสารหมายเลข 2  

• การที่บุคลากรขาดความรับผิดชอบในหนาที่การงาน เนื่องจากบุคลากรขาดการอบรม/และ/หรือไมมี

ความตระหนักในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต จิตสํานักในการใหบริการ   ขาดความรับรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน ไมมีคุณธรรมและจริยธรรม  

• บุคลากรใชอํานาจหนาที่ในทางที่ไมถูกตอง  มีผลตอภาพลักษณของหนวยงาน ขาดความเชื่อถือ และ

บุคลากรบางทานละทิ้งหนาที่ในการปฏิบัติราชการ ขาดความรับผิดชอบลงเวลาปฏิบัติราชการแลวไม

อยูปฏิบัติงาน 

• หนวยงานไมมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีดานการปองกันการทุจริต 

• ระบบส่ือสาร ไมมีการประชาสัมพันธ ไมมีการรับรูขอมูลขาวสาร หรือจัดกิจกรรมสงเสริมการเขามามี

สวนรวมในการปองกันการทุจริต     และการสื่อสารภายในองคกรไมทั่วถึง ทําใหการรับนโยบายไป

ปฏิบัติไมทั่วถึง 

• การควบคมุภายใน  ในการปฏิบัติงานขาดกิจกรรมการควบคุมการทุจริตที่เหมาะสม 

• กระบวนการทํางานไมชัดเจน มีการใชดุลยพินิจ ทําใหการปฏิบัติงานไมโปรงใส ไมสามารถตรวจสอบได 

• เบียดบัง ทรัพยสินไปใชสวนตัว  

• บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบ 

• การรายงานผลไมรายงานตามขอเท็จจริงที่ไดปฏิบัติ 

      (มีแตรายงานเรื่องดีๆ แตไมรายงานเรื่องไมดี) 

• อาจจะมีการรับสินบนหรือประโยชนที่ผูใชบริการเสนอ 

• บุคลากรบางทานใชอํานาจหนาที่เพ่ือผลประโยชนทับซอน เชน ฝากตัวอยางของเพื่อนมาทดสอบ 

 
 4.3  การวิเคราะหความเสีย่งที่อาจจะกอใหเกดิการทจุริต การปฏิบตัิและ/หรือละเวนการปฏิบตัิหนาที ่
      โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรบัการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
      จํานวน 3 โครงการ   ไดแก  

   1)  ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการสอบเทียบ  งบประมาณที่ไดรับ 18.4000 ลานบาท 

           1.1) โครงการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการสอบเทียบ 

           1.2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่อเพิ่มศักยภาพมาตรวิทยาดานความยาวและมวลเชิงกล  

2)   โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (PT) ระยะที่ 3 งบประมาณที่ไดรับ 8.4176 

ลานบาท 

3)   โครงการเครือขายหองสมุดอิเล็กทรกนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ  

     งบประมาณที่ไดรับ 4.1048 ลานบาท  

• จะเห็นวาจากโครงการที่ไดรับงบประมาณสูงสุดของกรมวิทยาศาสตรบริการ โครงการที่ 1)  จะเปนโครงการ

พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทางดานทดสอบและสอบเทียบ ปจจัยเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การ

ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ จะเปนดานการจัดซื้อจัดจางเครื่องมือสําหรับที่จะมา

ดาํเนินงานในโครงการฯ  ซึ่งมีปจจัยเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ดังนี้ 
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 การกําหนดคุณลักษณะของเครื่องมือเอื้อประโยชนตอผูยื่นเสนอราคาบางรายและไมครอบคลุมการใชงาน 

 กระบวนการกลั่นกรอง และการจัดซื้อ ลาชา การจัดซื้อจัดจางไมทันตามกําหนด 

 การจัดทําของกําหนดคุณลักษณะมีความจําเพาะเจาะจง ทําใหในการจัดซื้อจัดจางขาดการแขงขันของการ
เสนอราคา 

 ครุภัณฑที่ซื้อเปนสินคาดอยคุณภาพ (โดยอาจเกิดจากขอกําหนดคุณลักษณะกวางเกินไปและมีผูแขงขัน

มาก โดยสินคาดอยคุณภาพมักมีราคาต่ํากวา ซึ่งจะชนะการประมูลหรือการประกวดราคา) 

 การใชครุภัณฑไมคุมคา (มีปริมาณงานต่ํากวาเปาหมาย) 

 การจัดทําขอกําหนดคุณลักษณะและการตรวจรับไมโปรงใส เอื้อประโยชนตอผูเสนอราคาหรือผูประกวด

ราคาเฉพาะราย 

 การจางบุคลากร(ลูกจางเหมาจาย)ที่มีความรูความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนง 

• สําหรับโครงการที่ 2)  จะเปนการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการในการทดสอบความชํานาญ  

ดังนั้นปจจัยเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต เนื่องจากงบประมาณในการดําเนินการในการจัดเตรียมตัวอยาง

สําหรับการทดสอบความชํานาญอาจไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหไมเกิดความคุมคาเทาที่ควรในการ

ดําเนินงาน ทําใหอาจถูกมองวาไมโปรงใสในการบริหารเงินงบประมาณ  ซึ่งมีปจจัยเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการ

ทุจริต ดังนี้ 

 ปริมาณผูที่สมัครเขารวมกิจกรรมทดสอบความชํานาญ ไมเปนตามแผนกิจกรรมที่กําหนดไว  มีลูกคาบาง

รายยกเลิกแตไมแจงใหทราบลวงหนา ทาํใหการใชจายงบประมาณ สูงเกิน (เงินไดไมเทางาน อาจถูกมองวา 

ใชเงินผิดประเภท)  

 บางกิจกรรมจะตองจัดซื้อวัสดุมาตรฐานจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมากและขาดแคลนผูแทนจําหนาย

ภายในประเทศ  โดยอาจถูกมองวามีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง 

 วัสดุมาตรฐานสําหรับกิจกรรมสาขาสิ่งแวดลอมมีอายุการใชงานที่คอนขางสั้นและจะตองซื้อจาก
ตางประเทศ จะตองใชเวลามากสําหรับการจัดซื้อและขนสง ซึ่งอาจถูกมองวาการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุอางอิง

อาจจะไมไดคุณลักษณะตามที่กําหนด)       

 วัสดุสําหรับกิจกรรมสาขาสอบเทียบ จําเปนตองไดรับการสอบเทียบจากหนวยงานภายนอก ในกรณีที่

หนวยงานของ วศ. ไมสามารถดําเนินการได ซึ่งมีคาใชจาสูง วัสดุประเภทเครื่องแกว มีโอกาสเสี่ยงสูงดาน

ความเสียหายเนื่องจากการขนสงระหวางหองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรม โดยอาจถูกมองวามีสวนรวมใน

การจัดซื้อจัดจางในการสอบเทียบ 

 การเขารวมสัมมนาทางวิชาการกับหนวยงานตางประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการสราง
ความรวมมือระหวางองคกร ซึ่งหนวยงานผูจัดสวนใหญเปนหนวยงานที่มีชื่อเสียงและอยูทางยุโรปหรือ

อเมริกา ทําใหมีคาใชจายสูงในการเดินทาง คาลงทะเบียน คาที่พัก  และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตามสภาวะเศรษฐกิจ  ซึ่งอาจจะถูกมองวามีการแทรกรายการที่ไมจําเปนในงบประมาณได) 

• สําหรับโครงการที่ 3)  จะเปนการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการในการประสานงานเครือขายของ

หองสมุดอิเล็กทรกนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดังนั้นปจจัยเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต เนื่องจาก

งบประมาณในการดําเนินการอาจไมเพียงพอตอความตองการ เชนเดียวกัน ทําใหไมเกิดความคุมคาเทาที่ควร

ในการดําเนินงาน ทําใหอาจถูกมองวาไมโปรงใสในการบริหารเงินงบประมาณ  ซึ่งมีปจจัยเสี่ยงที่อาจกอใหเกิด

การทุจริต ดังนี้ 
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 การคัดสรรเจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยวิธีการจางเหมา อาจไมเปนธรรม และชวยเหลือพรรคพวก 

 ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาจัดฝกอบรมมีการปรับเปล่ียนบอย อาจสงผลใหผูปฏิบัติไม

ทราบ / ไมเขาใจ ทําใหเกิดขอผิดพลาดเสียหายได 

 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปฏิบัติงานจางเหมาไมเปนไปตามแผน 

จากผลการวิเคราะหขางตนกรมวิทยาศาสตรบริการจึงไดทบทวนแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

แสดงความเชื่อมโยง/ความสอดคลองกันระหวางยุทธศาสตรแตละดานของแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 

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

2553  ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรชาติ 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองในการนําไปทบทวนแผนปองกันฯ และ

แผนปฏิบัติการการปองกันการปราบปรามการทุจรจิ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ยุทธศาสตร 1 
ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และสรางวนิัยแกทุกภาคสวน  

1) ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
     มีกิจกรรม/โครงการ/มาตรการ  ประกอบดวย 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

     พอเพียง  

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.  การฝกอบรมบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิ บาล ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง   

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
1.2 สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  

     จริยธรรมและวินัยแกทุกภาคสวน 

1.3 กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันและ 

     ปราบปรามการทุจริต 

1.4 ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต 

     และรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวมของชาติ  

 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
1.2)  สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัยแกทุกภาคสวน 

    1. โครงการอบรมธรรม และ/หรือปฏิบัติธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 

    2. โครงการสรางความตระหนักเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

         โดยเฉพาะเรื่อง มาตรการลงโทษผูกระทําผิด (โดยประกาศวาระ วศ  เรื่อง “สรางความตระหนักให 

         ปฏิบัติตามระเบียบวินัยขาราชการ”) 

    3. โครงการสรางความ ตระหนักเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 

1.3)  ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริตและรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวมของชาติ 

    1.โครงการยกยองเชิดชูผูกระทําความดีดานคุณธรรมและจริยธรรม   

ขอมูลใหคณะกรรมการ/คณะทํางาน
วิเคราะหเพ่ิมเติม 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 

ท่ีปรากฎในยุทธศาสตรชาติวาดวการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       1.1.1 สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        1.1.2 ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดผลในทางปฎิบัติ 

1.2 สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกทุกภาคสวน 

      1.2.1 สงเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 

      1.2.2 กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 

1.3 กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

      1.3.1 กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาและฝกอบรมดานการปองกันและปราบปรามทุจริต 

       1.3.2 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหเปนตนแบบท่ีดีดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 

       1.3.3 ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในระบบการศึกษา 

       1.3.4 สงเสริมแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 

1.4 ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวมของชาติ 

      1.4.1 เสริมสรางแรงบันดาลใจในการกระทําความดี 

       1.4.2 รณรงคประชาสัมพันธคุณธรรม จริยธรรม 
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ยุทธศาสตรชาติ 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองในการนําไปทบทวนแผนปองกันฯ และ

แผนปฏิบัติการการปองกันการปราบปรามการทุจรจิ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ยุทธศาสตร 2 
รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

2) รวมพลงัแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
     มีกิจกรรม/โครงการ/มาตรการ  ประกอบดวย 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
2.1 ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต  

2.2 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

2.3 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 

 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
2.1) ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต 

   1. การเผยแพรเอกสาร/ประชาสัมพันธเกี่ยวกับปญหาการทุจริตมิชอบในวงราชการ และเผยแพร 

      เกี่ยวกับคานิยมสรางสรรคและจรรยาบรรณวิชาชีพของขาราชการทางชองทาง ตางๆ  

          - เผยแพรทาง เว็บไซต “ราชการใสสะอาดของ  วศ. 

          - บอรดประชาสัมพันธ 

          - แผนพับ         - หนังสือเวียน 

     2. จัดประกวดทูตปองกันการทุจริต 

2.2) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

    1. จัดใหมีระบบการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติและ / หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

        โดยมิชอบของเจาหนาท่ีของกรมตามชองทางตาง ๆ เชน  โทรสาร เว็บบอรด  แบบสอบถาม   

       กลอง รับฟงความ คิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

    2. การสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเสริมสรางความเชื่อม่ันและโปรงใสในการปฏิบัติราชการของ 
       กรมวิทยาศาสตรบริการ  

           - เชิญชวนลูกคา/ผูรับบริการ/ประชาชนเขารวมเปนเครือขายในการชี้เบาะแสการทุจริตประพฤติ 

               มิชอบของบุคลากร วศ. 

     3. สงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร 

 

ขอมูลใหคณะกรรมการ/คณะทํางาน
วิเคราะหเพ่ิมเติม 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 

ท่ีปรากฎในยุทธศาสตรชาติวาดวการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
2.1 ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต 

    2.1.1 จัดทําแผนแมบทดานการประชาสัมพันธปองกันการทุจริต 

     2.1.2 สงเสริมใหส่ือมวลชนมีจิตสํานึกสาธารณะและจรรยาบรรณ 

     2.1.3 รวบรวมขอมูล ขาวสาร งานวิจัยและงานวิชาการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

     2.1.4 จัดทําและเผยแพรส่ือสรางสรรคในการตอตานการทุจริต 

2.2 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

     2.2.1 สรางกระบวนการเรียนรู 

     2.2.2 พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสใหงาย หลากหลาย และปลอดภัย 

     2.2.3 กําหนดมาตรการจูงใจผูแจงขอมูล เบาะแส 

2.3 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 

    2.3.1 สนับสนุนระบบการจัดการของเครือขาย 

    2.3.2 เสริมสรางขวัญ กําลังใจแกเครือขายทุกภาคสวน 

    2.3.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของเครือขาย 
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ยุทธศาสตรชาติ 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองในการนําไปทบทวนแผนปองกันฯ และ

แผนปฏิบัติการการปองกันการปราบปรามการทุจรจิ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ยุทธศาสตร 3 
เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตาน
การทุจริต  

3) เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจรติ 
        มีกิจกรรม/โครงการ/มาตรการ  ประกอบดวย 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
3.1  สงเสริมการสรางความเปนอิสระในการดําเนินงาน  

3.2 สรางกลไกการตอตานการทุจริตโดยการกระจาย

อํานาจไปสูทองถิ่น 

3.3  เสริมสรางการตรวจ สอบถวงดุลอํานาจ  

3.4 เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมาย 

3.5 เสริมสรางความเขมแข็งในการตรวจสอบทรัพยสิน 

3.6 เสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบน

และสงเสริมความซื่อสัตยในภาคธุรกิจเอกชน 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
3.1)  เสริมสรางความเขมแข็งของการตรวจสอบภายใน / การควบคุมภายใน 

       (ยุทธชาติ ใชคําวา 3.1) เสริมสรางการตรวจ สอบถวงดุลอํานาจ ) 
    1.  การเพิ่มระดับการควบคุมระบบE-auction  

     2. ต้ัง War Room ปองกันการทุจริต (ดานการจัดซื้อ/จัดจาง) 

     3. จัดอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายการปองกันแลปราบปรามการทุจริต 

     4. จัดทัศนศึกษาดูงานขององคกรท่ีไดรับการยกยอง 

     5. สงเสริมใหทุก หนวยงาน มีมาตรการ และสอดสองการทุจริต 

3.7 สงเสริมความรวมมือกับองคกรตางประเทศ  

3.8 จัดทําดัชนีชี้วัดความโปรงใสในสังคมไทย  
3.2 การพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ/ควบคุมเพื่อปองกันการทุจริต 

      1. การตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของสํานัก/โครงการ/กอง 

       2. การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

3.3 สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งในการปองกันการทุจริต 

       1. การเผยแพร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และการรับ 

           สินน้ําใจ 

       2. การเผยแพรความรูความเขาใจในกฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ ใน 

            การบริหารงานฝายคลัง พัสดุและการงบประมาณ   

3.4. สงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาขาราชการ ธรรมาภิ 

     บาล หลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

      -  ประกาศ “จรรยาขาราชการ 

ขอมูลใหคณะกรรมการ/คณะทํางาน
วิเคราะหเพ่ิมเติม 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 

ท่ีปรากฎในยุทธศาสตรชาติวาดวการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 3.1 สงเสริมการสรางความเปนอิสระในการดําเนินงานอยางแทจริงแกสํานักงาน ป.ป.ช.และองคกรอิสระ 

อ่ืนๆ ท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต 

     3.1.1 ปรับปรุงการบริหารบุคคล 

     3.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

3.2 สรางกลไกการตอตานการทุจริตโดยการกระจายอํานาจการตอตานการทุจริตไปสูสวนทองถิ่น 

       3.2.1 สงเสริมใหมีการรวมมือประสานงานระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ 

               การบังคับใชกฎหมาย 

       3.2.2 สงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.3 เสริมสรางการตรวจสอบถวงดุลอํานาจ 

       3.3.1 สงเสริมใหมีการสรางความเขมแข็งใหแกหนวยงานตรวจสอบภายใน 

        3.3.2 เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกหนวยงานตรวจสอบภายนอก 

        3.3.3 สงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาจากผูแทนหลายองคกรรวมทั้ง 

                ภาคเอกชนอยางเครงครัด 

3.4 เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมายตอตานการทุจริต 

        3.4.1 สงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาท่ีของบุคลากรอยางเครงครัด 

        3.4.2 ผลักดันใหมีการปรับปรุงระเบียบใหสอดคลองกับกฎหมายที่ใชเปนมาตรการในการปองกัน       

               และปราบปรามการทุจริต      
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ยุทธศาสตรชาติ 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองในการนําไปทบทวนแผนปองกันฯ และ

แผนปฏิบัติการการปองกันการปราบปรามการทุจรจิ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

         3.4.3 ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

3.5 เสริมสรางความเขมแข็งในการตรวจสอบทรัพยสินนักการเมือง ขาราชการ และการทุจริตเชิงนโยบาย 

        3.5.1 สงเสริมการตรวจสอบทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพ 

        3.5.2 สงเสริมใหมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ 

        3.5.3 สงเสริมมาตรการตรวจสอบทรัพยสิน 

3.6 เสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบนและสงเสริมความซื่อสัตยในภาคธุรกิจเอกชน 

        3.6.1 ดําเนินมาตรการที่มีผลตอการปราบปรามการรับสินบน 

        3.6.2 สรางความเขมแข็งใหแกกระบวนการสอบสวนและการฟองคดี 

         3.6.3 สงเสริมใหมีระบบความรับผิดชอบของบริษัทธุรกิจ 

 3.7 สงเสริมความรวมมือกับองคกรตางประเทศ 

        3.7.1 สงเสริมผลักดันใหหนวยงานตอตานการทุจริตภายในประเทศเขารวมพันธกรณีเปนสมาชิก 

                องคกรตอตานการทุจริตระดับนานาชาติ              

         3.7.2 สงเสริมความรวมมือในการนําทรัพยสินกลับคืนประเทศ 

         3.7.3 สงเสริมความรวมมือในการสงผูรายขามแดน 

3.8 จัดทําดัชนีชี้วัดความโปรงใสในสังคมไทย 

         3.8.1 จัดทําเกณฑมาตรฐานกลางความโปรงใสในสังคมไทย 

           3.8.2 จัดตั้งองคกรกลางที่ทําหนาท่ีควบคุมดูแลมาตรฐานกลาง 

ยุทธศาสตร 4 
สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

4) สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

มีกิจกรรม/โครงการ/มาตรการ  ประกอบดวย 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
4.1 สงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

4.2สงเสริมการสรางมาตรฐานเสนทางวิชาชีพและ

มาตรฐานคาตอบ แทนพิเศษ  

4.3สงเสริมการสรางความรวมมือดานวิชาการกับองคกร

ตางประเทศ 

4.4 สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู 

4.5สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ

ทุจริต 

4.6 สรางมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงาน

ตอตานการทุจริต 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
4.1) สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู 
    1. การอบรมใหความรูแกบุคลากรดานกฎหมายและ ระเบียบพัสดุวา ดวยการจัดซื้อจัดจาง   

     2. การจัดทําเอกสารคูมือเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในหนวยงาน   เชน  คูมือการจัดซื้อจัดจาง 

4.2) สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทุจริต 

     1. การสรางศูนยขอมูลสารสนเทศดานความรูเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริต    

ขอมูลใหคณะกรรมการ/คณะทํางาน
วิเคราะหเพ่ิมเติม 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 

ท่ีปรากฎในยุทธศาสตรชาติวาดวการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 4.1 สงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในหนวยงานตอตานการ 

      ทุจริตอยางเครงครัด (Code of Conduct) 

     4.1.1 สงเสริมผลักดันใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายทุกหนวยงานสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     4.1.2 สงเสริมใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายทุกหนวยงานมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

             ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.2 สงเสริมการสรางมาตรฐานเสนทางวิชาชีพของบุคลากรและมาตรฐานคาตอบแทนพิเศษ 

      4.2.1 สงเสริมใหหนวยงานตอตานการทุจริตและหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของจัดทํา 

               แผนบริหารงานบุคคล 

       4.2.2 สงเสริมใหการบริหารงานบุคคลของหนวยงานตอตานการทุจริตมีความเปนอิสระอยางแทจริง    
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ยุทธศาสตรชาติ 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองในการนําไปทบทวนแผนปองกันฯ และ

แผนปฏิบัติการการปองกันการปราบปรามการทุจรจิ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ยุทธศาสตร 4 
สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

4) สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

มีกิจกรรม/โครงการ/มาตรการ  ประกอบดวย 

       4.2.3 ผลักดันใหมีบรรทัดฐานในการกําหนดคาตอบการสรางแทนพิเศษแกบุคลากร 

4.3 สงเสริมการสรางความรวมมือดานวิชาการกับองคกรตางประเทศ 

4.4 สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู 

4.5 สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทุจริต 

      4.5.1 ผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศกลาง 

      4.5.2 สงเสริมใหมีการพัฒนาฐานขอมูล 

4.6 สรางมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตอตานการทุจริต 

      4.6.1 สงเสริมใหหนวยงานตอตานการทุจริตมีหลักสูตรฝกอบรมท่ีมีมาตรฐาน 

      4.6.2 สงเสริมใหหนวยงานตอตานการทุจริตจัดตั้งศูนยฝกอบรมภายในหนวยงาน 

      4.6.3 สนับสนุนงบประมาณรวมทั้งหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจากแหลงเงินนอกงบประมาณ 
 

  จากผลการทบทวนแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและแสดงความเชื่อมโยง/ความสอดคลองกันระหวาง

ยุทธศาสตรแตละดานของแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) วศ.ยืนยันแผน

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

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามหนังสือกรมวิทยาศาสตรบริการ ที่ วท 0301/8952 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2552 เรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552-2555” และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แสดง

รายละเอียดตามหนา  25 

 
5. ตัวช้ีวัด 

1. กรมวิทยาศาสตรบริการมีแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

2. มีการตอบสนองตอขอรองเรียน เรื่อง “ การทุจริตและประพฤติมิชอบ” จากระบบรับฟงขอรองเรียนของกรม

วิทยาศาสตรบริการไดอยางครบถวน 

3. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ/โครงการ หรือแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยระบุปจจัยสนับสนุนปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียน 

พรอมทั้งกําหนดแนวทาง หรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
               ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555    
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7. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ  
• คณะกรรมการและคณะทํางานการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของกรม

วิทยาศาสตรบริการ 

• ศูนยประสานราชการใสสะอาดของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

8. ผลที่คาดหวัง  
           1. ขาราชการและเจาหนาที่ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  มีความซื่อสัตย  สุจริต  ปฏิบัติงานดวยความโปรงใสเปน 

               ธรรม และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน  

           2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ และลดโอกาสในการเกิดการ 

                ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

           3. มีระบบรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและมีการจัดการเปนไปอยางคลองตัวและรวดเร็ว 



 16 

การทบทวนการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552- 2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553   ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
         ภายใตกรอบวัตถุประสงค กําหนดกลยุทธในการสรางใหราชการใสสะอาดภายใตระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1   ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตรที่ 2   รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3   เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 4   สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

แผนการปองกันและปราบปรามการทจุริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ของกรมวิทยาศาสตรบริการ (ทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

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 

 



 20 

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. 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 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 

        ทําตอเนื่องจากป 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 
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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. จัดสนทนา  

 

50,000 
 
 

 

- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ 

   ฝกอบรมจากการคัดเลือกผูเขา 

   รวมสนทนาของแตละสํานัก/ 

   โครงการ/กอง 

1= รอยละ 60 

2= รอยละ 65 

3= รอยละ 70 

4= รอยละ 75 

5= รอยละ 80 

                                                                                                                                                                                                                                                 เห็นชอบใหดําเนินการ 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                 (นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ)                                               

                                                                                                                                                                                                                     อธบิดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

                                                                                                                                                                                                                                                                       19 มีนาคม 2553 


