
รายงานผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วศ.อว.) 
 
 
 



๒ 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
……………………………………….. 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  งบบูรณาการ,งบหน่วยงาน 
โครงการตามแผนงาน :  โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ส่วนที่ ๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม : จ านวน ๑๐ กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๖ กิจกรรม / คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐  
การใช้จ่ายงบประมาณ : จ านวน ๙๕,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน  ๐ บาท / คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐  
 

ส่วนที่ ๓ ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม วศ.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต : 
 ๑) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต ร้อยละ ๙๐ / ผลที่ได้  
 ๒) ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ วศ.อว. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๘๕ / ผลที่ได้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย : 
 ๑) หน่วยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า ๓ มาตรการ / มี ๓ มาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก : 
 ๑) ร้อยละความส าเร็จของผลของการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามแผนของ วศ.อว. ร้อยละ ๑๐๐ / ผลที่ได้ ร้อยละ ........ 
 ๒) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ วศ.อว. ร้อยละ ๘๖ / อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
 ๓) หน่วยงานมีกลไกใหม่ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ๑ กลไก / อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 

  รอบ ๖ เดือน 

  รอบ ๑๒ เดือน 



๓ 

 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ วศ.อว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม วศ.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ ๑) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑) การปรับฐานความคิด
การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ไม่ทนต่อการทุจริตของ
บุคลากร วศ.อว. 

- ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ของ วศ.อว. 

๑) ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับ
การทุจริต (ร้อยละ 
๙๐) 
๒) ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายของ วศ.อว.  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
(ร้อยละ ๘๕) 

(อยู่ระหว่างด าเนนิการ) - ๑๕,๐๐๐.- - วศ.อว. 
 

กลยุทธ์ ๒) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
๑) การสร้างข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ วศ. 
อว. ตามหลักสูตรการ
เสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ ส านึกข้าราชการ
ไทยไม่โกงของ ส านักงาน 
กพ. และการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ของ 
ส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน 
ป.ป.ท. (๑ หลักสูตร) 

- ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ของ วศ.อว. ที่
บรรจุใหม่ 

- ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายของ วศ.อว.  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม-
(ร้อยละ ๘๕) 

- ได้รับการอนุมัติให้จัดฝึกอบรมเร่ือง 
พัฒนาข้าราชการใหม่ พนักงานราชการ
ใหม่ เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีของกรมวิทยา
ศาสตร์บริการ โดยก าหนดให้จัดอบรมใน
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  แต่เนื่องจาก
สถานการณ์ (Covid – 19) จึงพจิารณา
การเลื่อนจัดฝึกอบรมไปอยา่งไมม่ีก าหนด 
โดยให้พิจารณาประเมินสถานการณ์เป็น
ระยะๆ   

- 
 

๖๐,๐๐๐.- - วศ.อว. 
 



๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

กลยุทธ์ ๓) ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
๑) การส่งเสริมบทบาทการ
มีส่วนร่วมต่อสังคม และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑.๑) โครงการส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมต่อ
สังคม หัวข้อ “MHESI สาน
ฝันปนัน้ าใจ ปลูกฝังเด็กไทย          
ไม่โกง” ระหว่างวนัที่             
๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔                   
ณ โรงเรียนบ้านพุม่วง 
ต าบลวังเพลิง อ าเภอโคก
ส าโรง จงัหวัดลพบุรี และ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ 
ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุร ี
 
 
 
 

- ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ของ วศ.อว.- 
 
 
 

- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ วศ.อว.  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
(ร้อยละ ๘๕)  
 
 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีเจ้าหน้าที่ วศ.อว. เข้าร่วมกิจกรรมกับ 
สป.อว. จ านวน ๑๐ คน 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตส านึกด้าน
การช่วยเหลือท าประโยชน์เพื่อสังคม และ 
เกิดการบูรณการระหว่างหน่วยงาน 
ในสังกัด อว. กับโรงเรียนร่วมตอ่ต้าน 
การทุจริต รวมถึงได้น้อมน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวติประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

วศ.อว. 
(บค.สล.) 

 
 
 
 



๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 
กลยุทธ์ ๓) ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
๒) การรณรงค์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
ป้องกันการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

- ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ของ วศ.อว. 
และประชาชน 

- ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร    

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
- ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 
วศ.อว. เป้าหมาย ๖ ช่องทาง ได้แก่  
ช่องทางที่ ๑ Facebook วศ.อว. 
ช่องทางที่ ๒ www.dss.go.th 
ช่องทางที่ ๓ Youtube  
ช่องทางที่ ๔ วารสาร วศ.อว. 
ช่องทางที่ ๕ รายงานประจ าปี ของ วศ. 
ช่องทางที่ ๖ ติดปา้ยประกาศ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
- ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ภายใน วศ.อว.และ
ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้าน
การป้องกันการทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน เพื่อ
ด าเนินการ และให้เกิดจิตส านึกการร่วม
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

- - - วศ.อว. 
(ปส.สล.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ - -  

http://www.dss.go.th/


๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ ๑) วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบายบนฐานธรรมาภบิาล  

๑.) หน่วยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

๑.๑) ผู้บริหารแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน และ
ก าหนดนโยบาย มาตรการ 
แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 

- ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ 
ของ วศ.อว. 

- หน่วยงานมีมาตรการ 
โครงการ กิจกรรม ใน
การสกั้ดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย (ไมน่้อย
กว่า ๓ มาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
- วศ.อว. ได้มีประกาศ เรื่อง เจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริต โดยอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒ ฉบบั (แบบ
ภาษาไทย และแบบภาษาอังกฤษ)  
- นโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี  
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงวันที ่
 ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
- ประกาศ วศ. เร่ือง การจัดการข้อ
ร้องเรียนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลง
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
- เพื่อให้เกิดการบริหารราชการของ วศ.อว. 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิล และให้การด าเนินงานภายใน 
วศ.อว. มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สุจริต และ
มีคุณธรรม และปราศจากการทจุริต 
                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 

- - - วศ.อว. 
(บค.สล.) 



๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

๑.๒) การวางระบบประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ มีกิจกรรม 
ได้แก่ 
๑.๒.๑) การด าเนินงานตาม
ขั้นตอนการวางระบบ
ประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ของ 
วศ.อว. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(รอบที่ ๑) 

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ ของ 
วศ.อว.  
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่
รองรับนโยบาย
มาตรการแนวทาง
แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรมของ วศ.  
(ร้อยละ ๑๐๐) 

(อยู่ระหว่างด าเนนิการ) - - - วศ.อว. 
(บค.สล.) 

๑.๓) การด าเนินงานตาม
นโยบายการก ากบัดูแล
องค์การที่ดี และการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

- ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่
ของ วศ.อว. 

- การด าเนินงานตาม
นโยบายการก ากบัดูแล
องค์การที่ดี และการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  
(๑ นโยบาย) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- วศ.อว. ได้มนีโยบายการก ากบัดูแล
องค์การที่ดี ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
โดย ท่าน อวศ. ได้ลงนามในวันที่  
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- หน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเกิด
ค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากร
ทุกคนพ่ึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่
กับกฎ ข้อบังคับ อ่ืน ๆ 
 
  

- ๑๕,๐๐๐.- - วศ.อว. 
(พร.วศ.อว.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - ๑๕,๐๐๐.- -  



๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ ๑) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทจุริต 
๑) การจัดท าแผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ วศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงาน
ของ วศ.อว.  

- ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ 
ของ วศ.อว. 

- หน่วยงาน วศ.อว. มี
แผนปฏบิัติการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ แผน) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- วศ.อว. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ วศ.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เป้าหมาย จ านวน ๑ แผน  
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- วศ.อว. สามารถน าแผนดงักลา่วไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน รวมถึง
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏบิัติการฯ สามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานของ
หน่วยงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕,๐๐๐ - วศ.อว. 
(บค.สล.) 



๙ 

 

โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

๒) การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ ของ 
วศ.อว. 
 

๑) ร้อยละความส าเร็จ
ของผลการด าเนนิการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้ตาม
แผนของ สป.อว. 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
๒) หน่วยงานมีกลไก
ใหม่ในการป้องกันการ
ทจุริตและประพฤติ 
มิชอบจ านวน ๑ กลไก 

- ร้อยละความส าเร็จของผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบได้ตามแผนของ วศ. อว.
เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 
รอบ ๖ เดือน ผลที่ได้ ร้อยละ ๕๐.๐๐ 
รอบ ๑๒ เดือน ด าเนินการเดือนกันยายน 
๒๕๖๓  
 
- หน่วยงานมีกลไกใหม่ในการปอ้งกันการ
ทุจรติ คือ กล่องเขียวสายตรง อวศ. ซึ่ง
เป็นการรายงาน หรือร้องเรียนโดยถึง  
อวศ. โดยตรง เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข
ระบบการท างานของ วศ.อว. ที่ยังเป็น
ช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต   

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

วศ.อว. 
(บค.สล.) 

กลยุทธ์ ๒) การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนนิงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 
๑) การยกระดับพัฒนาการ-
ประเมินคุณธรรมและ         
ความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) ในการ
ด าเนินงานของ วศ.อว. 

 ๑) ผลคะแนนเฉลี่ย
ประเมินคุรธรรม และ
ความโปร่งใส (ITA) ใน
การด าเนินงานของ 
วศ. (ไม่น้อยกว่า ๘๖ 
คะแนน) 
 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ - - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - ๕,๐๐๐.- -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ + ๒ + ๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- -  



๑๐ 

 

 
ภาพประกอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 

 

 
 ๑. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ าใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ โรงเรียนบ้านพุม่วง ต าบลวังเพลิง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม วศ.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน็เครื่องมือต้านทุจริต 



๑๑ 

 

 ๒. การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

         http://www.dss.go.th                  https://www.youtube.com    https://th-th.facebook.com/DSSTHAISCIENCE 

  

 

 
 ๑. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม อว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ 
น. ณ ห้องแซฟไฟร์ สวีท ชั้น ๗ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ า 

 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

http://www.dss.go.th/
https://www.youtube.com/
https://th-th.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

