
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - วนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วศ.อว.) 
 



๒ 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
……………………………………….. 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  งบหน่วยงาน 
โครงการตามแผนงาน :  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ส่วนที่ ๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม : จ านวน ๑๐ กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๐ กิจกรรม / คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
การใช้จ่ายงบประมาณ : จ านวน ๙๕,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน ๓๒๒,๓๙๐ บาท / คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 
ส่วนที่ ๓ ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม วศ.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต : 
 ๑) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต ร้อยละ ๘๕ / ผลที่ได้ ร้อยละ ๘๙.๕๓ 
 ๒) ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ วศ.อว. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๘๐ / ผลที่ได้ ๙๒.๒๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย : 
 ๑) หน่วยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า ๓ มาตรการ / ผลที่ได้ ๑ ประกาศ ๑ แผน และ ๑ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก : 
 ๑) ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามแผนของ วศ.อว. ร้อยละ ๑๐๐ / ผลที่ได้ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๒) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ วศ.อว. ร้อยละ ๘๐ / ผลที่ได้ ๙๐.๑๖ คะแนน  
 ๓) หน่วยงานมีกลไกใหม่ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ๑ กลไก / ผลที่ได้ ๑ กลไก 
 
 
 

  รอบ ๖ เดือน 

  รอบ ๑๒ เดือน 



๓ 

 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ วศ.อว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

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

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม วศ. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ ๑) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑) การปรับฐานความคิดการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และไม่ทนต่อการ
ทุจริตของบุคลากร วศ.อว. 

- ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ของ วศ.อว. 

๑) ร้อยละของบุคลากรที่   
เข้าร่วมกิจกรรม  
มีทัศนคติและคา่นิยมทีด่ี   
ไม่ยอมรับการทุจริต      
(ร้อยละ ๘๕) 
๒) ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายของ วศ.อว.  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
(ร้อยละ ๘๐) 

- มีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ  
รวม ๒๗๗ ราย มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดไีม่ยอมรับการทุจริต 
๒๔๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๓ 
-  มีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
รวม ๒๗๗ ราย จากเป้าหมาย ๓๐๐ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๓ 

- ๑๕,๐๐๐.- - วศ.อว. 
(งานวินัย

และนิติการ  
บค.สล.) 

กลยุทธ์ ๒) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
๑) การสร้างข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ วศ. 
อว. ตามหลักสูตรการ
เสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ ส านึกข้าราชการ
ไทยไมโ่กง 
ของ ส านักงาน กพ. และ 
การป้องกันและต่อตา้น 
การทุจริต 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 ๘๐) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
- วศ.อว. มีเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่
จ านวน ๑๓ คน โดยได้สง่เจ้าหน้าที่
ที่บรรจุใหม่เข้าร่วมโครงการกับ 
สป.อว. ในหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่น
ใหม่ สร้างสังคมไทยไม่โกง” จ านวน 
๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

- - - วศ.อว. 
(บค.สล.) 

 



๔ 

 

 

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

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

กลยุทธ์ ๓) ส่งเสรมิให้บุคลากรน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการท างานและด ารงชวีิต 
๑) การส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วม
ต่อสังคม และส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

- ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ของ วศ.อว.- 
 
 

- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ วศ.อว.  
ที่เข้ารว่มกิจกรรม (ร้อย
ละ ๘๐)  
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
- วศ.อว. ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติ
หน้าที่ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา และ
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ณ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล กรมชลประทาน จงัหวัด
นครนายก เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๕๑ คน 

- 
 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 

๓๒๑,๖๗๐.- 
 
 
 
 
 

วศ.อว. 
(บค.สล.) 

 
 
 
 

๒) การรณรงค์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
 

- ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ของ วศ.อว. 
และประชาชน 

- ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร (จ านวน 
๔ ช่องทาง)   

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
- ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 
วศ.อว. เป้าหมาย ๔ ช่องทาง ได้แก่  
ช่องทางที่ ๑ Facebook วศ.อว. 
ช่องทางที่ ๒ www.dss.go.th 
ช่องทางที่ ๓ Youtube  
ช่องทางที่ ๔ วารสาร วศ.อว. 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
- ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ภายใน วศ.อว.และ
ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการ และ
ให้เกิดจิตส านึกการร่วมต่อต้านการทุจริต 

- 
 

- - วศ.อว. 
(ปส.สล.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๗๕,๐๐๐.- ๓๒๑,๖๗๐.-  

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


๕ 

 

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 านงในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน และ
ก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน 
หรือโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

- ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ 
ของ วศ.อว. 

- มีประกาศเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริต 
ของ วศ.อว. 
(๑ ประกาศ) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
- วศ.อว. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกาศ
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร และการลงนาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการและถ่ายทอด
ตัวชี้วัดสู่ ส านัก/กอง เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ 
ชั้น ๖ อาคารศึกษาเคมีปฏบิัติ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ โดยมจี านวนผู้เข้าร่วม 
๓๕๐ คน 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
- วศ.อว. ได้มีประกาศเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต ของ วศ.อว. จ านวน  
๑ ประกาศ โดยมุ่งมัน่บริหารงานให้ส าเร็จตาม
พันธกิจ บรรลุเปา้หมาย โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และ
เป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ท าให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
และการประพฤติมชิอบ 
 
 

- - - วศ.อว. 
(บค.สล.) 



๖ 

 

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

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

๑.๒) การวางระบบ
ประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤติ   
มิชอบ มีกิจกรรม 
ได้แก่ 
 

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ ของ 
วศ.อว.  
 

มีแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ของ วศ.อว. 
(๑ แผน) 
- มีผลการด าเนนิงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ของ วศ.อว. 
(๑ รายงานผล) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
- ด าเนินการจัดประชุมการวางแนวทาง
ทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ 
วศ.อว. เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทจุริต  
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- วศ.อว. มีแผนบริหารความเสีย่งการทุจริต
ของ วศ.อว. จ านวน ๑ แผน และได้รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนดังกลา่วแล้ว  
 

- ๑๕,๐๐๐.- ๓๖๐.- วศ.อว. 
(บค.สล.) 

๑.๓) การด าเนินงาน
ตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี 
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

- ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่
ของ วศ.อว. 

- มีนโยบายการก ากบั
ดูแลองค์การที่ดี ของ 
วศ.อว. (๑ นโยบาย) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- วศ.อว. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกาศ
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร และการลงนาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการและถ่ายทอด
ตัวชี้วัดสู่ ส านัก/กอง เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ 
ชั้น ๖ อาคารศึกษาเคมีปฏบิัติ วศ.อว. โดยมี
จ านวนผู้เข้าร่วม ๓๕๐ คน 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- วศ.อว. ได้มีนโยบายการก ากับดูแลองค์การ 
ที่ดี ของ วศ.อว. จ านวน ๑ นโยบาย โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
 

- - - วศ.อว. 
(พร.วศ.อว.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - ๑๕,๐๐๐.- ๓๖๐.-  



๗ 

 

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

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ ๑) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทจุริต 
๑) การจัดท าแผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงาน
ของ วศ.อว.  
 

- ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ 
ของ วศ.อว. 

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

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- วศ.อว. จัดท าแผนปฏบิัติการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 
๒๕๖๓  จ านวน ๑ แผน โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบตักิาร
ส่งเสริมคุณธรรม ของ วศ.อว.  
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- คณะกรรมการได้พิจารณาแผนปฏิบัติ
การฯ และน าไปใช้เปน็แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕,๐๐๐ ๓๖๐ วศ.อว. 
(บค.สล.) 



๘ 

 

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

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

๒) การรายงานผลการ
ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 

- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ ของ 
วศ.อว. 
 

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

- ร้อยละความส าเร็จของผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบได้ตามแผนของ วศ. อว. 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
- มีกลไกที่ป้องกันการเอ้ือประโยชน์ที่มี
ผลประโยชน์ทบัซ้อนให้แก่ห้องปฏิบัติการ
หรือลูกค้าผู้รับบริการบางรายโดยการลัด
คิวให้แก่ลูกค้า/ผู้รับบริการ ที่มคีวามสนทิ
สนมคุ้นเคยส่วนตัวหรือโดยการแก้ไขผล
การทดสอบ/สอบเทียบ  

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

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. 

- ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
และเจ้าหน้าที่ 
วศ.อว. 

๑) ผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ใน
การด าเนินงานของ 
วศ.อว. (๘๕ คะแนน) 
๒) ร้อยละของ
บุคลากรเป้าหมายของ 
วศ.อว. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม (ร้อยละ ๘๐) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
-  ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ 
วศ.อว. ได้คะแนน ๙๐.๑๖ คะแนน  
- มีบุคลากรของ วศ.อว. จ านวน ๒ ราย
เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ สป.อว. ก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

- - - ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - ๕,๐๐๐.- ๓๖๐.-  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ + ๒ + ๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - ๙๕,๐๐๐.- ๓๒๒,๓๙๐.-  



๙ 

 

 หมายเหตุ 
  ปัญหา/อุปสรรคของการปฏิบัติงาน 
 เนื่องด้วยเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ท าให้โครงการ/กิจกรรม อาจมีการเลื่อนก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงแผนการ
ด าเนินการตามความเหมาะสม เพื่อการหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือพูดคุย และให้เป็นตามมาตรการเพ่ิมระยะห่างทางกายภาพ (Social Distancing)  ท าให้โครงการ/กิจกรรม 
อาจไม่สามารถด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้ 

 ข้อเสนอแนะ 
 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19  วศ.อว. จะปรับเปลี่ยนการด าเนินการในการจัดโครงการหรือกิจกรรม เช่น การประชุม
หรือสัมมนาแบบออนไลน์ การท ากิจกรรมภายในหน่วยงาน หรือการให้ความรู้แบบสื่อออนไลน์ เป็นต้น   

 
 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม วศ.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ ๓) ส่งเสริมให้บุคลากรน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการท างานและด ารงชวีิต 

 

 

 

 
 ๑. วศ.อว. ได้จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างทัศนคติทีด่ีต่อการให้บริการ (Service Mind) เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓  จังหวัดนครนายก โดยในห้วง
กิจกรรมได้มีการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม และสง่เสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ณ เข่ือนขุนด่านปราการชล ๑ ในโครงการพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) 

 
 

 

 

 

 ๒. การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ วศ.อว. 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

๑.๑) ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน และก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  และ ๑.๓) การด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เมื่อวันจันทร์ที่  
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น ๖ อาคารศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

  

 

 

 

 ๑.๒) วศ.อว. ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ วศ. อว. โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศปท.อว. มาเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือแนวทาง เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ๑) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ วศ.อว. ณ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ 
 

 

 

 

 


