
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ



๑ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. เป้าหมาย 

๑) ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๒) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (ITA) ไม่น้อยกว่า ๘๙ คะแนน 
เมื่อสิ้นสุดแผน 

๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
๑) ร้อยละของบุคลากรของ อพวช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต / ร้อยละ ๙๐ เมื่อสิ้นสุดแผน 

(ก าหนดให้นับจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม กรณีต่างกิจกรรมสามารถนับจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมซ้ าได้) 
๒) ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ร้อยละ ๑๐๐ 
๓) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ไม่น้อยกว่า ๘๙ คะแนน  

เมื่อสิ้นสุดแผน (ท้ังนี้ ต้องรอผลการประเมินฯ จากส านักงาน ป.ป.ช.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
สร้างสังคม อพวช. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 
อพวช. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหา   
การทุจริต และร่วมต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 
 

 
 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้า

ร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีดี ไม่ยอมรับการทุจริต 

 
ร้อยละ 

 
 

 
๙๐ 

 

 ร้อยละของบุคลากร อพวช. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

ร้อยละ ๘๕ 

 



๒ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 

ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 จัดท ามาตรการการต่อต้านการ
ทุจริต 

 

มาตรการ/
โครงการ/
กิจกรรม 

 

๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 

พัฒนากลไกการป้องการทุจริตให้เท่า
ทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมี
ประสิทธิภาพ 

 

 ร้อยละความส าเร็จของผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตและ
พฤติมิชอบ 

 
ร้อยละ 

 
 

 

๑๐๐ 
 

 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ใน การ
ด าเนินงานของ อพวช. 

คะแนน ๘๗ 

 การรายงานผลการด าเนินตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

จ านวนครั้ง ๔ 

 
 
 
 
 
 



๓ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคม อพวช. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ อพวช. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ ๙๐) 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑) ปรับฐาน
ความคิดให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

  การจัดฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 
โดยมุ่งเน้นการปลูกจิต 
ส านึกภายในบุคคล  
ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
และสร้างค่านิยมร่วม
ต้านการทุจริต 

 จัดอบรมการปรับฐาน
ความคิด การ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม และไม่ทน
ต่อการทุจริตของ
บุคลากร อพวช. 

 

 ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมแล้วมี
ทัศนคติและค่านิยม
ไม่ยอมรับการทุจริต 

 
 ร้อยละของบุคลากร

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
  
 
 

๘๕ 
 
 
 

 
 

๘๕ 

๘๐,๐๐๐  ตลอด
ปีงบประมาณ 

ศปท.อพวช.
และกบ. 

 
 
 
 

ศปท. 
 
 
 

 ๑. งบด าเนินงาน : ค่าใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒. โครงการ : ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น : ๒๑๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณส่วนกลาง) 



๔ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒) ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการ
กล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือ
ต้านทุจริต 

  การต่อยอดหลักสูตร     
การเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ ส านึก
ข้าราชการไทยไม่โกงของ
ส านักงาน กพ. และการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

 สร้างบุคลากรใหม่ของ 
อพวช. ให้มีส านึกไม่
ยอมรับการทุจริต  

  ร้อยละของ
บุคลากรใหม่ของ 
อพวช. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

๘๐ ๒๐,๐๐๐  ตลอด
ปีงบประมาณ 

กอง
ทรัพยากร

บุคคล
และศปท. 

๓) ส่งเสริมให้
บุคลากรน า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือใน
การท างาน
และด ารงชีวิต 

  การมีส่วนร่วมของ 
อพวช. โดยบูรณาการ
ร่วมกับ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 
และปลูกฝังจิตส านึก
ความซื่อสัตย์ ตาม
หลักการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (การฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน) 

 ส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมต่อสังคมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
  การรณรงค์ เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารด้าน
การป้องกันการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

 ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 
 
 ช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

- Website 
- E-mail 
- Facebook 
- Line 

๘๕ 
 
 
 
 
 

๔ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

กอง
ทรัพยากร

บุคคล
และศปท. 

 
 
ศปท. และ

คณะท างานฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น .......๒๑๐,๐๐๐........... 
 



๕ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์   ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละของหน่วยงานที่มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑) วางมาตรการเสริม 
ในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิ
บาล  (ขั้นการก่อตัว
นโยบาย/ก าหนด
นโยบาย/ตัดสินใจ
นโยบาย/การน า
นโยบายไปปฏิบัติ/
การประเมิน
นโยบาย) 

 การก าหนด
นโยบาย 
แนวทาง
แผนงาน หรือ
โครงการ/
กิจกรรมบนฐาน
ธรรมาภิบาล 
เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 ประกาศนโยบาย/
มาตรการที่เกี่ยวกับ 
การป้องกันการทุจริต 

  จ านวนนโยบาย 
มาตรการ แนวทาง 
แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรม (๑ มาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม) 

  ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่
รองรับนโยบายมาตรการ 
แนวทาง แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงาน  

๑ 
 
 
 

 

 
 

๘๐ 

- ตลอด
ปีงบประมาณ 

ศปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น .................-.................. 
 
 
 
 



๖ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ๑. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 ๒. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ อพวช. 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑) สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับยั้งการ
ทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริต 

  ศึกษา วิเคราะห์/
สังเคราะห์ และรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันการ
ทุจริตฯ และนโยบาย 
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 การจดัท า
แผนปฏิบัติ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
ของ อพวช. 

  ร้อยละ
ความส าเร็จของ
ผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ           

๑๐๐ - ก.ย. ๖๓ ศปท. 

  การก ากับ/ติดตาม/
ประเมินผล และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผน
ฯ และน าข้อเสนอแนะ  มา
ปรับปรุง/พัฒนา  การ
ด าเนินงาน 

 การรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ พร้อม
ข้อเสนอแนะ 

 

  ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการ
ทุจริตฯ  
(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

๑๐๐ - มี.ค. – เม.ย. ๖๔ 
(รอบ ๖ เดือน) 

ก.ย.๖๔ – ต.ค. ๖๕ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

ศปท. 

 



๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 
 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   การรายงานข้อ
ร้องเรียนด้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของ อพวช. 

 จัดท ารายงาน
สรุปผลข้อ
ร้องเรียนด้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของ อพวช. 

๑ ครั้ง/
เดือน 

- ตลอด
ปีงบประมาณ 

ศปท. 
อพวช. 

  การวางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
มาตรการในการป้องกัน 
การทุจริต 

 

 จัดท าแผนการ
ประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

  หน่วยงานมีการ
วางแผนการ
ประเมิน ความ
เสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 

๑ ครั้ง/ป ี -  ศปท. 
อพวช. 

 
 
 
 



๘ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒) ผู้บริหารแสดง
เจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน  
และก าหนด 
นโยบาย แผนงาน 
หรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

 ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
แสดงเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต ต่อ
สาธารณชน และมีการ
ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

 การประกาศ
เจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริตของ อพวช. 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แสดง
เจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริต 

  หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจ านง   
ในการป้องกัน
และต่อต้านการ
ทุจริต  

๑ ครั้ง/ป ี - ตลอด
ปีงบประมาณ 

ศปท.  

จัดกิจกรรมชาว 
อพวช. ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

 จ านวนกิจกรรม  ๑ กิจกรรม - ตลอด
ปีงบประมาณ 

ศปท. 

๓) การพัฒนาวิเคราะห์
และบูรณาการระบบ 
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อ
เชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 

 การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้/น าข้อ 
เสนอแนะ/ผลการ
ด าเนินงานมาปรับปรุง
และพัฒนาองค์กรให้
เกิดคุณธรรมและ  
ความโปร่งใส 

 การยกระดับ
พัฒนาการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity 
and Transparency 
Assessment: ITA) 
ในการด าเนินงานของ 
อพวช. โดยเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการประเมิน 
 

  วิเคราะห์ผล
คะแนนประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
(ITA) ปี ๒๕๖๓ 
แล้วจัดท า
แผนการปรับปรุง
ส าหรับการ
ประเมิน ปี 
๒๕๖๔ 

จ านวนแผน
๑ แผน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอด
ปีงบประมาณ 

ศปท. 



๙ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

จ าแนกออกเป็น ๓ 
เครื่องมือ และ
ประกอบ ด้วย ๑๐ 
ตัวชี้วัดการประเมิน  
ในทุกด้านไม่ต่ ากว่า    
๘๐ % ได้แก่ 

๑. แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal 
Integrity and 
Transparency 
Assessment : IIT) 

๑) การปฏิบัติหน้าท่ี 
๒) การใช้งบ 

ประมาณ 
๓) การใช้อ านาจ 
๔) การใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ 
๕) การแก้ไขปัญหา

การทุจริต 

 

  คะแนนประเมิน  
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใส 
(ITA) ในการ
ด าเนินงานของ 
อพวช. ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
ของ ป.ป.ช. 

๘๗ % 



๑๐ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒. แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายนอก (External 
Integrity and 
Transparency 
Assessment : EIT) 

๖) คุณภาพการ
ด าเนินงาน  

๗) ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

๘) การปรับปรุง
ระบบการ
ท างาน 

๓. แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity 
and Transparency 
Assessment : OIT) 

๙) การเปิดเผยข้อมูล 
- ข้อมูลพื้นฐาน 
- การบริหารงาน 
- การบริหารเงิน

งบประมาณ 



๑๑ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

- การส่งเสริม
ความโปร่งใส 

๑๐) การป้องกัน   
การทุจริต 

- การด าเนินการ
เพื่อป้องกัน  
การทุจริต 

- มาตรการภาย 
ในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ...........-............... 
 
หมายเหตุ 

- แต่งต้ัง/ประชุมคณะ ท างานการด าเนินงานของ ศปท.อพวช. 
- การด าเนินงาน/กิจกรรม ได้หมีการปรับเปล่ียนตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ กรอบการประเมิน เกณฑ์/การให้คะแนนผลการประเมินและด าเนินการผ่านระบบ ITAS  
(Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) 


