
 
 

 
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

 

 

 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.)

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 
 



 

๑ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

ข้อมูลแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ : งบประมาณหมวดค่าใช้สอย 
โครงการตามแผนงาน : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชื่องบด าเนินงาน : ๑) รายการ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงาน สร้างค่านิยม ไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียง ใช้งบประมาณส่วนกลางหมวดค่าใช้สอยตามที่จ่ายจริง 

 ๒) รายการ ค่าใช้จา่ยเพ่ือการดาเนินงาน พัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใช้งบประมาณสว่นกลางหมวดค่าใชส้อยตามที่จ่ายจริง 

ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม : จ ำนวน ๑๓ กิจกรรม ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน ๑๑ กิจกรรม / คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๑ 
การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณส่วนกลางหมวดค่าใช้สอย ๔๒,๘๕๐ บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม อพวช. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑) ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่ำนิยมที่ดี ไม่ยอมรับกำรทุจริต ร้อยละ 90 / ผลที่ได้ ร้อยละ ๔๕ 
๒) ร้อยละของบุคลำกรเป้ำหมำยของ อพวช. ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต ร้อยละ ๘๐ / ผลที่ได้ ร้อยละ ๕๑.๒๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย : 
๑) หน่วยงำนมีมำตรกำร โครงกำร กิจกรรม ในกำรสกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย ๑ มำตรกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก : 
๑) ร้อยละควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตำมแผนของ อพวช. ร้อยละ ๑๐๐ / ผลที่ได้ ร้อยละ ๘๔.๖๑ 
๒) ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ในกำรด ำเนินงำนของ อพวช. 8๐ คะแนนขึ้นไป / ผลที่ได้รับ 

  
 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 
 



 

๒ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
วันที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

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 
 
  
 

  

๒) ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการ
กล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือ
ต้านทุจริต 

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

 สร้างบุคลากรใหม่ของ 
อพวช. ให้มีส านึกไม่
ยอมรับการทุจริต  

  รอ้ยละของ
บุคลากรใหม่ของ 
อพวช. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

  



 

๓ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
วันที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

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

ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันการทุจริต และ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

 ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 
 
 ช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

- Website 
- E-mail 
- Facebook 
- Line 

๒๓ ธ.ค. ๖๔ 
 
 
 
 
 

ต.ค.๖๓ – ธ.ค.๖๔  
 

ด าเนินการจัดอบรมการสร้างจิตส านึกการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
มีผู้ เข้าร่วมการอบรม  จ านวน ๖๔ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖ ซึ่งมากกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
 
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ผ่านสื่อโซเชียล ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ ๑) ประกาศนโยบาย No 
Gift Policy ๒) การก าหนดรูปแบบนิยาม
ของการทุจริต เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

กลยุทธ์ 
แนวทาง/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
วันที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

๑) วางมาตรการเสริม 
ในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบายบน
ฐานธรรมาภิบาล  
(ขั้นการก่อตัว
นโยบาย/ก าหนด
นโยบาย/ตัดสินใจ
นโยบาย/การน า
นโยบายไปปฏิบัติ/
การประเมิน
นโยบาย) 

 การก าหนด
นโยบาย 
แนวทาง
แผนงาน หรือ
โครงการ/
กิจกรรมบน
ฐานธรรมาภิ
บาล เพ่ือ
ป้องกันการ
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  

๘ ธ.ค. ๖๔ 
๓๑ ม.ค. ๖๕ 

- ประกาศนโยบาย No Gift Policy 
- ประกาศ การแสดงเจตจ านงสุจริตด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

- ประกาศ นโยบายการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

- ประกาศ มาตรการต่อต้านการให้/รับ
สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- ประกาศ มาตรการด าเนินงานของ 
อพวช. เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

- ประกาศ มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การส่งเสริมสร้างความโปร่งใส 
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 



 

๕ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 ๒. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ อพวช. 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
วันที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

๑) สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับยั้งการ
ทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริต 

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

 การจัดท า
แผนปฏิบัติ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
ของ อพวช. 

  ร้อยละ
ความส าเร็จของ
ผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ           

ต.ค. ๖๔ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แล้วเสร็จ 

  การก ากับ/ติดตาม/
ประเมินผล และรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม 
แผนฯ และน า
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินงาน 

 การรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ พร้อม
ข้อเสนอแนะ 

 

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

 

๑๘ ม.ค. ๖๕ ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ 
แล้วเสร็จ  

 



 

๖ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
วันที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

   การรายงานข้อ
ร้องเรียนด้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของ อพวช. 

 จัดท ารายงาน
สรุปผลข้อ
ร้องเรียนด้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของ อพวช. 

ต.ค. ๖๔ – ธ.ค. ๖๔ 
 

จัดท ารายงานข้อร้องเรียนด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ อพ. 
พร้อมเสนอ ผอพ. เพ่ือทราบ ภายใน
วันที่ ๕ ของทุกเดือน  
 

  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 

 

ม.ค. ๖๕ ด าเนินการจัดท าแผนการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
รอบท่ี ๑ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ อพ. แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 



 

๗ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
วันที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

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  

ม.ค. ๖๕ ด าเนินการจัดท าประกาศนโยบายการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
และมาตรการต่อต้านการให้/รับสินบน
เพ่ือป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๕ พร้อม
ประกาศใช้ ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕ 

 จัดกิจกรรมชาว 
อพวช. ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

 จ านวนกิจกรรม  ๙ ธ.ค. ๖๔ 
 
 

๒๑ ม.ค. ๖๕ 

- ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้าน     
คอร์รัปชันสากล “บุคลากร อพวช.    
ไม่ทนต่อการทุจริต”  

- ได้จัดกิจกรรม Super Indicator 
ให้แก่ผู้บริหาร อพวช.  

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 
จ าแนกออกเป็น ๓ 
เครื่องมือ และ

  วิเคราะห์ผล
คะแนนประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ปี 
๒๕๖๔ แล้วจัดท า
แผนการปรับปรุง
ส าหรับการ
ประเมิน ปี ๒๕๖๕ 

  คะแนนประเมิน  
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใส 

ต.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๕ 
 
 
 
 

๒๒ พ.ย. ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 

- ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ วิเคราะห์
และจัดท าแผนปรับปรุงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. 

- วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๔ ประชุม
คณะท างานส่งเสริมคุณธรรม 
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รายงานผลการ
ประเมิน (ITA) พร้อมน าเสนอผล



 

๘ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
วันที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

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 

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายนอก (External 
Integrity and 

(ITA) ในการ
ด าเนินงานของ 
อพวช. ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
ของ ป.ป.ช. 

 
 
 

ธ.ค. ๖๔ 
 
 
 

ม.ค. ๖๕ 
 

๙ ก.พ. ๖๕ 
 
 
 
 

ม.ค. – ก.พ. ๖๕ 
 
 

๒๘ ก.พ. ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ และแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. 

- ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
คณะท างานตรวจสอบข้อมูลบน
เว็บไซต์ อพ. ให้เป็นปัจจุบัน  

- อพ. เข้าระบบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ปี ๒๕๖๕ 

- เข้าร่วมการอบรมแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

- ด าเนินการน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน(IIT) และภายนอก 
(EIT) ผ่านระบบ ITAS  

- วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๕ ประชุม
คณะท างานส่งเสริมคุณธรรม 
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ปรับปรุงคู่มือ
ด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบ
คู่มือดังกล่าว 



 

๙ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
วันที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

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 
- การบริหาร

และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

มี.ค. – เม.ย. ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อยู่ระหว่างด าเนินการตอบแบบ
ส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT)  

 



 

๑๐ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
วันที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

- การส่งเสริม
ความโปร่งใส 

๑๐) การป้องกัน   
การทุจริต 

- การด าเนินการ
เพื่อป้องกัน  
การทุจริต 

- มาตรการภาย 
ในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

 
หมายเหตุ 

- แต่งต้ัง/ประชุมคณะท างานการด าเนินงานของ ศปท.อพวช. 
- การด าเนินงาน/กิจกรรม ได้มีการปรับเปล่ียนตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

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

 
 

 
 
 
 
 



 

๑๑ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 กำรขับเคลื่อนและกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงมีกำร

ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมในช่วง ไตรมำสที่ ๑ ซ่ึงส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ข้อเสนอแนะ ปรับเปลี่ยนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมบำงส่วนที่ยังสำมำรถด ำเนินงำนได้มำเป็นในรูปแบบกำรประชุมทำงไกลออนไลน์ VDO Conference 
และใช้มำตรกำรกำรป้องกันโรคโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด โดยกำรวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่ำง ล้ำงมือ สวมหน้ำกำกอนำมัย และจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม รวมทั้ง
เลื่อนระยะเวลำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนออกไปจนกว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคภำยในประเทศจะดีขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของแผน หน่วยงำนเจ้ำภำพ อำทิ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำจต้องเข้ำใจสถำนกำรณ์ในกำรบูรณำกำรตำมแผนงำนของหน่วยงำนที่ได้รับ และจัดให้มีกำรชี้แจ งข้อเท็จจริง รวมทั้ง
ร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขในกำรขับเคลื่อนภำรกิจงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

2. ภำรกิจงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับจ ำนวนบุคลำกร กลุ่มเป้ำหมำย     
กำรบูรณำกำร ภำยใน อพวช. มีเพ่ิมมำกข้ึน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.อพวช.) มีเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนไม่เพียงพอกับภำรกิจงำนหลักและสนับสนุนในกำร
ด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะ ควรมีกำรเพ่ิมอัตรำก ำลังในระดับผู้ปฏิบัติงำนให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.อพวช.) เพียงพอต่อภำระงำน รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพ
กำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
หน่วยงำน : ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (ศปท.อพวช.) 
ติดต่อโทร 0 ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๙๙ / โทรสำร 0 ๒๕๗๗ ๙๙๕๖ 
Email: anti-corruption@nsm.or.th / เว็บไซต์ ศปท.อพวช. http://anti-corruption.nsm.or.th/ 
 

mailto:anti-corruption@nsm.or.th


 

๑๒ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม อพวช. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

     
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ประกาศนโยบาย/มาตรการที่เก่ียวกับ การป้องกันการทุจริต 

 

 



 

๑๓ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 การรายงานข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อพวช. 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 จัดท าแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

 
 



 

๑๕ 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 อพวช. ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

      
 

  


