แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม มว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์
มว. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
วัตถุประสงค์
ปรับฐานความคิดให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันแบะปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
ระยะเวลาดําเนินการ
กล
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผลดําเนินการ
ยุทธ์ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผน
ผล
- นางสาวเกษญา
มี.ค. 61 13 ก.พ. 61 สถาบันจัดฝึกอบรมหัวข้อ “การป้องกัน
1 1 ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
วัชระนุกุล
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์สว่ นรวม

งปม.
(จัดอบรม) การปรับฐานคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน - นางสาวขวัญชนก
ประโยชน์ส่วนรวมสําหรับพนักงานของรัฐ” มี
ประเสริฐนิธิบูรณ์
25,600บาท พนักงานเข้าร่วม 112 คน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริตของ
- นางสาวณัฐฐานิต
ใช้ไป
บุคลากร มว. *
http://www.nimt.or.th/main/wp-content
พงศ์จีรกําจร
23,790บาท /uploads/ 2018/03/มว5105.2-24ลว24ก.พ.
ตัวชี้วัด ร้อยละ 70 ของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติ
และค่านิยมทีด่ ี ไม่ยอมรับการทุจริต
61รายงานผลการจัดฝึกอบรม-ป.ป.ช.-4.pdf
- นายนฤดม
http://www.nimt.or.th/main/?p=12522
นวลขาว
- กลุ่มงานบริหาร
2 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
มี.ค. 61 27 และ 29 พนักงาน มว. เข้ารับการปฐมนิเทศรวม 21 คน
และพัฒนา
(จัดอบรม) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
มี.ค. 61

ต่อต้านการทุจริต และการให้ความรูเ้ กี่ยวกับการประเมิน ทรัพยากรบุคคล
- นายมาณพ ติณ
คุณธรรมและความโปร่ง (ITA) ในการดําเนินงานของ
สิริสุข
มว. ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของพนักงานใหม่ของ มว. เข้าร่วมกิจกรรม
http://www.nimt.or.th/main/wp3 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
มี.ค. 61
7–9 มี.ค. content/uploads/2018/03/มว--5111.3-31
นางสาวภรณิภา
1. โครงการปลูกฝังจิตสํานึกภายในแก่บคุ ลากรของ มว. ให้มีความ

ลว30มี.ค.61รายงานผลโครงการปลูกฝัง
61
ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จงมีสุข
ตัวชี้วัด ร้อยละ 50 ของพนักงาน มว. เข้าร่วมกิจกรรม
จิตสํานึกและปลูกต้นไม้.pdf
* หมายถึง กิจกรรมที่จัดร่วมกันในวันเดียวกัน

หน้า 1

วันที่รายงาน 27 ส.ค. 2561

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม มว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ)
กล
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธ์ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
+1
1.1 โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวง นายปฐมพงษ์
กิตติสาร
วิทย์ฯ สานฝันปันน้ําใจให้น้อง”

ณ โรงเรียนสวนป่าองค์พระและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แผ่นดินของฉัน
อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี
กบค.ฝบ.
4
2. การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน

ตัวชี้วัด ร้อยละ 50 ของพนักงาน มว. เข้าร่วมกิจกรรม
ที่

5


3. การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตและ นายอธิคม มาน้อย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (ไลน์ อีเมล เว็บไซต์)

* หมายถึง กิจกรรมที่จัดร่วมกันในวันเดียวกัน

หน้า 2

ระยะเวลาดําเนินการ
ผลดําเนินการ
แผน
ผล
เพิ่มเติม 15-16 ธ.ค. พนักงาน มว. ที่เข้าร่วม
60
1. นางมลฤดี เรณูสวัสดิ์
2. นางสาวอัชยา เทพพิทักษ์ศักดิ์
3. นางสาวธารารัตน์ ตั้งจิตร
4. นางสาวธีรารักษ์ ชินารักษ์
ก.ค. 61 25ก.ค.61 การร่วมในพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
http://www.nimt.or.th/main/?p=16992
28ก.ค.61 การเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
http://www.nimt.or.th/main/?p=16945
กิจกรรมการจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราช
สักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
http://www.nimt.or.th/main/?p=16965
ต.ค. 60 – 31 ม.ค. 61 http://www.nimt.or.th/main/wp-content
ก.ย. 61
/uploads/2018/03 /มว -5110.1-9ลว31ม.ค.
61ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร.pdf

วันที่รายงาน 27 ส.ค. 2561

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม และไม่มลี ักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ระยะเวลาดําเนินการ
กล
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ผู้รับผิดชอบ
ผลดําเนินการ
ยุทธ์ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผน
ผล
21 มี.ค. 61 ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ 30/2561
- นางสาวณัฐฐานิต
6 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมา
เรื่อง นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ลว 21
พงศ์จีรกําจร
ภิบาล (ขั้นการก่อตัวนโยบาย/กําหนดนโยบาย/ตัดสินใจนโยบาย/การนํา

มี.ค. 61
- นายมาณพ
นโยบายไปปฏิบัติ/การประเมินนโยบาย)
http://www.nimt.or.th/main/wpการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและการบริหาร ติณสิริสุข
content/uploads/2018/03/ประกาศที่30จัดการบ้านเมืองที่ดี
2561นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี.pdf
ตัวชี้วัด 1) หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย (1มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม)
2) ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ที่รองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดขี อง มว.
นางสาวณัฐฐานิต ต.ค. 60 – 9 ต.ค. 60 การเวียนร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการ
7
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนการ
พงศ์จีรกําจร
ก.ย. 61
ลงโทษทางวินัย
ประกาศใช้บังคับ

ตัวชี้วัด รายงานผลการวิเคราะห์ทุกฉบับ ของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่จะ
7 พ.ย. 60 การสํารวจข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา กฎ
ประกาศใช้
ระเบียบ ข้อบังคับ
4 ธ.ค. 60 - การเวียนร่างข้อกําหนดฯ กิจกรรมพนักงาน
หมายเหตุ เอกสารภายใน งดเผยแพร่
- การออกข้อกําหนด มว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับกิจกรรมพนักงาน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 60
25มิ.ย.61 – การเวียนร่างข้อบังคับว่าด้วยการร้องทุกข์
3 ก.ค. 61
6-15ส.ค.61 การเวียนร่างข้อบังคับว่าด้วยการออกจากงาน
* หมายถึง กิจกรรมที่จัดร่วมกันในวันเดียวกัน

หน้า 3

วันที่รายงาน 27 ส.ค. 2561

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากลไกป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดําเนินการ
กล
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ผลดําเนินการ
ที่
ยุทธ์ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผน
ผล
6-15ส.ค.61 การเวียนร่างข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์การ
7
ลงโทษพนักงาน

6-15ส.ค.61 การเวียนร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
(ต่อ)
บุคคล (ฉบับที่ 6)
21-27ส.ค. การเวียนร่างประกาศเรื่องแนวทางการจัดทําแผน
61
จัดซื้อจัดจ้างประจําปี
ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 61 http://www.nimt.or.th/main/wpคณะทํางานเพื่อ
8 1 สร้างกลไกการป้องกัน เพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและ
content/ uploads/ 2018/03/มว5105.2การป้องกันและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต

127ลว12ธ.ค.61ขออนุมัติแผนป้องกันและ
ปราบปรามการ
1) การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ทุจริต และการ
ติดตามประเมินผล
ปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
ตัวชี้วัด หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
2561.pdf
มิชอบ (1 แผน)
9
2) การรายงานผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
นางสาวณัฐฐานิต
ทุก 2
12ธ.ค.60 **รายงานผลตามแผนโดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน พงศ์จีรกําจร
เดือน
17ม.ค.61 สถาบัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ
1ก.พ.61 http://www.nimt.or.th/main/?p=13872
4เม.ย.61
คณะทํางานทุกท่าน รายงานทุก 28 มี.ค. 61 สัมมนาวิชาการ มาตรวิทยาในยุค TH4.0
10
3) การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
นําเสนอ 1 ภารกิจ 2 เดือน
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของ มว.
http://www.nimt.or.th/main/?p=13788

ตัวชี้วัด จํานวนการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ เพื่อคัดเลือกนําส่ง
ป.ป.ช.
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของ มว. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
* หมายถึง กิจกรรมที่จัดร่วมกันในวันเดียวกัน

หน้า 4

วันที่รายงาน 27 ส.ค. 2561

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ต่อ)
กล
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ยุทธ์ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11
4) การพัฒนา/ปรับปรุง/ทบทวนเว็บไซต์ของ มว. เพื่อการจัดซื้อจัด
จ้างที่แสดงความคืบหน้าเป็นปัจจุบนั

ตัวชี้วัด การพัฒนา/ปรับปรุง/ทบทวนเว็บไซต์ของ มว. เพื่อการจัดซื้อ
จัดจ้างที่แสดงความคืบหน้าเป็นปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง
12
5) การสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของห่วงโซ่การสอบกลับได้
ทางการวัดที่ถกู ต้องโปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม และร่วมต้านทุจริต

ต่อความเป็นธรรมทางการค้า
ตัวชี้วัด จํานวนผู้ใช้บริการ (500คน)

* หมายถึง กิจกรรมที่จัดร่วมกันในวันเดียวกัน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผลดําเนินการ
แผน
ผล
กลุ่มงานบัญชี
ต.ค. 60 – 30 มี.ค. http://www.nimt.or.th/procurement/
การเงินและพัสดุ ก.ย. 61
61
รายงานทุก
2 เดือน
ม.ค. 61 1 ก.พ. จัดทําร่างบทความ (script) นําเสนอ ผมว. อันเป็น
- นายวิรุณ
61
เล้าพรพิชยา
การอํานวยความสะดวกแก่วิทยากร ซึ่งวิทยากรอาจ
นุวัฒน์
ใช้ประโยชน์หรือจะจัดทําเองก็ได้ มี 2 บทความที่
- นางสาวณัฐฐานิต
จัดเตรียมให้ คือ
พงศ์จีรกําจร
1. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
- นายอธิคม มา
2. ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC17025
น้อย
http://www.nimt.or.th/main/wp- นายนฤดม
content/uploads /2018/03/มว5105.2-18ลว1
นวลขาว
ก.พ.61รายงานการประชุม1-2561-1.pdf
31ก.ค. มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 769 คน สรุปผลประเมิน
- กพธ.
61
1. ก่อนอบรม มีความตระหนักร้อยละ 79.52
- นางสาวณัฐฐา
2. หลังอบรม มีความตระหนักร้อยละ 91.14
นิต พงศ์จีร
3. เห็นว่าคุณธรรมและความโปร่งใสมีความสําคัญ/
กําจร
ส่งผลกระทบ ร้อยละ 89.11
4. เห็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและความ
โปร่งใสมีประโยชน์ ร้อยละ 88.50
5. มุ่งมั่นที่จะส่งต่อข้อมูลความรูเ้ กี่ยวกับคุณธรรม
และความโปร่งใสร ร้อยละ 91.13
ผู้รับผิดชอบ

หน้า 5

วันที่รายงาน 27 ส.ค. 2561

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ต่อ)
กล
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ยุทธ์ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 2 ผู้บริ หารแสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตต่ อสาธารณชน และ
กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา

หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
การประกาศเจตจํา นงการต่อต้ า นการทุจริต ของ มว.และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต *
ตัวชี้วัด หน่วยงานมีการประกาศเจตจํานงในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต
14


3

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผลดําเนินการ
แผน
ผล
ธ.ค. 60 - 14 ธ.ค. 60 ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่
ม.ค. 61
50/2560 เรื่องเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
http://www.nimt.or.th/statute/files/502560.pdf

- นางสาวณัฐฐานิต
พงศ์จีรกําจร
- นางสุรัตน์
ลีอุดมวงศ์
- นางสาวญาดา
จันทรภาโส
- นางสาวขวัญชนก
ประเสริฐนิธิบูรณ์
13 ก.พ. 61
การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความ - นางสาวณัฐฐานิต รอผล
ประเมิน
พงศ์จีรกําจร
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
- นางสาวทยาทิพย์ จาก ปปช.
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ม.ค. 61
ทองตัน
(จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู/้ นําข้อเสนอแนะ/
ผลการดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ให้เกิดคุณธรรมและ
ความโปร่งใส) *
การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการ
ดําเนินงานของ มว.
ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ดําเนินงานของ มว.

* หมายถึง กิจกรรมที่จัดร่วมกันในวันเดียวกัน

หน้า 6

http://www.nimt.or.th/main/?p=12556
พนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสถาบัน พร้อมช่วยกันระดม
ความคิดเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนการนําเสนอผล
การหารืออันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
ซึ่งกันและกัน
http://www.nimt.or.th/main/wpcontent/uploads/ 2018/03/มว5105.2-24
ลว24ก.พ.61รายงานผลการจัดฝึกอบรมป.ป.ช.-4.pdf
http://www.nimt.or.th/main/?p=12539
วันที่รายงาน 27 ส.ค. 2561

แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน มว.
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้พนักงานของ มว. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน/จริยธรรมของหน่วยงาน และน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดํารงชีวิต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคม
๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
กลยุทธ์
วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ผู้รับผิดชอบ
ผลดําเนินการ
แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผน
ผล
๑. การขับเคลื่อนวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ด้ วยหลัก นางสาวณัฐฐานิต
คุณธรรมของ มว.
พงศ์จีรกําจร
ตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรของ มว. เข้าร่วมกิจกรรม
๑ ๑.๑) กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๕ ธ.ค. ๖๐ ๕ ธ.ค. ๖๐ พนักงานเข้าร่วม ๖ คน
๑.๑.๑) กิจกรรมน้อมจิตรําลึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระ นายธรรมนูญ

๑. นายทศพร เอียดคง
เขียวสลับ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
๒. นายธรรมนูญ เขียวสลับ
๓. นางสาววาณีรัตน วงศาโรจน์
๔. นางสาวนิตยา อักษรณรงค์
๕. นายปฐมพงษ์ กิตติสาร
๖. นายคณพัฒน์ ม่วงแกม
๒
๑.๑.๒ พิ ธี นํ า พานประดั บ พุ่ ม ดอกไม้ ถ วายบั ง คมพระบรมราชา นายธรรมนูญ
เพิ่มเติม ๑๐ ธ.ค. ๖๐ พนักงาน มว. เข้าร่วมรวม ๔ คน
เขียวสลับ
๑. นายธรรมนูญ เขียวสลับ
 นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒. นายปฐมพงษ์ กิตติสาร
๓. นายพัฒนพงษ์ อ่อนสําลี
๔. นายคณพัฒน์ ม่วงแกม

หน้า ๑

วันที่รายงาน ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑

แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน มว. (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓
๑.๑.๓ พิธีนําพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน
 รามคําแหง
ที่

ผู้รับผิดชอบ
นายทศพร
เอียดคง

ระยะเวลาดําเนินการ
แผน
ผล
เพิ่มเติม ๑๗ม.ค.๖๑

๔
๑.๑.๔ พิ ธี ว างพวงมาลาถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ นายธรรมนูญ
เขียวสลับ และ
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
กบค.ฝบ.

เพิ่มเติม

๕
๑.๑.๕) กิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ถวายเป็นพระราช นางสาวภรณิภา
 กุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จงมีสุข

ก.พ. ๖๑

๖
๑.๑.๖) กิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้ เ นื่ อ งในวั น ต้ น ไม้ ป ระจํ า ปี ข องชาติ พ.ศ. นางอัจฉรา
เจริญสุข
 ๒๕๖๑

เพิ่มเติม

๗


๑.๓.๗ กิจกรรมครบรอบวันสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นางอัจฉรา
เจริญสุข

หน้า ๒

-

ผลดําเนินการ

พนักงาน มว. เข้าร่วมรวม ๔ คน
(นายทศพร เอียดคง นายธรรมนูญ เขียวสลับ
นายปฐมพงษ์ กิตติสาร นายคณพัฒน์ ม่วงแกม
และ นายโชคชัย ลิมปตานนท์)
๓๑พ.ค.๖๑ พนักงาน มว. เข้าร่วมรวม ๔ คน
๑. นายธรรมนูญ เขียวสลับ
๒. นายปฐมพงษ์ กิตติสาร
๓. นายพัฒนพงษ์ อ่อนสําลี
http://www.nimt.or.th/main/?p=14967
๗ – ๙ มี.ค. http://www.nimt.or.th/main/wp๖๑
content/uploads/2018/03/มว-5111.3-31
ลว30มี.ค.61รายงานผลโครงการปลูกฝัง
จิตสํานึกและปลูกต้นไม้.pdf
๑ มิ.ย. ๖๑ ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อ
เป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกให้ทุกคนเกิด
ความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
http://www.nimt.or.th/main/?p=15007
๑มิ.ย.๖๑ ผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีทําบุญตักบาตร
และเจิมป้ายอาคารเนื่องในโอกาสวันครบรอบ
วันสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ๒๐ ปี
http://www.nimt.or.th/main/?p=15005
วันที่รายงาน ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑

แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน มว. (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม
ที่
แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘
๑.๑.๘ การเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติ

๙
๑.๑.๙ การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของ
 แผ่นดิน

๑.๒ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
๑๐
๑.๒.๑) ร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑
๑.๒.๒) ร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑


๑๒

กบค.ฝบ.

ระยะเวลาดําเนินการ
ผลดําเนินการ
แผน
ผล
เพิ่มเติม
๒๔ก.ค.๖๑ http://www.nimt.or.th/main/?p=16983

กบค.ฝบ.

เพิ่มเติม

๒๕ก.ค.๖๑ การร่วมในพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
http://www.nimt.or.th/main/?p=16992
๒๘ก.ค.๖๑ การเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
http://www.nimt.or.th/main/?p=16945
กิจกรรมการจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราช
สักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
http://www.nimt.or.th/main/?p=16965

๑ มี.ค. ๖๑
๒๙พ.ค.๖๑

ไม่มีการดําเนินงานหรือเข้าร่วมกิจกรรม
๒๕พ.ค.๖๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชา
http://www.nimt.or.th/main/?p=14888
๒๙พ.ค.๖๑ ทําบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
http://www.nimt.or.th/main/?p=14931
ไม่มีการดําเนินงานหรือเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

นายธรรมนูญ
เขียวสลับ

๑.๒.๓) ร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชา/เข้าพรรษา

๒๗ก.ค.๖๑
หน้า ๓

วันที่รายงาน ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑

แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน มว. (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๓ กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมไทย และสืบสานประเพณีไทย
๑๓
๑.๓.๑) กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของ มว. เนื่องใน คณะกรรมการ
กิจกรรมพนักงาน
 เทศกาลวันสงกรานต์ วันสถาปนาสถาบัน และวันขึ้นปีใหม่
๑๔


ระยะเวลาดําเนินการ
ผลดําเนินการ
แผน
ผล
ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. ๖๑ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ มว.จัดกิจกรรมทําบุญวันขึ้นปีใหม่

๑๕ ๒.๑) โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย
 ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวนประกาศมาตรฐานการวั ด แห่ ง ชาติ และจํ า นวนหลั ก เกณฑ์
มาตรฐานสําหรั บ การใช้ ก ารเก็บรั ก ษา สอบเทีย บ การซ่อ มบํ า รุ ง ที่
เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณที่มี
ความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (2 มาตรฐาน)
งปม. ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๖ ๒.๒) การเชิดชูผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
 ตัวชี้วัด ส่งบุคลากรเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคนดีข้าราชการดีเด่น/คนดีศรี วท./
การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ของสํานักงาน ป.ป.ช.)

นางสาวณัฐฐานิต
พงศ์จีรกําจร

มี.ค. ๖๑

นายปฐมพงษ์
กิตติสาร

มี.ค. ๖๑

ที่

หน้า ๔

๕ ม.ค. ๖๑

พนักงาน มว. ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ทจี่ ัดโดย สป.วท. ดังนี้
(นางอัจฉรา เจริญสุข นางสาวพริมา เกิดอุดม
นางสาวศุทธิรัตน์ วัจนะคุปต์ นางสาวสุกัญญา
กิจวิธี นางสาววิชชุดา จิตต์โกศล นางสาว
โรจนา ลี้เจริญ นางสาวปาณิศรา คงถาวร
นางสุรัตน์ ลีอุดมวงษ์ นางสาวอริญชยา
พันธุ์พํานัก และนางสาวทิพยฉัตร พุทธินันทน์)
๑๕พ.ค.๖๑ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐาน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สําหรับการสอบ
เทียบเครื่องมือสอบเทียบประแจวัดแรงบิดแบบ
สถิต
๒๓มี.ค.๖๑ นางสาวจริยา บัวเจริญ
ตําแหน่งนักมาตรวิทยาชํานาญการพิเศษ
ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี วท.”
ประจําปี ๒๕๖๐ จาก รวท.
วันที่รายงาน ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑

แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน มว. (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ผู้รับผิดชอบ
แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๗ ๒.๓) การสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของห่วงโซ่การสอบกลับได้ทางการ - นางสาวณัฐฐานิต
 วัดที่ถูกต้องโปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม และร่วมต้านทุจริต ต่อความเป็นธรรมทาง พงศ์จีรกําจร
- นายวิรุณ
การค้า
เล้าพรพิชยา
ตัวชี้วัด จํานวนผู้ใช้บริการ (500คน)
นุวัฒน์
- นายอธิคม มาน้อย
๑๘


- นางสาวณัฐฐานิต
พงศ์จีรกําจร
- นายนฤดม
นวลขาว
- กพธ.

หน้า ๕

ระยะเวลาดําเนินการ
ผลดําเนินการ
แผน
ผล
ปี งปม.
ก.พ. ๖๑ มีร่างบทความ (script) เพื่อการถ่ายทอดต่อไป
๒๕๖๑
จํานวน ๒ บทความ คือ
๑. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
๒. ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC
17025
http://www.nimt.or.th/main/wpcontent/uploads /2018/03/มว5105.2-18
ลว1ก.พ.61รายงานการประชุม1-2561-1.pdf
ก.ค. ๖๑ ผลการประเมิน สรุปได้ว่า กิจกรรมนี้จะส่งเสริม
ให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดคุณธรรมครบทั้ง ๔
ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิดอาสา ดังนี้
ผู้เข้ารับการอบรมรวม ๗๖๙ คน
สรุปผลจากการประเมิน
๑. ก่อนอบรม มีความตระหนักร้อยละ ๗๙.๕๒
๒. หลังอบรม มีความตระหนักร้อยละ ๙๑๑๔
๓. เห็นว่าคุณธรรมและความโปร่งใสมี
ความสําคัญ/ส่งผลกระทบ ร้อยละ ๘๙.๑๑
๔. เห็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมีประโยชน์ ร้อยละ ๘๘.๕๐
๕. มุ่งมั่นที่จะส่งต่อข้อมูลความรูเ้ กี่ยวกับ
คุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ ๙๑.๑๓
วันที่รายงาน ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑

แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน มว. (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม
ที่
แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๙ ๒.๔) พิธีฉลองวาระครบรอบ ๒๐ ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และพิธีเปิด
 อาคารพัฒนาและผลิตวัสดุอ้างอิง
ตัวชี้วัด
๑. พิธีฉลองวาระครบรอบ ๒๐ ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
๒. พิธีเปิดอาคารพัฒนาและผลิตวัสดุอ้างอิง
๓. พิธีประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัล NIMT Award แก่บุคคลที่ได้
ทําคุณประโยชน์ในการพัฒนา มว.
๔. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่
ยั่งยืน”
๕. ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “มว. กับ ๒๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ”
๒๐ ๒.๕) โครงการมาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ตัวชี้วัด เยาวชนเข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยาศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี

ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวสิวินีย์
สวัสดิอารีย์
- คณะทํางาน
- นางอัจฉรา
เจริญสุข

นางอัจฉรา
เจริญสุข

หน้า ๖

ระยะเวลาดําเนินการ
ผลดําเนินการ
แผน
ผล
มิ.ย. ๖๑ ๕-๘ มิ.ย. http://www.nimt.or.th/main/?p=15119
๖๑

เพิ่มเติม

๘ มิ.ย.
๖๑

โครงการสําหรับนักเรียน นิสติ นักศึกษา หัวข้อ
“มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจ และปูพื้นฐานงานมาตร
วิทยาแก่เยาวชนด้วยกิจกรรม
การประกวดแข่งขัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต
และความเป็นธรรมทางสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.nimt.or.th/main/?p=15307

วันที่รายงาน ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑

