
  

รายงานผลด าเนินงานตามแผนฯ ณ วันที่ 8 ต.ค. 2562  หน้า ๑/๘ 

 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

                      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

                     สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (มว.) 

 
                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานผลด าเนินงานตามแผนฯ ณ วันที่ 8 ต.ค. 2562  หน้า ๒/๘ 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม มว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ มว. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 

ที ่
กล
ยุทธ์ 

รายละเอียด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 
แผน ผล 

1 1 ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(จัดอบรม)  การปรับฐานคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร มว. * 
ตัวชี้วัด    ร้อยละ 70 ของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี 

ไม่ยอมรับการทุจริต 

 
ธ.ค. 61 

 ประกาศ
ร่วมต่อต้าน
ทุจริต 27 
ธ.ค. 2561 

สถาบันฯ  ประกาศเจตนารมณ์ 
ขับเคลื่อนสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติเป็นองค์กรคุณธรรม  

 
ทศพร + ขวัญชนก 
(เอกสารแนบ 1)  

2 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
(จัดอบรม)  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และ

การให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง (ITA) ใน 
การด าเนินงานของ มว. ในกิจกรรมปฐมนิเทศ 

ตัวชี้วัด   ร้อยละ 80 ของพนักงานใหม่ของ มว. เข้าร่วมกิจกรรม 

 
ส.ค. 62 

พนักงาน
ใหม่เข้าร่วม
อบรม 23 
คน ร้อยละ 
100% 

อบรมพนักงานใหม่ในวันที่ 8 
สิงหาคม 2562  

มาณพ (บรรยาย) 
 (เอกสารแนบ 2)  

3 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
1. โครงการปลูกฝังจิตส านึกภายในแก่บุคลากรของ มว. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตตาม

หลักการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด  ร้อยละ 50 ของพนักงาน มว. เข้าร่วมกิจกรรม 

 
เม.ย. 62 

 
พนักงานเข้า
ร่วม 170 

คน 

 
กิจกรรม Walk Rally ที่ศรีราชา 
ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย. 62  

 
ทศพร + ขวัญชนก 
(เอกสารแนบ 2.1) 
 

2. การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
ตัวชี้วัด   ร้อยละ 50 ของพนักงาน มว. เข้าร่วมกิจกรรม 

ก.ค. 62 26 ก.ค. 62 พนักงานภายในสถาบันร่วมกัน
ถวายสัตย์ปฏิญาณ  

ขวัญชนก  (เอกสาร
แนบ 3)  

3. การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
ตัวชี้วัด  ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (ไลน์ อีเมล เว็บไซต์) 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

30 มิ.ย. 62 เผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกัน
การทุจริตฯ ของสถาบันฯ 
เว็บไซต์ สถาบันฯ 

ทศพร + เจนศักดิ์s
ตามหน้าเว็ปไซต์มว 
www.nimt.or.th 



  

รายงานผลด าเนินงานตามแผนฯ ณ วันที่ 8 ต.ค. 2562  หน้า ๓/๘ 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ที ่
กล
ยุทธ์ 

รายละเอียด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล 

4 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล (ข้ันการก่อ
ตัวนโยบาย/ก าหนดนโยบาย/ตัดสินใจนโยบาย/การน านโยบายไปปฏิบัติ/การประเมิน
นโยบาย) การด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  
ตัวชี้วัด 1)  หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง

นโยบาย (1มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม) 
 2)  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับ

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ มว. 

มิ.ย.62 มิ.ย. 62 จัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ  

ทศพร (เอกสาร
แนบ 4)  

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนการประกาศใช้บังคับ 
ตัวชี้วัด  รายงานผลการวิเคราะห์ทุกฉบับ ของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่จะประกาศใช้ 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

25 ก.ย. 62 การเวียนร่างข้อก าหนด ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พัฒนาพนักงานและลูกจ้าง (ฉบัน
ที่ 2) พ.ศ. 2562 

ณัฐฐานิต 
(เอกสารแนบ 5) 

  
 
 
 
 
 
 



  

รายงานผลด าเนินงานตามแผนฯ ณ วันที่ 8 ต.ค. 2562  หน้า ๔/๘ 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ 

ที ่
กล
ยุทธ์ 

รายละเอียด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล 

5 1 สร้างกลไกการป้องกัน  เพ่ือยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
1)  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และติดตามประเมินผล

การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด หน่วยงานมีแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 แผน)   

 
 

ธ.ค. 2561 

 
 

18 ธ.ค. 61 

 
 
มว จัดท าแผน เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.
61 

 
 
ทศพร 

2)  การรายงานผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

เม.ย.62 
(รอบที่ 1) 
และ ต.ค.
62 

2 เม.ย. 62 
8 ต.ค. 62 

มว. ได้ท ารายงานผลการด าเนิน 
2 รอบ และจัดส่งให้ ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านฯ 
(ศปท.สป.อว.) ครบถ้วนเรียบร้อย
ทั้ง 2 รอบ 

มาณพ , ทศพร, 
ขวัญชนก 

3)  การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของ มว. 
ตัวชี้วัด จ านวนการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงาน

ตามภารกิจหลักของ มว. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ก.พ. 62 14 ก.พ. 62 
 
 
26 ก.ย. 62 

1.ประชุมด้านฝุ่นละออง PM2.5 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง
มาตรการควบคุมการป้องกันฝุ่น 
2. การท าประชาพิจารณ์หัวข้อ 
“แนวทางการสอบเทียบ 
วิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และ
การสอบเทียบ pH Meter with 
electrode assemblies ก่อน
การใช้งาน” 

คณะท างานทุกท่าน
น าเสนอ 1 ภารกิจ
เพ่ือคัดเลือกน าส่ง 
ป.ป.ช. (เอกสาร
แนบ 6) 

 



  

รายงานผลด าเนินงานตามแผนฯ ณ วันที่ 8 ต.ค. 2562  หน้า ๕/๘ 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ 

 

ที ่
กล
ยุทธ์ 

รายละเอียด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล 

  4)  การพัฒนา/ปรับปรุง/ทบทวนเว็บไซต์ของ มว. เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่แสดง 
ความคืบหน้าเป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด การพัฒนา/ปรับปรุง/ทบทวนเว็บไซต์ของ มว. เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่แสดง
ความคืบหน้าเป็นปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง 

ทั้งปี 2562 ต.ค.61-ก.ย.
62 

มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ ตามหน้าเว็บไซต์ ของ 
มว. 

(เจนศักดิ์ฯ 
ประสานและ
ติดตามกับ กทส.) 

  5)  การสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของห่วงโซ่การสอบกลับได้ทางการวัดที่
ถูกต้องต่อความเป็นธรรมทางการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา, พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์, พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า, โครงการการน าความรู้ด้านกฎหมายมาเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 

ตัวชี้วัด จ านวนพนักงานผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน (7 ฝ่าย) 

ก.ค. 62 28 ส.ค. 62 อบรมกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
, พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
, พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
, พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า, โครงการการน าความรู้
ด้านกฎหมายมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท างาน 

ณัฐฐานิตฯ   
(เอกสารแนบ 7)  

6 2 ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน และก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 
 

ธ.ค. 60 
 
 
 
 

ธ.ค. 61 

14 ธ.ค. 60 
ส าเร็จตามปี 

2561 
 
 

“.............” 

มว 5101.2/128 ลว.12ธ.ค.60 
ผมว. ลงนามประกาศ มว. ที่ 
50/2560 เรื่องเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานของ มว. เมื่อวันที่ 
14 ธ.ค.60  (เป็นงานของปี 
2561) 

ณัฐฐานิต + สุรัตน ์
จัดท าร่าง 

 
 
 

ทศพร + ขวัญชนก 



  

รายงานผลด าเนินงานตามแผนฯ ณ วันที่ 8 ต.ค. 2562  หน้า ๖/๘ 

การประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของ มว.และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดง
เจตจ านงการต่อต้านการทุจริต * 
ตัวชี้วัด  หน่วยงานมีการประกาศเจตจ านงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

จัดกิจกรรมพร้อมกับ
ยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 1 

7 3 การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 
(จัดประชุมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้/น าข้อเสนอแนะ/ผล
การด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส)  
การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ในการด าเนินงานของ มว. 
ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ มว. 

มี.ค. 63 - เป็นแผนงานของปี พ.ศ. 2563 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ทศพร จัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานผลด าเนินงานตามแผนฯ ณ วันที่ 8 ต.ค. 2562  หน้า ๗/๘ 

แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน มว. 
เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้พนักงานของ มว. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน/จริยธรรมของหน่วยงาน และน้อมน า 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการด ารงชีวิต 
กลยุทธ์ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 
 

ที ่ รายละเอียด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล 

1 การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ด้วยหลักคุณธรรมของ มว. 
ตัวชี้วัด  ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรของ มว. เข้าร่วมกิจกรรม 

    
 
ธรรมนูญ 
 

1.1)  กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
1.1.1) กิจกรรมน้อมจิตร าลึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

5 ธ.ค. 
61 
 

5 ธ.ค. 61 
 

พนักงาน มว. เข้าร่วมรวม ๖ คน 
1. นายทศพร เอียดคง 
2. นายธรรมนูญ เขียวสลับ 
3. นางสาววาณีรัตน วงศาโรจน์ 
4. นางสาวนิตยา อักษรณรงค์ 
5. นายปฐมพงษ์ กิตติสาร 
6. นายคณพัฒน์ ม่วงแกม 

1.1.2) กิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  

ธ.ค. 61 
 

14 ธ.ค 61 พนักงานเข้าร่วมปลูกต้นไม้ (เอกสารแนบ 8)  

1.2 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
1.2.1) ร่วมกิจกรรมทอดกระฐินสามัคคีวันแสวงสามัคคีธรรม รังสิต คลองห้า พ.ศ 2561 

พ.ย. 61 11 พ.ย. 61 พนักงานเข้าร่วมกิจกรร11/11/61  
 

(เอกสารแนบ 8.1 

1.2.2) ร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ณ วันเศวตฉัตรวรวิหาร  

 พ.ย.61 9 พ.ย. 61 พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 9/11/61 (เอกสารแนบ 8.2) 

1.2.3) ร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชา/เข้าพรรษา ก.ค. 62 10 ก.ค. 62 พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 10/7/62 (เอกสารแนบ 8.3) 



  

รายงานผลด าเนินงานตามแผนฯ ณ วันที่ 8 ต.ค. 2562  หน้า ๘/๘ 

ที ่ รายละเอียด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล 

 1.3 กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมไทย และสืบสานประเพณีไทย 
1.3.1) กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของ มว. เนื่องในเทศกาล 

วันสงกรานต์ วันสถาปนาสถาบัน และวันขึ้นปีใหม่ 

ธ.ค. 61 
 
 

27 ธ.ค. 61 มว.จัดกิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ คกก.กิจกรรม
พนักงาน 

 และวันที่ 5 
เมษายน 62 

พนักงานภายในสถาบันร่วมกันท า
กิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ และ วัน
สงกรานต์ 

ทิพยฉัตร (เอกสาร
แนบ 9) 

    
1.3.2) พิธีน าพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ส.ค. 62 18 ค.ม. 62  พนักงาน มว. เข้าร่วมรวม 8 คน 

 
 

ธรรมนูญ (เอกสาร
แนบ 10) 

 
       1.3.3) พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
 

ธ.ค.61 11 ธ.ค. 61 พนักงาน มว.เข้าร่วม 4 คน 
ปฐมพงษ์ (เอกสาร

แนบ 11) 

2 2.1) โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย 
ตัวชี้วัด  จ านวนประกาศมาตรฐานการวัดแห่งชาติ และจ านวนหลักเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ

การใช้การเก็บรักษา สอบเทียบ การซ่อมบ ารุง ที่เก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ
อ้างอิงที่ ใช้ในการวัดปริมาณที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ  
(2 มาตรฐาน) 

มี.ค.62 ก.ย.62  เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐาน มว.
ส าหรับการสอบเทียบเครื่องมือ
สอบเทียบประแจวัดแรงบิดแบบ

สถิต (ฉบับร่าง)  

ทศพร เอกสารแนบ
(12 , 12.1) 

2.2) การเชิดชูผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
ตัวชี้วัด  ส่งบุคลากรเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคนดีข้าราชการดีเด่น/คนดีศรี วท./ 

การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ของส านักงาน ป.ป.ช.) 

 - 
 

คุณพัชรินทร์  (รับรางวัล) ปี 2561 
ส าหรับปี 2562 (ยังไม่ได้คัดเลือก) 

กบค.ฝบ. 

 


