
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัตกิารปอ้งกนัการทจุรติและประพฤตมิิชอบ  

สำนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.) 

 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ฉบับปรบัปรงุ) 

 
รอบ ๑๒ เดอืน (ระหวา่งวนัที่ 1 ตลุาคม 256๒ - วนัที่ ๓๐ กันยายน 256๓) 

 

 

สำนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
 



แบบรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการปอ้งกนัการทจุรติและประพฤติมชิอบ 
สำนักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

รอบ ๑๒ เดอืน (ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 256๒ - วนัที ่๓๐ กนัยายน 256๓) 
……………………………………….. 

 

สว่นที ่๑ ขอ้มลูแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  งบหน่วยงาน 
โครงการตามแผนงาน :  โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ชือ่งบดำเนนิงาน : รายการค่าใช้จ่ายเพ่ือการดำเนินงานจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท 
 

สว่นที ่๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม : จำนวน ๑๒ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ กิจกรรม / คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
การใชจ้า่ยงบประมาณ : จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๗,๐๐๐ บาท / คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕ 
 

สว่นที ่๓ ผลตวัชีว้ดัเชงิยทุธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ สรา้งสังคม สอวช. ทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ : 

๑) ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ สอวช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๘๕ / ผลที่ได้ ร้อยละ ๘๗.๗๒  
ยุทธศาสตร์ที ่๒ สกัดกัน้การทุจรติเชงินโยบาย : 
 ๑) หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 3 มาตรการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ มาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ พฒันาระบบปอ้งกนัการทจุรติเชงิรุก : 
 ๑) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามแผนของ สอวช. ร้อยละ ๑๐๐ / ผลทีไ่ด้ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ สอวช. ร้อยละ ๘๕ / ผลที่ได้ ร้อยละ 81.06 
  
 
 
 

  รอบ 6 เดอืน 

  รอบ 12 เดอืน 
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ตารางแสดงผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการปอ้งกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ สอวช. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
รอบ ๑๒ เดอืน (ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 256๒ - วนัที ่๓๐ กนัยายน 256๓) 

โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคม สอวช. ทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ 
กลยุทธ์ ๑) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1) การปรับฐานความคิด
การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ไม่ทนต่อการทุจริตของ
บุคลากร สอวช. 

พนักงานของ 
สอวช. 

ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายของ สอวช. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันและต่อตา้นการ
ทุจริต (ผ่านทางการ
อบรมและทาง
ออนไลน์) (ร้อยละ ๘๕) 

ดำเนินโครงการเมื่อวันจันทร์ที่ 20 
กรกฎาคม 2563 ณ สอวช. จำนวน
พนักงาน สอวช. ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
100 คน (ผ่านทางการอบรมและทาง
ออนไลน์) จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 
114  คน (ร้อยละ ๘๗.๗๒) 

- ๑๓,๐๐๐ ๗,๐๐๐ สอวช. 

กลยุทธ์ 2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
2) การสร้างพนักงานรุ่น
ใหม่ ของ สอวช. ให้มีสำนึก
ไม่โกงและการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต/การมี
คุณธรรม จริยธรรม 

พนักงานของ 
สอวช. 

ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม กับ ศปท.อว. 
(ร้อยละ ๘๐) 

พนักงานรุ่นใหม่ของ สอวช. เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม “เครือข่ายคนรุ่นใหม่ 
สร้างสังคมไทยไม่โกง” จำนวนทั้งหมด 14 
คน จากจำนวนพนักงานรุ่นใหมท่ี่แจ้งเข้า
ร่วม ๑๔ คน (ร้อยละ ๑๐๐) 

- - - สอวช.ภายใต้
กิจกรรมของ 

ศปท.อว. 

กลยุทธ์ 3) สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓) สร้างเครือข่ายป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

พนักงานของ 
สอวช. 

ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง (ร้อยละ ๕) 

ประชาสัมพนัธ์โครงการคาราวาน
“เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต” (กิจกรรมจัดขึ้นภายใน 
สป.อว. และ สร.อว.) ผ่านเว็บไซต์  
http://anti-
corruption.nxpo.or.th/?cat=7 

- - - สอวช.ภายใต้
กิจกรรมของ 

ศปท.อว. 
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โครงการ/กจิกรรม    กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

กลยุทธ์ 4) ส่งเสริมให้บุคลากรนำปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการทำงานและดำรงชวีิต 
4) โครงการส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมต่อสังคม 
หัวข้อ “MHESI สานฝัน       
ปันนำ้ใจ ปลูกฝังเด็กไทย          
ไม่โกง” ระหว่างวนัที่             
๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓                   
ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย          
ต.วังด้ง และการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้
มณฑลทหารบกที่ ๑๗   
ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญา้          
อ.เมืองกาญจนบุรี                 
จ.กาญจนบุรี 

พนักงานของ 
สอวช. 
 

ร้อยละบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(ร้อยละ ๒ ) 
 

เนื่องจากบุคลากรของ สอวช. ติดภารกิจ
ของหน่วยงานจงึไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ
ได้ ทั้งนี้ สอวช. ได้ร่วมบริจาคสิง่ของให้กับ
โครงการดังกล่าว โดยเผยแพร่ผา่นเซ็บไซต์  
https://www.nxpo.or.th/th/3947/ 

- - - สอวช.
ภายใต้

กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 

5) การรณรงค์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
ป้องกันการทุจรติและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

พนักงานของ 
สอวช. และ
สาธารณชน 

ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
(4 ช่องทาง)    

มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันทุจริต
และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผ่าน ๔ 
ช่องทาง 
๑. http://anti-corruption.nxpo.or.th/ 
๒. facebook : NXPOTHAILAND 
๓. Group Line ของ สอวช. 
๔. จอประชาสัมพนัธ ์

   สอวช. 

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ งบประมาณรวมทัง้สิน้ - ๑๓,๐๐๐ ๗,๐๐๐  
 

- ๓ - 

http://anti-corruption.nxpo.or.th/


โครงการ/กจิกรรม    กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 สกดักัน้การทจุรติเชงินโยบาย 
กลยุทธ์ 1) วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบายบนฐานธรรมาภบิาล  

1) หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 3 มาตรการ / ดำเนินการแลว้เสร็จ ๓ มาตรการ ได้แก ่

1.๑) ผู้บรหิารแสดง
เจตจำนงในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน และ
กำหนดนโยบาย มาตรการ 
แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

พนักงานของ 
สอวช. และ 
สาธารณชน 

เจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงานของ สอวช. 
(1 ประกาศ) 

มีการประกาศเจตจำนงสุจรติในการ
บริหารงานของ สอวช. ในการปอ้งกันและ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
และประกาศเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์อง สอวช. 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเผยแพร่
ผ่านเวบ็ไซต์ http://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=1416 

- - - สอวช. 

๑.2) แนวทางการปฏิบัติ 
กรณี การให้หรือการรับ
ของขวัญ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 
 

พนักงานของ 
สอวช. 

ประกาศ สอวช. เร่ือง 
แนวทางการปฏิบัติ 
กรณี การให้หรือการ
รับของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด 

-ประกาศ No Gift Policy โดยเผยแพร่
ผ่านเวบ็ไซต์ http://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=702 
-แนวทางป้องกันการรับสินบน โดยเผยแพร่
ผ่านเวบ็ไซต์ http://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=705 

- - - สอวช. 

๑.๓) ประมวลจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอำนวยการ 
สอวช. ผู้อำนวยการ สอวช. 
และพนักงานของ สอวช. 

พนักงานของ 
สอวช. 

ข้อบังคับ กอวช. ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรม
ของคณะกรรมการ
อำนวยการ 
ผู้อำนวยการและ
พนักงานของ สอวช. 

สอวช. ได้จัดทำข้อบังคับ กอวช. ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ
อำนวยการ ผู้อำนวยการ และพนักงานของ 
สอวช. พ.ศ. 2563 โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ http://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=1485 

- - - สอวช. 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ งบประมาณรวมทัง้สิน้ - - -  
 

- ๔ - 



โครงการ/กจิกรรม    กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

ยทุธศาสตรท์ี ่๓ พฒันาระบบปอ้งกนัการทจุริตเชงิรกุ 
กลยุทธ์ 1) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทจุริต 
๑) การดำเนินงานจัดทำ
แผนปฏบิัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้แก่ การประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทำ
แผนปฏบิัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และแผน ปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม อว. และ สอวช. 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันอังคารที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ 

 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 (1 แผน)   

มีแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
2564 (1 แผน) โดยเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์   
http://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=1429 

- - - สอวช. 

2) การรายงานผลการ
ดำเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะ 

 ร้อยละความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
(ร้อยละ ๙0) 

ในรอบ ๑๒ เดอืน (มีจำนวน 1๒ กิจกรรม 
ดำเนินการแลว้เสร็จ จำนวน ๑๒ กิจกรรม) 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- - - สอวช. 

 

- ๕ - 



โครงการ/กจิกรรม    กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

๓) พัฒนากลไกใหม่ในการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพื่อให้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์การทุจริต 

พนักงานของ 
สอวช. 

- หน่วยงานมีกลไกใหม่
ในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ- 
มิชอบ 
(1 กลไก) 

- มีระบบ E-Stationery สำหรับการเบิก
วัสดุสำนักงาน เพื่อให้สำนักงานฯ มีระบบ
ธรรมาภิบาลที่ดี มีความสะดวก ถูกต้อง มี
จุดควบคุมที่ดีและตรวจสอบได ้

- การประเมินความเสี่ยงการทุจรติและ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปี ๒๕๖๓  

- มีระบบ GPS Car Tracking เปน็ระบบ
ติดตามตำแหนง่การใช้รถยนต์ เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมการใช้งานรถยนต์
ส่วนกลางของสำนักงาน 

- - - สอวช. 

กลยุทธ์ 2) การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ของประเทศไทย 
๔) การดำเนินงาน 
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) มีกิจกรรม 
ได้แก่  
โครงการคลินิก ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ 256๓ 
ณ ห้องนนทบุรี ๑ สำนักงาน 
ป.ป.ช. จ.นนทบุร ี

 คะแนนประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการ
ดำเนินงานของ สอวช. 
(ไม่น้อยกว่า 8๕) 

ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของ สอวช. (ITA)  
ผลที่ได้ ร้อยละ 81.06 
 

- - - สอวช. 

ยทุธศาสตรท์ี ่๓ งบประมาณรวมทัง้สิน้ - - -  
ยทุธศาสตรท์ี ่๑ + ๒ + ๓ งบประมาณรวมทัง้สิน้  ๑๓,๐๐๐ ๗,๐๐๐  

 
- ๖ - 



ภาพโครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบ สอวช. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ ๑๒ เดอืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ สรา้งสังคม สอวช. ทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ 

 
๑) โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย  
ต.วังด้ง และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (จัดโดย สป.อว.) 
 

 

 

 

 
 

 
๒) การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

  http://anti-corruption.nxpo.or.th/           facebook : NXPOTHAILAND                 Group Line ของ สอวช.                        จอประชาสัมพันธ์ 

- ๗ - 

http://anti-corruption.nxpo.or.th/


 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สกัดกัน้การทุจรติเชงินโยบาย 

๑) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สอวช. ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 

 
 

๒) แนวทางการปฏิบัติ กรณี การใหห้รือการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

 

 

 

 

 

๓) การปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทจุริตของบุคลากร สอวช. 

 

 

 

- ๘ - 



๔) สอวช. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เมื่อวันพุธที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องฝึก อบรม ชั้น ๕ ห้อง ๕๑๙ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ วศ. (จัดโดย สป.อว.) 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ พฒันาระบบปอ้งกนัการทจุรติเชงิรุก 
 

1) สอวช. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
หลักสี่ กรุงเทพ (จัดโดย สป.อว.) 

 

 

 

 

 

- ๙ - 



2) สอวช. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม อว. ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ สป.อว. (จัดโดย สป.อว.) 

 

 

 

 

 

๓) สอวช. กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (โครงการคลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 256๓ ณ ห้องนนทบุรี ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี (จัดโดย สป.อว.) 
 

- ๑๐ - 


