แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สงู (องค์การมหาชน)
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2565
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ยุทธศาสตร์/โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ
รับผิดชอบ เชิงปริมาณ
ที่ใช้
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
64)
65)
65)
65)
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้านการ
ร้อยละ 100
ทุจแผนงานเสริ
ริตแก่บุคลากรทุ
่ดาเนิก้ นารป้
การตามแผน
1.
มสร้การะดั
งองค์บคทีวามรู
องกันการกระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต
P
P
P
P
1.
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
เพื่อให้บุคลากรใหม่ของสถาบันได้ทราบถึง
สวพส.
1 ครัง้
บุคลากรใหม่ของสถาบันได้ทราบถึง
0
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานของ
นโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
สถาบัน มีความรูค้ วามเข้าใจหลักการ
ของสถาบัน มีความรูค้ วามเข้าใจ
ดาเนินงานของมูลนิธโิ ครงการหลวงและ
หลักการดาเนินงานของมูลนิธิ
หลักการดาเนินงานการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงและหลักการ
โครงการหลวง รวมถึงได้เรียนรูแ้ นว
ดาเนินงานการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
ทางการทางานร่วมกันภายในสถาบัน
โครงการหลวง รวมถึงได้เรียนรูแ้ นว
ทางการทางานร่วมกันภายในสถาบัน
2. แผนงานพัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารในการสร้างจิตสานึกและทัศนคติเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.
กิจกรรมเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายและ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านมีความรู้ ความ
สวพส.
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ าน
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน และ
สามารถป้องกันการประทาผิดวินัยได้
3. แผนงานการส่งเสริมความรูเ้ กี่ยวกับการดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.
โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีความรูแ้ ละ
การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตงิ าน รวมถึงปลูกฝังให้บุคลากร
ของสถาบันปฏิบัตงิ านตามกรอบจริยธรรม
และมีจติ สานึกที่ดี

สวพส.

4 ครัง้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
และสามารถป้องกันการกระทาผิด
วินัยได้

1 หลักสูตร บุคลากรของสถาบันมีความรูแ้ ละ
ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตงิ าน รวมถึงบุคลากร
ของสถาบันปฏิบัตงิ านตามกรอบ
จริยธรรมและมีจติ สานึกที่ดี

1

0

P

P

P

P

0

P

P

P

P

หมายเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม
การทุ
จริตให้มฒีคนาองค์
วามเป็นคมืวามรู
ออาชี
พที่ดกาเนิ
นการตามแผน
1. แผนงานพั
แ้ ละทั
ษะแก่
บุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1
กิจกรรมการพัฒนาความรูเ้ ฉพาะทางให้แก่ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
สป.กษ., ตส.
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุ การตรวจสอบภายใน เฉพาะด้านเพื่อการป้องกันการทุจริต
,กป., มม.
วินัย และนิตกิ าร
,ส.ป.ก.
,อสป.,อตก.,
สวก.
,สวพส.
,กข.
,กยท.,กสส.

ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ของผู้ปฏิบัติ
งานเฉพาะ
ด้านเข้าร่วม
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. แผนงานแลกเปลี่ยนความรูข้ องเจ้าหน้าที่ดา้ นป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงาน
ร้อยละ 100
ป้อแผนงานสร้
งกันการทุจาริงแนวทางป้
ตที่ดาเนินการตามแผน
1.
องกันและยับยั้งการทุจริต เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.
กิจกรรมการรายงานข้อมูลการดาเนินการทาง เพื่อให้มกี ารรายงาน ติดตามการ
สป.กษ. และ
12 ครัง้
วินัย แพ่ง อาญา และมติขอ้ สั่งการผ่านระบบ ดาเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา และมติขอ้ ทุกหน่วยงาน
ของสานักงาน ป.ป.ท.
สั่งการอย่างต่อเนื่อง
-

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
เฉพาะด้านเพื่อการป้องกันการทุจริต

งบประมาณ
ที่ใช้

280,000

มีการรายงาน ติดตามการดาเนินการ
ทางวินัย แพ่ง อาญา และมติขอ้ สั่ง
การอย่างต่อเนื่อง

2. แผนงานส่งเสริมบุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัตหิ น้าที่
3. แผนงานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
1.
กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรม
ทุกหน่วยงาน
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
ในสังกัด กษ.
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับ A ขึ้นไป

85 คะแนน หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่
ในระดับ A ขึ้นไป

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
ด1.าเนิ
นการตามแผน
แผนงานพั
ฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ

ร้อยละ 100 -

0

-

2

20,000

-

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
64)
65)
65)
65)
P
P
P
P

-

-

-

-

P

P

P

P

-

-

-

-

P

P

P

P

-

-

-

-

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.

กิจกรรมประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ทุจริตของหน่วยงาน

เพื่อพัฒนาระบบ/กระบวนงานในการ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

2.

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ของ สวพส.

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานของ
สถาบันให้มคี วามโปร่งใส และสามารถ
ป้องกันการทุจริตได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน
1
มีการพัฒนาระบบ/กระบวนงานใน
ในสังกัด กษ. กระบวนงาน/ การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
หน่วยงาน

สวพส.

1 กิจกรรม สถาบันมีการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดาเนินงานของสถาบันให้มคี วาม
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตได้

2. แผนงานการปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย และการมีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการ
ร้อยละ 100
ทุ1.จแผนงานบู
ริตที่ดาเนินรการตามแผน
ณาการการทางานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
1.
กิจกรรมบูรณาการทางานด้านป้องกันและ เพื่อให้มกี ารประสานการทางานด้าน
ทุกหน่วยงาน 2 กิจกรรม
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ในสังกัด กษ.
กระทรวง โดยการจัดประชุมเพื่อ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กษ.
2.

กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เพื่อให้มกี ารสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด กษ.

มีการประสานการทางานด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

1 กิจกรรม มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ร้อยละ 100
ด1.าเนิ
นการตามแผน
แผนงานปรั
บปรุงระบบรับเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
1.
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบ/ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองข้อ ปศ., พด., อ. 1 กิจกรรม
การจัดการเรือ่ งร้องเรียนหรือรับฟังความ
ร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
ส.ค., ส.ป.ก.,
คิดเห็น
มม., อสป.,
กสก., กวก.,
สวพส., ชป.

มีระบบและมีการประชาสัมพันธ์การ
จัดการเรือ่ งร้องเรียนและตอบสนอง
ข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3

งบประมาณ
ที่ใช้
50,000

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
64)
65)
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

2. แผนงานพัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับเจตจานงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 4.1 การยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตที่ดาเนินการตามแผน ร้อยละ 100
1. แผนงานการประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน
1
ประกาศเจตจานงของผู้บริหารและบุคลากร เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการดาเนินงาน
ทุกหน่วยงาน 1 กิจกรรม
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งสู่ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม วัฒนธรรม
ในสังกัด
องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
เรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริตและป็นต้นแบบที่ดี
กระทรวง
กับข้าราชการทุกระดับ

มีประกาศเจตจานงผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 4.2 การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายที่ดาเนินการตามแผน ร้อยละ 100
1. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
1.
กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูล/สร้างการรับรูแ้ ละแจ้ง เพื่อให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
ทุกหน่วยงาน
4 ครัง้
เวียนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย เพื่อผลิตสื่อ ในสังกัด กษ.
สิ่งพิมพ์ เอกสารและอื่นๆ และถ่ายทอดให้
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรูค้ วาม
เข้าใจและรับทราบนโยบายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

มีการเผยแพร่ขอ้ มูลและแจ้งเวียน
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิง
นโยบาย

2. แผนงานการวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
-

-

-

4

งบประมาณ
ที่ใช้

0

0
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