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1.1 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 1 คร้ัง บุคลากรใหม่ของสถาบันได้ทราบถึงนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานของสถาบัน มีความรู้ความ
เข้าใจหลักการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
และหลักการด าเนินงานการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวง รวมถึงได้เรียนรู้แนวทางการท างาน
ร่วมกันภายในสถาบัน

0 ยังไม่ได้ด าเนินการ และคาดว่าจะด าเนินการภายในไตรมาสท่ี 3 และ 4

0

1.1 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

5 คร้ัง เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานและสามารถป้องกันการกระท าผิดวินัยได้

จัดท าบทความทางกฎหมายเผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีสนใจผ่านทางเว็บไซต์
ของสถาบัน (www.hrdi.or.th/InternalRules) จ านวน 5 เร่ือง ได้แก่
1. "สินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน" (เผยแพร่เม่ือวันท่ี 29 ต.ค. 64 จ านวนการอ่าน 
1,174 คร้ัง)
2. "หลักฐานการกู้ยืมเงิน" เผยแพร่เม่ือวันท่ี 16 ธ.ค. 64 จ านวนการอ่าน 7,566 คร้ัง)
3. "ท่ีดิน ส.ป.ก. ขาย หรือให้เช่า หรือให้บุคคลอ่ืนเข้าท าประโยชน์ได้หรือไม่" (เผยแพร่
เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 65 จ านวนการอ่าน 5,785 คร้ัง)
4. "ตัดก่ิงไม้ รากไม้ ดอกผล ของเพ่ือนบ้านท่ีรุกล้ า มีความผิดหรือไม่" (เผยแพร่เม่ือวันท่ี
 8 ก.พ. 65 จ านวนการอ่าน 887 คร้ัง)
5. "สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี" (เผยแพร่เม่ือวันท่ี 30 มี.ค. 65 
จ านวนการอ่าน 100 คร้ัง)

0

กลยุทธ์ท่ี 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ
1. แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระท าผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต

2. แผนงานพัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารในการสร้างจิตส านึกและทัศนคติเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

3. แผนงานการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ
** (ช่ือโครงการของแต่ละหน่วยงาน)

เป้าหมาย งบประมาณ
ท่ีใช้

(บาท)
ผลการด าเนินการ

รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต
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ยุทธศาสตร์/โครงการ
** (ช่ือโครงการของแต่ละหน่วยงาน)

เป้าหมาย งบประมาณ
ท่ีใช้

(บาท)
ผลการด าเนินการ

3.1 โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

1 หลักสูตร บุคลากรของสถาบันมีความรู้และความเข้าใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคลากรของ
สถาบันปฏิบัติงานตามกรอบจริยธรรมและมี
จิตส านึกท่ีดี

ยังไม่ได้ด าเนินการ และคาดว่าจะด าเนินการภายในไตรมาสท่ี 3 และ 4

0

0

1.1 กิจกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  การตรวจสอบภายใน วินัย 
และนิติการ

ร้อยละ 100 
ของผู้ปฏิบัติ

งานเฉพาะด้าน 
(เจ้าหน้าท่ีพัสดุ)

 เข้าร่วม
กิจกรรม

บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานเก่ียวกับงาน
พัสดุ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 เพ่ือแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นรวมถึง
ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขพัฒนาปรับปรุงการท างานและเกิดองค์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าท่ีด้านพัสดุของสถาบันและผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 
ท้ังส้ิน 25 คน

0

0
0

1.1 กิจกรรมการรายงานข้อมูลการด าเนินการทางวินัย 
แพ่ง อาญา และมติข้อส่ังการผ่านระบบของส านักงาน
 ป.ป.ท.

12 คร้ัง มีการรายงาน ติดตามการด าเนินการทางวินัย แพ่ง 
อาญา และมติข้อส่ังการอย่างต่อเน่ือง

ด าเนินการรายงานข้อมูลเป็นประจ าตามรอบเดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65 ในระบบ
รายงานของ ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว และจะได้รายงานข้อมูลรอบเดือนเม.ย. – ก.ย. 65 
ต่อไปตามรอบเดือน

0

1.1 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

85 คะแนน หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A ข้ึนไป

สถาบันฯ ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด ดังน้ี
1. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS 
2. น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวน 203 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกจ านวน 286 คน ลงในระบบ ITAS
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการท าแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

0

0

ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงพร้อมท้ังจัดส่งข้อมูลรายงานผลการประเมินความเส่ียง
การทุจริต รอบท่ี 1 ให้ ศปท.กษ. เรียบร้อยแล้ว (ภายในวันท่ี 18 ก.พ. 65) และรอบท่ี 
2 จะจัดส่งภายในเดือน มิ.ย. 65 ต่อไป

3. แผนงานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. แผนงานพัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ

1.1 กิจกรรมประเมิน/วิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตของ
หน่วยงาน

1 
กระบวนงาน/

หน่วยงาน

มีการพัฒนาระบบ/กระบวนงานในการป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน

1. แผนงานพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรท่ีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต

กลยุทธ์ท่ี 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. แผนงานสร้างแนวทางป้องกันและยับย้ังการทุจริต เพ่ิมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ
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เป้าหมาย งบประมาณ
ท่ีใช้
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สวพส. ได้ประเมินความเส่ียงการทุจริตในโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง "โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี
เสริมสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา" ซ่ึงเป็น
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีมีวงเงินสูงสุด (เอกสารแนบ 1)

1.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส ของ สวพส.

1 กิจกรรม สถาบันมีการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของ
สถาบันให้มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตได้

คณะท างานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สวพส. ได้
มีการประชุมเม่ือวันท่ี 7 ธ.ค. 64 เพ่ือรับทราบและวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนดังกล่าวภายในไตรมาสท่ี 4 (เอกสารแนบ 2)

0

0

0

1.1 กิจกรรมบูรณาการท างานด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยการ
จัดประชุมเพ่ือคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กษ.

2 กิจกรรม มีการประสานการท างานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง

ด าเนินการเรียบร้อย โดยมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กษ. คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 28 ธันวาคม 
2564 ผ่านระบบ Zoom meeting

1.2 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง

1 กิจกรรม มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง

ด าเนินการเรียบร้อยโดยมีการสร้างกลุ่มไลน์เจ้าหน้าท่ี ศปท. ของหน่วยงานในสังกัด
เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารซ่ึงกันและกัน

0

0

1. การปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียนหรือรับฟังความ
คิดเห็น

1 กิจกรรม มีระบบการรับเร่ืองร้องเรียนหรือรับฟังความคิดเห็น
ท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการและจัดการเร่ือง
ร้องเรียนและปรับปรุงการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 65 คณะกรรมการประจ าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนของ สวพส. ได้
จัดการประชุมสรุปผลการด าเนินงานและได้หารือแนวทางการปรับปรุงการท างาน
ร่วมกัน (เอกสารแนบ 3)

0
0
0

กลยุทธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. แผนงานปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับเจตจ านงและสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ท่ี 4.1 การยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต
1. แผนงานการประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน

1. แผนงานบูรณาการการท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ท่ี 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1.1 กิจกรรมประเมิน/วิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตของ
หน่วยงาน

1 
กระบวนงาน/

หน่วยงาน

มีการพัฒนาระบบ/กระบวนงานในการป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน



ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
** (ช่ือโครงการของแต่ละหน่วยงาน)

เป้าหมาย งบประมาณ
ท่ีใช้

(บาท)
ผลการด าเนินการ

1.1 ประกาศเจตจ านงของผู้บริหารและบุคลากรในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิ
บาลและความโปร่งใส

1 กิจกรรม มีประกาศเจตจ านงผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงมีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (ประกาศเม่ือวันท่ี 5 ม.ค. 65) พร้อมท้ังขอความ
ร่วมมือผู้ปฏิบัติงานงดรับของขวัญในช่วงเทศกาล (No Gift Policy) (เอกสารแนบ 4)

0
0

1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

 4 คร้ัง มีการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

ยังไม่ได้ด าเนินการ และคาดว่าจะด าเนินการภายในไตรมาสท่ี 3 และ 4

หมายเหตุ : ข้อมูลในช่องสีฟ้า เป็นข้อมูลท่ี ศปท.กษ. เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมหลักและได้รายงานข้อมูลการด าเนินงานแล้ว

ผู้รายงาน นางสาวนิโลบล อ่ าเอ่ียม ต าแหน่ง นิติกร 4 เบอร์ติดต่อ  053-328496-8 ต่อ 1204 e-mail  nilobon_a@hotmail.com วันท่ี 11 เมษายน 2565

กลยุทธ์ท่ี 4.2 การสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
1. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

** รวม 13 กิจกรรม/โครงการ

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ท าให้สถาบันต้องพยายามปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และเกิดประโยชน์สูงสุด
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน


