แบบรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส่ ูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ
** (ชือ่ โครงการของแต่ละหน่วยงาน)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ
1. แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต
1.1 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
1 ครั้ง
บุคลากรใหม่ของสถาบันได้ทราบถึงนโยบายและ
แนวทางการดาเนินงานของสถาบัน มีความรู้ความ
เข้าใจหลักการดาเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
และหลักการดาเนินงานการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง รวมถึงได้เรียนรู้แนวทางการทางาน
ร่วมกันภายในสถาบัน

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0

2. แผนงานพัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารในการสร้างจิตสานึกและทัศนคติเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1.1 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
5 ครั้ง
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและสามารถป้องกันการกระทาผิดวินัยได้

0

3. แผนงานการส่งเสริมความรู้เกีย่ วกับการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

0

ผลการดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตรมาสที่ 3 และ 4

จัดทาบทความทางกฎหมายเผยแพร่ให้แก่ผปู้ ฏิบัติงานและผูท้ ี่สนใจผ่านทางเว็บไซต์
ของสถาบัน (www.hrdi.or.th/InternalRules) จานวน 5 เรื่อง ได้แก่
1. "สินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน" (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 64 จานวนการอ่าน
1,174 ครั้ง)
2. "หลักฐานการกู้ยืมเงิน" เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 จานวนการอ่าน 7,566 ครั้ง)
3. "ที่ดิน ส.ป.ก. ขาย หรือให้เช่า หรือให้บุคคลอื่นเข้าทาประโยชน์ได้หรือไม่" (เผยแพร่
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 65 จานวนการอ่าน 5,785 ครั้ง)
4. "ตัดกิ่งไม้ รากไม้ ดอกผล ของเพื่อนบ้านที่รุกล้า มีความผิดหรือไม่ " (เผยแพร่เมื่อวันที่
8 ก.พ. 65 จานวนการอ่าน 887 ครั้ง)
5. "สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65
จานวนการอ่าน 100 ครั้ง)

ยุทธศาสตร์/โครงการ
** (ชือ่ โครงการของแต่ละหน่วยงาน)
3.1 โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1 หลักสูตร บุคลากรของสถาบันมีความรู้และความเข้าใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคลากรของ
สถาบันปฏิบัติงานตามกรอบจริยธรรมและมี
จิตสานึกที่ดี

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

ผลการดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตรมาสที่ 3 และ 4

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ
1. แผนงานพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กิจกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่
ร้อยละ 100 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านเพื่อการ
ผูป้ ฏิบัติงานด้านพัสดุ การตรวจสอบภายใน วินัย
ของผูป้ ฏิบัติ ป้องกันการทุจริต
และนิติการ
งานเฉพาะด้าน
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
เข้าร่วม
กิจกรรม

0
0

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. แผนงานสร้างแนวทางป้องกันและยับยั้งการทุจริต เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
12 ครั้ง มีการรายงาน ติดตามการดาเนินการทางวินัย แพ่ง
1.1 กิจกรรมการรายงานข้อมูลการดาเนินการทางวินัย
แพ่ง อาญา และมติข้อสัง่ การผ่านระบบของสานักงาน
อาญา และมติข้อสัง่ การอย่างต่อเนื่อง
ป.ป.ท.
3. แผนงานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
85 คะแนน หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส
1.1 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ในการดาเนินงานอยู่ในระดับ A ขึ้นไป

0
0
0

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1. แผนงานพัฒนามาตรการเชิงรุกทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
1.1 กิจกรรมประเมิน/วิเคราะห์ความเสีย่ งการทุจริตของ
1
มีการพัฒนาระบบ/กระบวนงานในการป้องกันการ
หน่วยงาน
กระบวนงาน/ ทุจริตภายในหน่วยงาน
หน่วยงาน

0
0

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานเกี่ยวกับงาน
พัสดุ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เพื่อแลกเปลีย่ นและแสดงความคิดเห็นรวมถึง
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขพัฒนาปรับปรุงการทางานและเกิดองค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของสถาบันและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิน้ 25 คน

ดาเนินการรายงานข้อมูลเป็นประจาตามรอบเดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65 ในระบบ
รายงานของ ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว และจะได้รายงานข้อมูลรอบเดือนเม.ย. – ก.ย. 65
ต่อไปตามรอบเดือน
0
สถาบันฯ ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ดังนี้
1. ลงทะเบียนเข้าสูร่ ะบบ ITAS
2. นาเข้าข้อมูลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จานวน 203 คน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกจานวน 286 คน ลงในระบบ ITAS
ขณะนี้อยู่ระหว่างการทาแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ดาเนินการวิเคราะห์ความเสีย่ งพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสีย่ ง
การทุจริต รอบที่ 1 ให้ ศปท.กษ. เรียบร้อยแล้ว (ภายในวันที่ 18 ก.พ. 65) และรอบที่
2 จะจัดส่งภายในเดือน มิ.ย. 65 ต่อไป

1.1 กิจกรรมประเมิน/วิเคราะห์ความเสีย่ งการทุจริตของ
ยุทธศาสตร์/โครงการ
หน่วยงาน
** (ชือ่ โครงการของแต่ละหน่วยงาน)

เป้าหมาย
1
มีการพัฒนาระบบ/กระบวนงานในการป้
องกันการ
กระบวนงาน/
ผลลัพธ์ ทุจริตภายในหน่วยงานผลลัพธ์
วยงาน
เชิหน่งปริ
มาณ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

ผลการดาเนินการ
สวพส. ได้ประเมินความเสีย่ งการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการปรับปรุงพื้นที่
เสริมสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา" ซึ่งเป็น
โครงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด (เอกสารแนบ 1)

1.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส ของ สวพส.

1 กิจกรรม

สถาบันมีการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของ
สถาบันให้มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1. แผนงานบูรณาการการทางานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
1.1 กิจกรรมบูรณาการทางานด้านป้องกันและปราบปราม 2 กิจกรรม มีการประสานการทางานด้านป้องกันและ
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยการ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
จัดประชุมเพื่อคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่า
กระทรวง
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กษ.
1 กิจกรรม มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านป้องกันและ
1.2 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
กระทรวง
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1. แผนงานปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
1 กิจกรรม มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังความคิดเห็น
1. การปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังความ
คิดเห็น
ที่สามารถตอบสนองต่อผูร้ ับบริการและจัดการเรื่อง
ร้องเรียนและปรับปรุงการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับเจตจานงและสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 4.1 การยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
1. แผนงานการประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน

คณะทางานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สวพส. ได้
มีการประชุมเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 เพื่อรับทราบและวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งจัดทาแผนปรับปรุงการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจะรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 4 (เอกสารแนบ 2)
0
0
0
ดาเนินการเรียบร้อย โดยมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กษ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม
2564 ผ่านระบบ Zoom meeting

ดาเนินการเรียบร้อยโดยมีการสร้างกลุม่ ไลน์เจ้าหน้าที่ ศปท. ของหน่วยงานในสังกัด
เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน
0
0
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 คณะกรรมการประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ สวพส. ได้
จัดการประชุมสรุปผลการดาเนินงานและได้หารือแนวทางการปรับปรุงการทางาน
ร่วมกัน (เอกสารแนบ 3)
0
0
0

ยุทธศาสตร์/โครงการ
** (ชือ่ โครงการของแต่ละหน่วยงาน)
1.1 ประกาศเจตจานงของผูบ้ ริหารและบุคลากรในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งสูอ่ งค์กรธรรมาภิ
บาลและความโปร่งใส

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1 กิจกรรม มีประกาศเจตจานงผูบ้ ริหารในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 4.2 การสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
1. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลเกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
4 ครั้ง
1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

ผลการดาเนินการ
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของ
กานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (ประกาศเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65) พร้อมทั้งขอความ
ร่วมมือผูป้ ฏิบัติงานงดรับของขวัญในช่วงเทศกาล (No Gift Policy) (เอกสารแนบ 4)

0
0
มีการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตรมาสที่ 3 และ 4

** รวม 13 กิจกรรม/โครงการ
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทาให้สถาบันต้องพยายามปรับเปลีย่ นรูปแบบการดาเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และเกิดประโยชน์สูงสุด
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
หมายเหตุ : ข้อมูลในช่องสีฟ้า เป็นข้อมูลที่ ศปท.กษ. เป็นผูด้ าเนินกิจกรรมหลักและได้รายงานข้อมูลการดาเนินงานแล้ว
ผูร้ ายงาน นางสาวนิโลบล อ่าเอี่ยม ตาแหน่ง นิติกร 4 เบอร์ติดต่อ 053-328496-8 ต่อ 1204 e-mail nilobon_a@hotmail.com วันที่ 11 เมษายน 2565

