
งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สรา้งจติส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตยส์ุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการทุจรติ

สรา้ง
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจรติ

1. งานด้านการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิอบ

1. กจิกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบั
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบัติงาน

4 คร้ัง เจา้หน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บังคับ
ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานและ
สามารถป้องกนัการกระท าผิด
วนิัยได้

จดัท าบทความเผยแพร่ความรู้กฎหมายให้แกเ่จา้หน้าที่บน
เวบ็ไซต์ของสถาบัน https://www.hrdi.or.th จ านวน 6 
เร่ือง ดังนี้
1. “การจา้งเหมาบริการ มลัีกษณะอยา่งไร” เผยแพร่เมื่อวนัที่
 24 พฤษภาคม 2564 มผู้ีอา่นบทความ 6,546 คร้ัง
2. “ละเมดิ” เผยแพร่เมื่อวนัที่ 8 มถินุายน 2564 มผู้ีอา่น
บทความ 6,837 คร้ัง
3. “การแจง้ความร้องทุกขแ์ละการลงบันทึกประจ าวนั” 
เผยแพร่เมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม 2564 มผู้ีอา่นบทความ 
25,412 คร้ัง
4. “ความผิดฐานหมิ่นประมาทและความผิดฐานดูหมิ่น” 
เผยแพร่เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2564 มผู้ีอา่นบทความ 
28,035 คร้ัง
5. “การมอบอ านาจ” เผยแพร่เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2564
 มผู้ีอา่นบทความ 424 คร้ัง
6. “การหักหนี้สินและการบังคับคดีจากเงินกองทุนส ารอง
เล้ียงชพี” เผยแพร่เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2564 มผู้ีอา่น
บทความ 142 คร้ัง
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แบบรายงานสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 - กันยายน 2564)

สถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ
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หมายเหตุ

2. กจิกรรมการส ารวจการรับรู้ของ
บุคลากรเกี่ยวกบัความรู้ความเขา้ใจด้าน
กฎระเบียบหรือขอ้บังคับที่เกี่ยวขอ้งกบั
การปฏิบัติงาน

1 คร้ัง สามารถเผยแพร่และสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกบักฎระเบียบและ
ขอ้บังคับของสถาบันให้กบับุคล
กรได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ และ
บุคลากรของสถาบันสามารถ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ขอ้บังคับได้อยา่งถกูต้อง

กลุ่มงานนิติการ ส านักอ านวยการ ได้จดัท ารายงานขอ้เสนอ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐาน ITA ในบริบทของ 
สวพส. ด้วยการส ารวจการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกบัระเบียบ 
ขอ้บังคับ และประกาศต่างๆ ของสวพส. เพื่อส ารวจระดับการ
รับรู้ปัญหาอปุสรรคและขอ้เสนอแนะ แล้วน าผลที่ได้มาจดัท า
แนวทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่และสร้างความเขา้ใจได้
ตรงตามความต้องการของบุคคลากร สามารถเพิ่ม
ประสิทธภิาพการท างาน และป้องกนัการทุจริตและการ
กระท าความผิดทางวนิัยได้

- - - P P เอกสารแนบ
 1

3. กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ป้องกนั
การกระท าผิดวนิัยและต่อต้านการทุจริต
ระหวา่งหน่วยงานในสังกดักระทรวง

2 คร้ัง เจา้หน้าที่ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ป้องกนัการกระท าผิดวนิัยและ
ต่อต้านการทุจริตระหวา่ง
หน่วยงานในสังกดักระทรวง

สวพส. ได้ส่งเจา้หน้าที่เพื่อเขา้ร่วมโครงการการสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการซ่ึงจดัโดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ.) ดังนี้
๑. โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง “การเพิ่มประสิทธภิ
พาการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวนัที่ 8 
เมษายน 2564 ณ สถาบันเกษตราธกิาร กรุงเทพมหานคร 
2. โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการการเสริมสร้างวนิัย 
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกนัการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวนัที่ 16, 23 
และ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom 
Meeting) 
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4. กจิกรรมการรายงานขอ้มลูการ
ด าเนินการทางวนิัย แพ่ง อาญา และมติ
ขอ้ส่ังการผ่านระบบของส านักงาน ป.ป.ท.

จ านวน 12 คร้ัง เพื่อให้มกีารรายงาน
ความกา้วหน้า ติดตามการ
ด าเนินการทางวนิัย แพ่ง อาญา 
และมติขอ้ส่ังการอยา่งต่อเนื่อ

การรายงานผลการด าเนินการกรณีขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่รัฐ
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมชิอบเป็นรายเดือน โดยต้อง
รายงานผลทุกวนัที่ 5 ของเดือน ในระบบที่ส านักงาน ป.ป.ท.
 ก าหนด ผ่านทางเวบ็ไซต์ acoc.pacc.go.th
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5. กจิกรรมการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลการประเมนิ 
85 คะแนน

หน่วยงานมรีะดับคะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับ A (85 
คะแนน) ขั้นไป

สวพส. ได้ด าเนินการประเมนิ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564 ตามหลักเกณฑ์วธิกีารและระยะเวลาที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด และเมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 2564 ส านักงาน
 ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมนิ ITA ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564 โดยสถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ได้คะแนนการประเมนิ 94.71 คะแนน อยู่ในระดับ
 A เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้คะแนน 
89.48 คะแนน จดัอยู่ในล าดับที่ 4 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และล าดับที่ 20 ของหน่วยงานภาครัฐประเภท
องค์การมหาชน 
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6. กจิกรรมประเมนิ/วเิคราะห์ความ
เส่ียงการทุจริตของหน่วยงาน

1 กระบวนงาน / 
หน่วยงาน

หน่วยงานมกีารพัฒนาระบบหรือ
กระบวนงานในการป้องกนัการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน

สถาบันท าการประเมนิความเส่ียงการทุจริต ด้านความ
โปร่งใสของการใชจ้า่ยงบประมาณและการบริหารจดัการ
ทรัพยากรภาครัฐ ในโครงการจา้งวเิคราะห์คุณภาพดินและน้ า
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งที่มวีงเงิน
งบประมาณสูงสุด และได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เสนอต่อผู้อ านวยการสถาบัน
 และส่งไปยงั ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
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7. กจิกรรมการสร้างและพัฒนา
เครือขา่ยด้านป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานในสังกดักระทรวง

1 กจิกรรม สร้างและพัฒนาเครือขา่ยด้าน
การป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกดั
กระทรวง

สวพส. ได้ส่งเจา้หน้าที่เพื่อเขา้ร่วมโครงการการสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการซ่ึงจดัโดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ.) ดังนี้
๑. โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง “การเพิ่มประสิทธภิ
พาการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวนัที่ 8 
เมษายน 2564 ณ สถาบันเกษตราธกิาร กรุงเทพมหานคร 
2. โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการการเสริมสร้างวนิัย 
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกนัการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวนัที่ 16, 23 
และ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom 
Meeting) 
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8. ประกาศเจตจ านงของผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่
องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

1 กจิกรรม มปีระกาศเจตจ านงผู้บริหารใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการ
ด าเนินงาน เสริมสร้างจติส านึก 
ค่านิยม วฒันธรรมเร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นต้นแบบที่ดี

ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วย
ผู้บริหารและเจา้หน้าที่ สวพส. ร่วมกนัประกาศเจตนารมณ์ใน
การท างานโดยใชห้ลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

- - 8,560 บาท P P P เอกสารแนบ
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2. งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
-

3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
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1. โครงการปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและการประยกุต์ใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน

1 หลักสูตร บุคลากรของสถาบันมคีวามรู้และ
ความเขา้ใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงและสามารถ
น าไปประยกุต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน
 รวมถงึบุคลากรของสถาบัน
ปฏิบัติงานตามกรอบจริยธรรม
และมจีติส านึกที่ดี

สวพส. จดัการอบรมเชงิปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์ความรู้
หลักเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและการประยกุต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาพื้นที่สูงอยา่งยั่งยนืแบบ
โครงการหลวง” เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยมี
ผู้บริหารและเจา้หน้าที่ของสถาบันเขา้ร่วมการอบรม 190 
คน 
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2. กจิกรรมพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ สวพส.

1 กจิกรรม สถาบันมกีารพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงานของสถาบันให้มี
ความโปร่งใสและป้องกนัการ
ทุจริตได้

สวพส. ได้ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมนิด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. การปรับปรุงขอ้มลู OIT และปรับปรุงเวบ็ไซต์
2. การปรับปรุงตามตัวชี้วดัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
3. การปรับปรุงกระบวนท างานตามหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถาบัน
4. สร้างการรับรู้การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถาบัน
(เอกสารแนบ 6) 
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ - 19 ท าให้เกดิปัญหาอปุสรรคในการด าเนินกจิกรรมตามแผน แต่อยา่งไรกต็ามสถาบันได้ปรับเปล่ียนรูปแบบของกจิกรรมให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์และมาตรการที่ประกาศก าหนด 
ผู้รายงาน นางสาวนิโลบล อ่ าเอี่ยม ต าแหน่ง นิติกร ๔ เบอร์ติดต่อ 053-328496-8 ต่อ 1204 e-mail nilobon.a@hotmail.com วนัที่ 12 ตุลาคม 2564

ส่งให้ ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง e-mail : anticor.moac@outlook.com   ภายในวันที่  15 ตุลาคม 2564
ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ,นายอัครพล อุดค ามี   โทร. 0 2629 9663  












