แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สงู (องค์การมหาชน)

โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62)

1 กิจกรรมการให้ความรู้ดา้ นหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีความรู้
และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้าน
สถาบัน
การทุจริต

สวพส.

3 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีความรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและ
การต่อต้านการทุจริต

50,000

P

2 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ เพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรภายในกระทรวง
ประพฤติปฏิบัตติ นด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เกษตรและสหกรณ์ที่มคี วามประพฤติตน
ของกระทรวง เสนอสานักงาน ป.ป.ช.
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและเป็นการ
สร้างขวัญและกาลังใจ

สป.กษ. และทุก
หน่วยงาน

1 ครั้ง

มีบุคลากรของกระทรวงได้รับ
ยกย่องชมเชยในความ
ประพฤติตน ชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต

20,000

P

1,070,000

3 กิจกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุ การตรวจสอบภายใน เฉพาะด้านเพื่อการป้องกันการทุจริต
วินัยและนิตกิ าร

สป.กษ., ตส., กป., ร้อยละ 80 ของ บุคลากรได้รับการพัฒนา
มม., สปก., อสป.,
ผู้ปฏิบัตงิ าน ความรู้เฉพาะด้านเพื่อป้องกัน
อตก., สวก., สวพส., เฉพาะด้านเข้า การทุจริต
กข., กยท., กวก.,
ร่วมกิจกรรม

P

P

P

P

P

P

P

P

P

4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันการ
กระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เพื่อให้เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกัน
การกระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สป.กษ. และทุก
หน่วยงาน

2 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระทาผิดวินัยและ
ต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

45,000

P

P

P

P

5 กิจกรรมการรายงานข้อมูลการดาเนินการ
ทางวินัย แพ่ง อาญา และมติขอ้ สั่งการ

เพื่อให้มกี ารรายงาน ติดตามการ
ดาเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา และมติขอ้
สั่งการอย่างต่อเนื่อง

สป.กษ. และทุก
หน่วยงาน

12 ครั้ง

มีการรายงาน ติดตามการ
ดาเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา
และมติขอ้ สั่งการ
อย่างต่อเนื่อง

2,000

P

P

P

P

6 กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ความโปร่งใส

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้

สป.กษ.,สปก.,อสป.,
สวก.,สวพส.,กยท.,
ปศ.

7 กิจกรรม

การจัดซื้อจัดจ้างมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้

8,000

P

P

P

P

1
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7 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรม
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด กษ.

80 คะแนน

หน่วยงานมีระดับคะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานสูงมาก

35,000

P

P

P

P

8 กิจกรรมบูรณาการทางานด้านป้องกันและ เพื่อให้มกี ารประสานการทางานด้าน
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด ป้องกันและปราบปราม
กระทรวง โดยการจัดประชุม
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กษ.

สป.กษ. และทุก
หน่วยงาน

2 กิจกรรม

มีการประสานการทางานด้าน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง

10,000

P

P

P

P

9 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เพื่อให้มกี ารสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สป.กษ. และทุก
หน่วยงาน

1 กิจกรรม

มีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง

20,000

P

P

P

P

10 จัดตั้งคณะทางานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สวพส. และขับเคลื่อนการทางานตาม
แผนปฏิบัตกิ าร

เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถาบันเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ

สวพส.

3 ครั้ง

มีการบททวน ปรับปรุง แก้ไข
แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ และยกระดับ
คะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ สวพส.

P

P

P

11 กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน

เพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนและการจัดการ
ข้อร้องเรียน

ปศ., สปก., พด., อ.
ส.ค., ฝล., ชป., สปก.
, สวพส., กสก., กวก.

1 กิจกรรม

มีระบบการจัดการเรื่องเรียน
ร้องเรียนและตอบสนองข้อ
ร้องเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

P

P

P

2

10,000

P
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12 ประกาศเจตจานงของผู้บริหารในการ
เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการดาเนินงาน
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งสู่องค์กร เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม วัฒนธรรมเพื่อ
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ความสุจริตและเป็นต้นแบบที่ดกี บั
ข้าราชการทุกระดับ

สป.กษ. และทุก
หน่วยงาน

1 กิจกรรม

13 ประกาศนโยบายสกัดกั้นการกระทาที่สุ่ม
เสี่ยงต่อการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

เพื่อสกัดกั้นการกระทาสุ่มเสี่ยงต่อการรับ
สินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

สป.กษ., กสก.,
สวพส., มกอช.

1 ครั้ง

14 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตเชิงนโยบาย

เพื่อให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด กษ.

15 จัดทาคู่มอื ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ านของ
เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สวพส.

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

3
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5,000

P

มีประกาศนโยบายการให้หรือ
รับของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปี
ใหม่และโอกาสต่างๆ

-

P

มีการเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต
เชิงนโยบาย

10,000

มีคู่มอื ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัตงิ านใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัตงิ าน

0

มีประกาศเจตจานงผู้บริหารใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

1 กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ใช้

P

P

P

P

P

P

P

P

P

