


งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

1. กจิกรรมการให้ความรู้ด้านหลัก
ธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแกเ่จา้หน้าที่ของสถาบัน

เพื่อให้เจา้หน้าที่ของสถาบันมี
ความรู้เกี่ยวกบัหลักธรรมาภิ
บาลและการต่อต้านการทุจริต

จดัการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ
เสริมสร้างการบูรณาการและ
วฒันธรรมองค์กร ระหวา่งวนัที่ 2-5
 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรม      
กรีนเนอร่ีรีสอร์ท เขาใหญ่           
อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสีมา จ านวน
ผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม 221 คน โดย
 ผอ.สวพส. ได้บรรยายพิเศษหัวขอ้
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดีของ
 สวพส. เพื่อมอบนโยบายการ
บริหารงานตามหลักธรรมา     ภิบาล
 ก าหนดวฒันธรรมองค์กร และ
เสริมสร้างการท างานให้กบั
เจา้หน้าที่ของสถาบัน

- 1,500,000 1,313,560.20 P เอกสาร 1

งานดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุ

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนยป์ฏิบัตกิารตอ่ตา้นการทุจริต ระดบักระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน)
สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์
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งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

2. กจิกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะ
ทางให้แกผู้่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การ
ตรวจสอบภายใน วนิัยและนิติการ

เพื่อให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้เฉพาะด้านเพื่อ
การป้องกนัการทุจริต

จดัโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ
หลักสูตร "แนวทางการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพัสดุ ภายใต้ พ.ร.บ. 
การจดัซ้ือจดัจา้งฯ พ.ศ. 2560" ใน
วนัจนัทร์ที่ 24 ธ.ค. 2561 ณ 
โรงแรมแคนทาร่ีฮิลล์ จ.เชยีงใหม ่
จ านวนผู้เขา้ร่วมการสัมมนา 45 คน 
โดยผู้เขา้ร่วมการสัมมนา ได้แก่
เจา้หน้าที่พัสดุ และเจา้หน้าที่ของ
สถาบัน ได้ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพัสดุอยา่งถกูต้อง ทราบ
กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพัสดุ รวมถงึสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติงานและสามารถหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

- 41,000 37,250 P P เอกสาร 2
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งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

3. กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ป้องกนัการกระท าผิดวนิัยและ
ต่อต้านการทุจริตระหวา่งหน่วยงาน
ในสังกดักระทรวง

เพื่อให้เจา้หน้าที่แลกเปล่ียน
เรียนรู้ป้องกนัการกระท าผิด
วนิัยและต่อต้านการทุจริต
ระหวา่งหน่วยงานในสังกดั
กระทรวง

1. เขา้ร่วมการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 
เร่ือง การเสริมสร้างความเขม้แขง็ใน
การด าเนินงานด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงจดัขึ้นโดย 
ศปท. กษ. เมื่อวนัที่ 4-5 กมุภาพันธ์
 2562 ณ โรงแรมรอยลัซิต้ี 
กรุงเทพฯ โดยผู้เขา้ร่วมสัมมนาได้
ตระหนักถงึการท างานด้วยความ
โปร่งใส ถกูต้องตามระเบียบ และลด
ความเส่ียงในการทุจริต หัวขอ้การ
บรรยาย ได้แก ่การบริหารการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐและแนวทางการป้องกนัการ
ทุจริต และความรู้ความเขา้ใจในการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อลดความเส่ียง
การทุจริต

- - - P P P เอกสาร 3
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งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

2. เขา้ร่วมการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 
เร่ือง การปลุกจติส านึกในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัโดย
 ศปท. กษ. เมื่อวนัที่ 4-5 มนีาคม 
2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ 
มหานาค กรุงเทพ โดยผู้เขา้ร่วม
สัมมนาได้ทราบถงึวธิกีารประเมนิ
ความเส่ียงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบในส่วนราชการ และ
แนวทางการประเมนิ ITA ประจ าปี 
2562

- - - P P P เอกสาร 4

4. กจิกรรมการรายงานขอ้มลูการ
ด าเนินการทางวนิัย แพ่ง อาญา และ
มติขอ้ส่ังการ

เพื่อให้มกีารรายงาน ติดตาม
การด าเนินการทางวนิัย แพ่ง 
อาญา และมติขอ้ส่ังการอยา่ง
ต่อเนื่อง

การรายงานผลการด าเนินงานกรณี
ขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐ ตามมติ
 ครม. เมื่อวนัที่ 27 ม.ีค. 2561 ต่อ
 ศปท. กษ. ภายในวนัที่ 5 ของเดือน

- - - P
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งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

5. กจิกรรมพัฒนาระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งให้มคีวามโปร่งใส

การขบัเคล่ือนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

เพื่อให้การจดัซ้ือจดัจา้งมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้

1. การจดัท าคู่มอืจดัซ้ือจดัจา้ง 
เพื่อให้เจา้หน้าที่ของสถาบันใชใ้น
การปฏิบัติงาน

P P เอกสาร 5

2. จดักจิกรรมถอดบทเรียน
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งในระดับ
ลุ่มน้ า เมื่อวนัที่ 18 มนีาคม 2562
 ณ อทุยานหลวงราชพฤกษ์ 
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 30 คน 
ได้แก ่เจา้หน้าที่พัสดุของสถาบัน 
และเจา้หน้าที่ประสานงานจดัซ้ือจดั
จา้งในพื้นที่ ได้ร่วมกนัสะท้อน
ประเด็นปัญหาที่เกดิขึ้นและหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเพื่อพัฒนาระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้ง  อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

P P เอกสาร 6

3. การปรับปรุงระบบติดตามการ
จดัซ้ือจดัจา้งด้วยระบบสารสนเทศ 
เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยคาดวา่จะแล้วเสร็จ
ในเดือนมถินุายน

P P

4. ออกประกาศ สวพส. เร่ือง 
มาตรการด าเนินงานของ สวพส. 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง เมื่อวนัที่
 4 มนีาคม 2562

- - - P P P เอกสาร 7
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งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

6. กจิกรรมประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การขบัเคล่ือนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

เพื่อให้หน่วยงานมรีะดับ
คะแนนคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานสูง
มาก

1. วเิคราะห์ผลการประเมนิ ITA 
ประจ าปี 2561 เพื่อทราบถงึ
ปัญหาอปุสรรคและแนวทางแกไ้ข - - - P เอกสาร 8

2. ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางการประเมนิ 
ITA กบัหน่วยงานในสังกดั กษ ที่ได้
คะแนนสูง เพื่อน าแนวทางที่ได้มา
พัฒนาการด าเนินงานของสถาบัน 
โดยสถาบันได้เขา้หารือเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ณ 
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกยีรติฯ เมื่อวนัที่ 23 พฤศจกิายน 
2561

- - - P เอกสาร 9

7. กจิกรรมบูรณาการท างานด้าน
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกดักระทรวง โดย
การจดัประชมุคณะอนุกรรมการ
ยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต กษ.

เพื่อให้มกีารประสานการ
ท างานด้านป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกดักระทรวง

สวพส. ได้เขา้ร่วมการประชมุ
คณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์ชาติวา่
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต กษ. คร้ังที่ 2/2561 เมื่อ
วนัที่ 24 ธนัวาคม 2561

- - - P เอกสาร 10
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งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

8. กจิกรรมการสร้างและพัฒนา
เครือขา่ยด้านป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานในสังกดั

เพื่อให้มกีารสร้างและพัฒนา
เครือขา่ยด้านป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกดักระทรวง

1. เขา้ร่วมการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 
เร่ือง การเสริมสร้างความเขม้แขง็ใน
การด าเนินงานด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงจดัขึ้นโดย 
ศปท. กษ. เมื่อวนัที่ 4-5 กมุภาพันธ์
 2562 ณ โรงแรมรอยลัซิต้ี 
กรุงเทพฯ โดยผู้เขา้ร่วมสัมมนาได้
ตระหนักถงึการท างานด้วยความ
โปร่งใส ถกูต้องตามระเบียบ และลด
ความเส่ียงในการทุจริต หัวขอ้การ
บรรยาย ได้แก ่การบริหารการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐและแนวทางการป้องกนัการ
ทุจริต และความรู้ความเขา้ใจในการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อลดความเส่ียง
การทุจริต
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งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

2. เขา้ร่วมการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 
เร่ือง การปลุกจติส านึกในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัโดย
 ศปท. กษ. เมื่อวนัที่ 4-5 มนีาคม 
2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ 
มหานาค กรุงเทพ โดยผู้เขา้ร่วม
สัมมนาได้ทราบถงึวธิกีารประเมนิ
ความเส่ียงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบในส่วนราชการ และ
แนวทางการประเมนิ ITA ประจ าปี 
2562
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9. จดัต้ังคณะท างานคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ สวพส. และ
ขบัเคล่ือนการท างานตามแผนปฏิบัติ
การ

การขบัเคล่ือนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
การป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตของสถาบันเป็นไป
ตามแนวทางยทุธศาสตร์ชาติ

สวพส. ได้จดัต้ังคณะท างาน
คุณธรรมฯ ตามค าส่ังที่ 333/2561
 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2561 
เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตาม
แนวทางยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์
 กษ. และด าเนินการประเมนิ ITA 
โดยได้มกีารประชมุติดตามผลการ
ด าเนินงาน เมื่อวนัที่ 12 มนีาคม 
2562
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งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

10. กจิกรรมพัฒนาระบบการจดัการ
เร่ืองร้องเรียน

การขบัเคล่ือนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

เพื่อตอบสนองขอ้ร้องเรียน
และการจดัการขอ้ร้องเรียน

1. ออกประกาศ สวพส. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง
ในการจดัการเร่ืองร้องเรียน เมื่อวนัที่
 4 มนีาคม 2562
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2. ปรับปรุงระบบเร่ืองร้องเรียนใน
เวบ็ไซต์สถาบัน - - - P P P เอกสาร 13

11. ประกาศเจตจ านงของผู้บริหาร
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
เพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการ
ด าเนินงานเสริมสร้างจติส านึก
 ค่านิยม วฒันธรรมเพื่อความ
สุจริตและเป็นต้นแบบที่ดีกบั
ขา้ราชการทุกระดับ

1. ประธานคณะกรรมการสถาบัน 
ได้ออกประกาศ เร่ือง นโยบายการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ดี เมื่อวนัที่ 6 
กมุภาพันธ ์2562 และน าเผยแพร่
ลงในเวบ็ไซต์สถาบัน
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2. ผู้อ านวยการสถาบันคนปัจจบุัน
ได้ออกประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต
และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 ใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
พร้อมทั้งประกาศเผยแพร่ในเวบ็ไซต์
ของสถาบัน
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12. ประการนโยบายสกดักั้นการ
กระท าที่สุ่มเส่ียงต่อการรับสินบน
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

การขบัเคล่ือนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

เพื่อสกดักั้นการกระท าสุ่ม
เส่ียงต่อการรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

1. ผู้อ านวยการสถาบันมนีโยบายไม่
รับของขวญัในชว่งเทศกาล (No Gift
 Policy)
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งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

2. ออกประกาศ สวพส. เร่ือง 
มาตรการและแนวทางในการป้องกนั
การรับสินบน เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 
2562
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3. ออกประกาศ สวพส. เร่ือง 
มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2562
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน      นางสาวนิโลบล อ่ าเอี่ยม       ต าแหน่ง       นิติกร       เบอร์ตดิตอ่      090-3243113       email      nilobon_a@hotmail.com       วนัที่    9  เมษายน 2562 .
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