แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สงู (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

1,500,000

1,313,560.20

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

หมายเหตุ

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. กิจกรรมการให้ความรู้ดา้ นหลัก
ธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันมี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิ เสริมสร้างการบูรณาการและ
บาลและการต่อต้านการทุจริต วัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 2-5
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม
กรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จานวน
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 221 คน โดย
ผอ.สวพส. ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง
สวพส. เพื่อมอบนโยบายการ
บริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาล
กาหนดวัฒนธรรมองค์กร และ
เสริมสร้างการทางานให้กบั
เจ้าหน้าที่ของสถาบัน

1

P

เอกสาร 1

งาน/กิจกรรม/โครงการ

2. กิจกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะ
ทางให้แก่ผู้ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุ การ
ตรวจสอบภายใน วินัยและนิตกิ าร

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

เพื่อให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้เฉพาะด้านเพื่อ
การป้องกันการทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

41,000

37,250

P

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ภายใต้ พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560" ใน
วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 2561 ณ
โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
จานวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา 45 คน
โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่
เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ของ
สถาบัน ได้ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุอย่างถูกต้อง ทราบ
กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ านพัสดุ รวมถึงสามารถนา
ความรู้ไปปฏิบัตงิ านและสามารถหา
แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2

P

หมายเหตุ

เอกสาร 2

งาน/กิจกรรม/โครงการ

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระทาผิดวินัยและ
ต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ป้องกันการกระทาผิด
วินัยและต่อต้านการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

-

-

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

1. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การดาเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งจัดขึ้นโดย
ศปท. กษ. เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์
2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้
กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
ตระหนักถึงการทางานด้วยความ
โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ และลด
ความเสี่ยงในการทุจริต หัวข้อการ
บรรยาย ได้แก่ การบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐและแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต และความรู้ความเข้าใจในการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อลดความเสี่ยง
การทุจริต

3

P

P

P

หมายเหตุ

เอกสาร 3

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

-

-

-

-

-

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

2. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง การปลุกจิตสานึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโดย
ศปท. กษ. เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม
2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
มหานาค กรุงเทพ โดยผู้เข้าร่วม
สัมมนาได้ทราบถึงวิธกี ารประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในส่วนราชการ และ
แนวทางการประเมิน ITA ประจาปี
2562
4. กิจกรรมการรายงานข้อมูลการ
ดาเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา และ
มติขอ้ สั่งการ

งบประมาณ (ถ้ามี)

P

P

P

เพื่อให้มกี ารรายงาน ติดตาม การรายงานผลการดาเนินงานกรณี
การดาเนินการทางวินัย แพ่ง ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามมติ
อาญา และมติขอ้ สั่งการอย่าง ครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 ต่อ
ต่อเนื่อง
ศปท. กษ. ภายในวันที่ 5 ของเดือน

4

P

หมายเหตุ

เอกสาร 4

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

การขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบหน่วยงาน

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ

5. กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างให้มคี วามโปร่งใส

งบประมาณ (ถ้ามี)

ผลเบิกจ่าย

1. การจัดทาคู่มอื จัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันใช้ใน
การปฏิบัตงิ าน
2. จัดกิจกรรมถอดบทเรียน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระดับ
ลุ่มน้า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 30 คน
ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุของสถาบัน
และเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อจัด
จ้างในพื้นที่ ได้ร่วมกันสะท้อน
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. การปรับปรุงระบบติดตามการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบสารสนเทศ
เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในเดือนมิถนุ ายน
4. ออกประกาศ สวพส. เรื่อง
มาตรการดาเนินงานของ สวพส.
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่
4 มีนาคม 2562

5

-

-

-

P

หมายเหตุ

P

P

เอกสาร 5

P

P

เอกสาร 6

P

P

P

P

เอกสาร 7

งาน/กิจกรรม/โครงการ

6. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วดั

การขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

เป้าหมาย

เพื่อให้หน่วยงานมีระดับ
คะแนนคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานสูง
มาก

เพื่อให้มกี ารประสานการ
ทางานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

-

-

P

เอกสาร 8

-

-

-

P

เอกสาร 9

-

-

-

P

เอกสาร 10

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

1. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
ประจาปี 2561 เพื่อทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
2. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
ITA กับหน่วยงานในสังกัด กษ ที่ได้
คะแนนสูง เพื่อนาแนวทางที่ได้มา
พัฒนาการดาเนินงานของสถาบัน
โดยสถาบันได้เข้าหารือเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2561

7. กิจกรรมบูรณาการทางานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดย
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต กษ.

งบประมาณ (ถ้ามี)

สวพส. ได้เข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติวา่
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต กษ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2561

6

หมายเหตุ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

8. กิจกรรมการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัด

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

เพื่อให้มกี ารสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

-

-

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

1. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การดาเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งจัดขึ้นโดย
ศปท. กษ. เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์
2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้
กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
ตระหนักถึงการทางานด้วยความ
โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ และลด
ความเสี่ยงในการทุจริต หัวข้อการ
บรรยาย ได้แก่ การบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐและแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต และความรู้ความเข้าใจในการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อลดความเสี่ยง
การทุจริต
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เอกสาร 3

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

เพื่อให้การดาเนินงานด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสถาบันเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

-

-

-

-

-

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

2. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง การปลุกจิตสานึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโดย
ศปท. กษ. เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม
2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
มหานาค กรุงเทพ โดยผู้เข้าร่วม
สัมมนาได้ทราบถึงวิธกี ารประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในส่วนราชการ และ
แนวทางการประเมิน ITA ประจาปี
2562

9. จัดตั้งคณะทางานคุณธรรม
การขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
จริยธรรม และความโปร่งใสในการ คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ดาเนินงานของ สวพส. และ
หน่วยงาน
ขับเคลื่อนการทางานตามแผนปฏิบัติ
การ

งบประมาณ (ถ้ามี)

สวพส. ได้จดั ตั้งคณะทางาน
คุณธรรมฯ ตามคาสั่งที่ 333/2561
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
กษ. และดาเนินการประเมิน ITA
โดยได้มกี ารประชุมติดตามผลการ
ดาเนินงาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2562
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เอกสาร 11

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

10. กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการ การขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
เรื่องร้องเรียน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

เป้าหมาย

เพื่อตอบสนองข้อร้องเรียน
และการจัดการข้อร้องเรียน

1. ออกประกาศ สวพส. เรื่อง
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง
ในการจัดการเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่
4 มีนาคม 2562

2. ผู้อานวยการสถาบันคนปัจจุบัน
ได้ออกประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของสถาบัน
12. ประการนโยบายสกัดกั้นการ
กระทาที่สุ่มเสี่ยงต่อการรับสินบน
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

การขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

เพื่อสกัดกั้นการกระทาสุ่ม
เสี่ยงต่อการรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

-

-

P

P

P

เอกสาร 12

-

-

-

P

P

P

เอกสาร 13

-

-

-

P

P

P

เอกสาร 14

-

-

-

P

P

P

เอกสาร 15

-

-

-

P

P

P

เอกสาร 16

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

2. ปรับปรุงระบบเรื่องร้องเรียนใน
เว็บไซต์สถาบัน
เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการ 1. ประธานคณะกรรมการสถาบัน
ดาเนินงานเสริมสร้างจิตสานึก ได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการ
ค่านิยม วัฒนธรรมเพื่อความ กากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 6
สุจริตและเป็นต้นแบบที่ดกี บั กุมภาพันธ์ 2562 และนาเผยแพร่
ข้าราชการทุกระดับ
ลงในเว็บไซต์สถาบัน

11. ประกาศเจตจานงของผู้บริหาร
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
เพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

งบประมาณ (ถ้ามี)

1. ผู้อานวยการสถาบันมีนโยบายไม่
รับของขวัญในช่วงเทศกาล (No Gift
Policy)
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งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

-

-

P

P

P

เอกสาร 17

-

-

-

P

P

P

เอกสาร 18

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

2. ออกประกาศ สวพส. เรื่อง
มาตรการและแนวทางในการป้องกัน
การรับสินบน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2562
3. ออกประกาศ สวพส. เรื่อง
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์
ส่วนรวม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน นางสาวนิโลบล อ่าเอี่ยม ตาแหน่ง
นิตกิ ร เบอร์ตดิ ต่อ 090-3243113
email nilobon_a@hotmail.com
วันที่ 9 เมษายน 2562 .
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