


งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ

ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ

ป้องกันการ

ทุจริต

สร้างประสิทธิภาพการ

ป้องกันการทุจริต

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมธรรมาภิบาล คุณธรรม 

จริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการเคารพ

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

ของสถาบันมี

ความรู้เก่ียวกับ

หลักธรรมาภิบาล 

และการต่อต้าน

การทุจริต

เจ้าหน้าท่ี

ของสถาบัน 

250 คน

เจ้าหน้าท่ีของสถาบัน

มีความรู้เก่ียวกับหลัก

ธรรมาภิบาลและการ

ต่อต้านการทุจริต

จ านวน 445 คน

- 85,000 บาท 66,687 บาท 

จัดฝึกอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลและการป้องกัน

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการ

ปฏิบัติงาน

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

ของสถาบันมี

ความรู้เก่ียวกับ

หลักธรรมาภิบาล 

และการต่อต้าน

การทุจริต

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้

เก่ียวกับแนวทางการ

ปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมภิบาล สุจริต

 และปราศจาก

ผลประโยชน์ทับซ้อน

- 23,360 บาท   

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน)

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามทุจริต
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การพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านพัสดุ การตรวจสอบภายใน วินัย และนิติการ

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องของ

สถาบันมีความรู้

เก่ียวกับงานพัสดุ

ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านพัสดุ 

ตรวจสอบ

ภายใน 

การเงิน และ

นิติการ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

ของสถาบันมีความรู้

เก่ียวกับงานด้านพัสดุ

- 220,000 บาท 7,460 บาท  

กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีความ

โปร่งใส

เพ่ือให้การจัดซ้ือ

จัดจ้างมีความ

โปร่งใสตรวจสอบ

ได้

ให้เจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงาน

ด้านพัสดุ

ด้วยความ

ถูกต้องตาม

ระเบียบ

จัดท าร่างคู่มือการ

จัดซ้ือจัดจ้างของ

สถาบัน

- - -  
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เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เข้าร่วมการ

ประเมิน ITA ทุก

ปีงบประมาณ

สถาบัน

ได้รับ

คะแนนการ

ประเมินใน

ระดับสูงมาก

สถาบันได้รับคะแนน

การประเมินอยู่ใน

ระดับดีมาก ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 และใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 อยู่ระหว่างรอ

ผลคะแนนจาก 

ส านักงาน ป.ป.ช.

- - -   

การประกาศราคากลางกรณีท่ีมีวงเงินเกิน 

100,000 บาท และผลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านทาง

เว็บไซต์ของสถาบัน

ทุกโครงการท่ีมี

วงเงินเกิน 

100,000 บาท

เพ่ือให้เกิด

ความโปร่งใส

ใน

กระบวนการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

กระบวนการจัดซ้ือจัด

จ้างมีความโปร่งใส
- - - 

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
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จัดต้ังหน่วยรับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินงานด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ขับเคล่ือนการท างาน

มีหน่วยรับผิดชอบ

ด้านการป้องกัน

และปราบปราม

การทุจริตและ

ขับเคล่ือนการ

ท างาน

สถาบันมี

หน่วย

รับผิดชอบ

ด้านการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทุจริต

และ

ขับเคล่ือน

การท างาน

มีหน่วยรับผิดชอบด้าน

การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

และการขับเคล่ือน

การท างาน

- - -  

งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อ

เจ้าหน้าท่ีในเว็บไซต์ของสถาบัน

สถาบันเป็น

หน่วยงานท่ี

ปราศจากการทุจริต

เพ่ือส่งเสริม

ให้สถาบัน

เป็น

หน่วยงานท่ี

ปราศจาก

การทุจริต

จัดท าประกาศ

เจตจ านงการต่อต้าน

การทุจริตของ

ผู้อ านวยการสถาบัน

แบบภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ พร้อม

ท้ังประกาศในเว็บไซต์

ของสถาบัน

- - - 
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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