แบบรายงานสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต
หมายเหตุ

สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซือ่ สัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้างประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

P

P

P

1. งานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
1. กิจกรรมการพัฒนาความรูเ้ ฉพาะทาง ร้อยละ 80 ของ บุคลากรของสถาบัน โดยเฉพาะ
ให้แก่ผู้ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุ การ
ผู้ปฏิบัตงิ านเฉพาะ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุ
ตรวจสอบภายใน วินัย และนิตกิ าร
ด้านเข้าร่วมกิจกรรม ได้รบั การพัฒนาความรูเ้ ฉพาะด้าน
เพื่อการปฏิบัตงิ านอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
ป้องกันการทุจริตได้

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการทางานเกี่ยวกับงานพัสดุ ของ
สวพส. ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2563 และ ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงสะท้อนปัญหาและอุปสรรคใน
การทางานเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ
ดาเนินงานด้านพัสดุของสถาบันมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามระเบียบ (เอกสารแนบ 1-2)
2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสูตร ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจรับงาน
ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านในพื้นที่ดาเนินงานของ
สถาบัน มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่กาหนด
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาที่เกิดจากการ
ก่อสร้างเบื้องต้นได้ (เอกสารแนบ 3)

-

35,000 29,791.96

2
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

2. กิจกรรมการรายงานข้อมูลการ
ดาเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา และมติ
ข้อสั่งการผ่านระบบของสานักงาน
ป.ป.ท.
3. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

จานวน 12 ครัง้

เพื่อให้มกี ารรายงานความก้าวหน้า
ติดตามการดาเนินการทางวินัย
แพ่ง อาญา และมติขอ้ สั่งการ
อย่างต่อเนื่อ

การรายงานผลการดาเนินการกรณีขอ้ ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่รัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
เป็นรายเดือน โดยต้องรายงานผลทุกวันที่ 5 ของ
เดือน ในระบบที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด ผ่าน
ทางเว็บไซต์ acoc.pacc.go.th

ผลการประเมิน 85 หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรม
คะแนน
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน อยู่ในระดับ A (85
คะแนน) ขั้นไป

สถาบันดาเนินการตามวิธกี ารและขั้นตอนที่
กาหนด โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้
ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ITAS และนาเข้า
ข้อมูลลงในระบบ ดังนี้
๑. จานวนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่
บุคลากรของสถาบันตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
ผู้อานวยการสานัก หัวหน้ากลุ่มงาน และ
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัตงิ านให้แก่สถาบันเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 202 คน
๒. จานวนและรายชื่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ได้แก่ ผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการตามภารกิจ
ของสถาบัน เช่น เกษตรที่ได้รับการส่งเสริม
ร้านค้าหรือนิตบิ ุคคลที่ทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับ
สถาบัน ผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
จานวนทั้งสิ้น 453 ราย

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซือ่ สัตย์สุจริต

หมายเหตุ
สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้างประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

-

-

-

P

P

-

-

-

P

P

3
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

4. กิจกรรมการประเมิน/วิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

5. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ สวพส.

1 กระบวนงาน /
หน่วยงาน

1 กิจกรรม

หน่วยงานมีการพัฒนาระบบหรือ
กระบวนงานในการป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน

สถาบันมีการพัฒนาและปรับปรุง
การดาเนินงานของสถาบันให้มี
ความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตได้

สถาบันทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
ความโปร่งใสของการใช้จา่ ยงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ในโครงการจ้าง
วิเคราะห์คุณภาพดินและน้า ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มวี งเงิน
งบประมาณสูงสุด และได้จดั ทาแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตและมาตรการในการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต เสนอต่อ
ผู้อานวยการสถาบัน และส่งไปยัง ศปท.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
(เอกสารแนบ 4)
คณะทางานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ สวพส. ดาเนินการ
ประชุมร่วมกัน 2 ครัง้ ได้แก่
- ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อ
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และกาหนดแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
- ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานและแจ้งกาหนดการ
ประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เอกสารแนบ 5 - 6)

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซือ่ สัตย์สุจริต

หมายเหตุ
สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้างประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

-

-

-

P

P

-

5,000

4,992

P

P

4
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

6. กิจกรรมบูรณาการทางานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กษ.

2 กิจกรรม

7. ประกาศเจตจานงของผู้บริหารใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อ
มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

1 กิจกรรม

8. ประกาศนโยบายสกัดกั้นการกระทา
ที่สุ่มเสี่ยงต่อการรับสิบบนหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

1 ครัง้

มีการประสานการทางานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

สถาบันเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ครัง้ ที่ 1/2564 และการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านระบบ
Online Zoom Meeting เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2564 (เอกสารแนบ ๗)

มีประกาศเจตจานงผู้บริหารใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการ
ดาเนินงาน เสริมสร้างจิตสานึก
ค่านิยม วัฒนธรรมเรือ่ งความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นต้นแบบที่ดี

ผู้อานวยการสถาบันคนปัจจุบันมีประกาศ
เจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ประกาศ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบัน ทั้งในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เอกสารแนบ 8-9)

มีประกาศนโยบายการให้หรือรับ
ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดในช่วงเทศกาลและโอกาส
ต่างๆ เพื่อสกัดกั้นการกระทาที่สุ่ม
เสี่ยงต่อการรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้อานวยการสถาบันมีนโยบายและประกาศไม่รับ
ของขวัญในช่วงเทศกาล (No gift policy)
เผยแพร่ ณ ที่ทาการ เว็บไซต์ และ Facebook
ของสถาบัน (เอกสารแนบ 10)

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซือ่ สัตย์สุจริต

หมายเหตุ
สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้างประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

P

P

-

-

-

-

-

-

P

P

P

-

-

-

P

P

P

5
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ผลเบิกจ่าย

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้างประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

-

-

P

P

P

19,050

16,400

P

P

P

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

9. จัดทาคู่มอื ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

1 กิจกรรม

สถาบันมีคู่มอื ผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันได้ทบทวนและจัดทาคู่มอื ผลประโยชน์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัตงิ าน ทับซ้อน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยความหมาย
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน รูปแบบ และวิธกี ารรับมือกับเหตุการณ์
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงรวบรวมข้อเท็จจริง
หรือกรณีตวั อย่างที่อาจเกิดขึ้นในสถาบันและเข้า
ข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน (เอกสารแนบ ๑๑)

-

หมายเหตุ

สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซือ่ สัตย์สุจริต

2. งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

จัดกิจกรรม 1 ครัง้ บุคลากรใหม่ของสถาบันได้ทราบ
ถึงนโยบายและแนวทางการ
ดาเนินงานของสถาบัน มีความรู้
ความเข้าใจหลักการดาเนินงาน
ของมูลนิธโิ ครงการหลวงและ
หลักการดาเนินงานการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง รวมถึง
ได้เรียนรูแ้ นวทางการทางาน
ร่วมกันภายในสถาบัน

สถาบันจัดทาโครงการปฐมนิเทศบุคลากร สวพส.
หลักการทางานของมูลนิธโิ ครงการหลวงและ
การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจาปี
งบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม
2564 (เอกสารแนบ ๑๒)

6
งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

2. โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัตงิ าน

ตัวชี้วดั

1 หลักสูตร

เป้าหมาย

บุคลากรของสถาบันมีความรูแ้ ละ
ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
รวมถึงบุคลากรของสถาบัน
ปฏิบัตงิ านตามกรอบจริยธรรม
และมีจติ สานึกที่ดี

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

สถาบันได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ จานวน 2 คน เพื่อ
เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
“หลักสูตรหลักประจา” รุน่ ที่ 5/63 ระยะเวลา
6 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 –
29 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ
อบรมดังกล่าวสามารถนาแนวทางการ
ดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในการทางานในพื้นที่ปฏิบัตงิ านของ
สถาบัน ทางานด้วยความเสียสละ มีทัศนคติที่ดี
ต่อชาติ ต่อสถาบัน และคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซือ่ สัตย์สุจริต

377,000

20,900

P

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน นางสาวนิโลบล อ่าเอี่ยม ตาแหน่ง นิตกิ ร ๔ เบอร์ตดิ ต่อ 053-328496-8 ต่อ 1204 e-mail nilobon.a@hotmail.com วันที่ 23 เมษายน 2564

ส่งให้ ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง e-mail : anticor.moac@outlook.com ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564
ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ,นายอัครพล อุดคามี โทร. 0 2629 9663

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต
หมายเหตุ
สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้างประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต
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