


งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้างประสิทธภิาพการ
ป้องกันการทุจริต

1. งานด้านการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิอบ

1. กจิกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะทาง
ให้แกผู้่ปฏบิัติงานด้านพัสดุ การ
ตรวจสอบภายใน วนิัย และนิติการ

ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปฏบิัติงานเฉพาะ

ด้านเขา้ร่วมกจิกรรม

บุคลากรของสถาบัน โดยเฉพาะ
เจา้หน้าที่ที่ปฏบิัติงานด้านพัสดุ 
ได้รับการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
เพื่อการปฏบิัติงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ และสามารถ
ป้องกนัการทุจริตได้

1. กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการท างานเกี่ยวกบังานพัสดุ ของ
 สวพส. คร้ังที่ 1 เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิายน 
2563 และ คร้ังที่ 2 เมื่อวนัที่ 2 ธนัวาคม 
2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เกดิการแลกเปล่ียนรู้
ร่วมกนัระหวา่งเจา้หน้าที่พัสดุและเจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถงึสะท้อนปัญหาและอปุสรรคใน
การท างานเพื่อหาแนวทางแกไ้ขให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุของสถาบันมปีระสิทธภิาพ
และเป็นไปตามระเบียบ (เอกสารแนบ 1-2)

2. การฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ หลักสูตร ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกบังานกอ่สร้าง การจดัซ้ือจดัจา้ง 
การควบคุมงานกอ่สร้าง และการตรวจรับงาน
กอ่สร้าง เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพันธ ์2564 เพื่อให้
เจา้หน้าที่ที่ปฏบิัติงานในพื้นที่ด าเนินงานของ
สถาบัน มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบังานกอ่สร้าง
 สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด
 วเิคราะห์ปัญหาและแกป้ัญหาที่เกดิจากการ
กอ่สร้างเบื้องต้นได้ (เอกสารแนบ 3)

- 35,000 29,791.96 P P P

แบบรายงานสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดอืน)

สถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เปา้หมาย ผลการด าเนินงานผลลพัธ/์ผลสมัฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบรูณาการงบประมาณการปอ้งกัน

และปราบปรามทุจริต
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2. กจิกรรมการรายงานขอ้มลูการ
ด าเนินการทางวนิัย แพ่ง อาญา และมติ
ขอ้ส่ังการผ่านระบบของส านักงาน 
ป.ป.ท.

จ านวน 12 คร้ัง เพื่อให้มกีารรายงานความกา้วหน้า
 ติดตามการด าเนินการทางวนิัย 
แพ่ง อาญา และมติขอ้ส่ังการ
อยา่งต่อเนื่อ

การรายงานผลการด าเนินการกรณีขอ้ร้องเรียน
เจา้หน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมชิอบ
เป็นรายเดือน โดยต้องรายงานผลทุกวนัที่ 5 ของ
เดือน ในระบบที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด ผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ acoc.pacc.go.th

- - - P P

3. กจิกรรมการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

ผลการประเมนิ 85
 คะแนน

หน่วยงานมรีะดับคะแนนคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับ A (85 
คะแนน) ขั้นไป

สถาบันด าเนินการตามวธิกีารและขั้นตอนที่
ก าหนด โดยในเดือนกมุภาพันธ ์2564 ได้
ลงทะเบียนเขา้ใชง้านระบบ ITAS และน าเขา้
ขอ้มลูลงในระบบ ดังนี้
๑. จ านวนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก ่
บุคลากรของสถาบันต้ังแต่ระดับผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้ากลุ่มงาน และ
เจา้หน้าที่ ที่ปฏบิัติงานให้แกส่ถาบันเป็น
ระยะเวลาไมน่้อยกวา่ 1 ปี จ านวน 202 คน
๒. จ านวนและรายชื่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก
 ได้แก ่ผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการตามภารกจิ
ของสถาบัน เชน่ เกษตรที่ได้รับการส่งเสริม 
ร้านค้าหรือนิติบุคคลที่ท าสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งกบั
สถาบัน ผู้เขา้รับบริการอทุยานหลวงราชพฤกษ์ 
จ านวนทั้งส้ิน 453 ราย

- - - P P
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4. กจิกรรมการประเมนิ/วเิคราะห์ความ
เส่ียงการทุจริตของหน่วยงาน

1 กระบวนงาน / 
หน่วยงาน

หน่วยงานมกีารพัฒนาระบบหรือ
กระบวนงานในการป้องกนัการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน

สถาบันท าการประเมนิความเส่ียงการทุจริต ด้าน
ความโปร่งใสของการใชจ้า่ยงบประมาณและการ
บริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ ในโครงการจา้ง
วเิคราะห์คุณภาพดินและน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564 ซ่ึงเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งที่มวีงเงิน
งบประมาณสูงสุด และได้จดัท าแผนบริหารความ
เส่ียงการทุจริตและมาตรการในการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียงทุจริต เสนอต่อ
ผู้อ านวยการสถาบัน และส่งไปยงั ศปท. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
(เอกสารแนบ 4)

- - - P P

5. กจิกรรมพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ สวพส.

1 กจิกรรม สถาบันมกีารพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงานของสถาบันให้มี
ความโปร่งใสและป้องกนัการ
ทุจริตได้

คณะท างานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ สวพส. ด าเนินการ
ประชมุร่วมกนั 2 คร้ัง ได้แก่
- คร้ังที่ 1 เมื่อวนัที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อ
วเิคราะห์ผลการประเมนิ ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
- คร้ังที่ 2 เมื่อวนัที่ 8 มนีาคม 2564 เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานและแจง้ก าหนดการ
ประเมนิ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เอกสารแนบ 5 - 6)

- 5,000 4,992 P P
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6. กจิกรรมบูรณาการท างานด้าน
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกดักระทรวง โดยการจดั
ประชมุคณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์
ชาติวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต กษ.

2 กจิกรรม มกีารประสานการท างานด้านการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

สถาบันเขา้ร่วมการประชมุคณะอนุกรรมการ
บริหารยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ คร้ังที่ 1/2564 และการประชมุ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ คร้ังที่ 1/2564 ผ่านระบบ
 Online Zoom Meeting เมื่อวนัที่ 8 มกราคม
 2564 (เอกสารแนบ ๗)

- - - P P

7. ประกาศเจตจ านงของผู้บริหารใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อ
มุ่งสู่องค์กรธรรมาภบิาลและความโปร่งใส

1 กจิกรรม มปีระกาศเจตจ านงผู้บริหารใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการ
ด าเนินงาน เสริมสร้างจติส านึก 
ค่านิยม วฒันธรรมเร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นต้นแบบที่ดี

ผู้อ านวยการสถาบันคนปัจจบุันมปีระกาศ
เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต
และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ประกาศ
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของสถาบัน ทั้งในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (เอกสารแนบ 8-9)

- - - P P P

8. ประกาศนโยบายสกดักั้นการกระท า
ที่สุ่มเส่ียงต่อการรับสิบบนหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

1 คร้ัง มปีระกาศนโยบายการให้หรือรับ
ของขวญั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์
อื่นใดในชว่งเทศกาลและโอกาส
ต่างๆ เพื่อสกดักั้นการกระท าที่สุ่ม
เส่ียงต่อการรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้อ านวยการสถาบันมนีโยบายและประกาศไมรั่บ
ของขวญัในชว่งเทศกาล (No gift policy) 
เผยแพร่ ณ ที่ท าการ เวบ็ไซต์ และ Facebook 
ของสถาบัน (เอกสารแนบ 10) - - - P P P
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9. จดัท าคู่มอืป้องกนัผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

1 กจิกรรม สถาบันมคู่ีมอืผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้เจา้หน้าที่และผู้ปฏบิัติงาน
ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิัติงาน

สถาบันได้ทบทวนและจดัท าคู่มอืผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยมเีนื้อหาประกอบด้วยความหมาย 
รูปแบบ และวธิกีารรับมอืกบัเหตุการณ์
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถงึรวบรวมขอ้เท็จจริง 
หรือกรณีตัวอยา่งที่อาจเกดิขึ้นในสถาบันและเขา้
ขา่ยผลประโยชน์ทับซ้อน (เอกสารแนบ ๑๑)

- - - P P P

2. งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
-

3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
1. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ จดักจิกรรม 1 คร้ัง บุคลากรใหมข่องสถาบันได้ทราบ

ถงึนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานของสถาบัน มคีวามรู้
ความเขา้ใจหลักการด าเนินงาน
ของมลูนิธโิครงการหลวงและ
หลักการด าเนินงานการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง รวมถงึ
ได้เรียนรู้แนวทางการท างาน
ร่วมกนัภายในสถาบัน

สถาบันจดัท าโครงการปฐมนิเทศบุคลากร สวพส.
 หลักการท างานของมลูนิธโิครงการหลวงและ
การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เมื่อวนัที่ 22 – 23 มนีาคม
 2564 (เอกสารแนบ ๑๒)

19,050 16,400 P P P
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งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้างประสิทธภิาพการ
ป้องกันการทุจริต

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เปา้หมาย ผลการด าเนินงานผลลพัธ/์ผลสมัฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบรูณาการงบประมาณการปอ้งกัน

และปราบปรามทุจริต

2. โครงการปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและการประยกุต์ใชใ้นการ
ปฏบิัติงาน

1 หลักสูตร บุคลากรของสถาบันมคีวามรู้และ
ความเขา้ใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงและสามารถ
น าไปประยกุต์ใชใ้นการปฏบิัติงาน
 รวมถงึบุคลากรของสถาบัน
ปฏบิัติงานตามกรอบจริยธรรม
และมจีติส านึกที่ดี

สถาบันได้คัดเลือกเจา้หน้าที่ จ านวน 2 คน เพื่อ
เขา้รับการอบรมหลักสูตรจติอาสา 904 
“หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ 5/63 ระยะเวลา 
6 สัปดาห์ ต้ังแต่วนัที่ 10 พฤศจกิายน 2563 –
 29 ธนัวาคม 2563 เจา้หน้าที่ที่เขา้รับการ
อบรมดังกล่าวสามารถน าแนวทางการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไป
ปรับใชใ้นการท างานในพื้นที่ปฏบิัติงานของ
สถาบัน ท างานด้วยความเสียสละ มทีัศนคติที่ดี
ต่อชาติ ต่อสถาบัน และค านึงถงึประโยชน์
ส่วนรวม

377,000 20,900 P P P

ปัญหา/อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน นางสาวนิโลบล อ่ าเอี่ยม ต าแหน่ง นิติกร ๔ เบอร์ติดต่อ 053-328496-8 ต่อ 1204 e-mail nilobon.a@hotmail.com วนัที่ 23 เมษายน 2564
ส่งให ้ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง e-mail : anticor.moac@outlook.com   ภายในวนัที่  12 เมษายน 2564
ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวปาณิสรา บรีุรัตน ์,นายอคัรพล อดุค ามี   โทร. 0 2629 9663  



7



8



9



10



11



12


