
ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์

เชิงคุณภาพ

0
0

0

0

1.1 กิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วินยัและการรักษาวินยัเพ่ือ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน

1 กิจกรรม บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินยัและการรักษา
วินยั เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน

จดักิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคี ความผูกพนั รวมใจ
 ร่วมตา้นทุจริตคอร์รัปชนั เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 
จ านวน 105 คน

1.2 กิจกรรมเผยแพร่ฯ กฎหมาย ระเบียบ
เก่ียวกบัการกระท าผิดวินยัและต่อตา้น
การทุจริต

1 งาน บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกระท า
ผิดวินยั และประพฤติปฏิบติัตนถูกตอ้งตามหลกั
กฎหมาย

0 เผยแพร่ขอ้มูลและแจง้เวียนประกาศเจตนารมณ์ไม่รับ
ของขวญัและของก านลัทุกชนิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
(No Gift Policy) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ซกัซ้อมความเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เม่ือวนัท่ี 22 
กุมภาพนัธ์ 2565

แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

** (ช่ือโครงการของแต่ละหน่วยงาน)

เป้าหมาย งบประมาณ

ทีใ่ช้

(บาท)

ผลการด าเนินการ

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวนิัย และการต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์ที ่1.1 เสริมสร้างการรักษาวนิัย ความพอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดบั

1. แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระท าผดิวนิัยและต่อต้านการทุจริต



ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์

เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

** (ช่ือโครงการของแต่ละหน่วยงาน)

เป้าหมาย งบประมาณ

ทีใ่ช้

(บาท)

ผลการด าเนินการ

0

0

1.1 โครงการพฒันาเจา้หนา้ท่ีเพ่ือป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต ในกระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้ง

2 คร้ัง เจา้หนา้ท่ีมีศกัยภาพในการท างานมากข้ึน 0 คร้ังที ่1 สร้างความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัซ้ือ
จดัจา้งใหก้บัเจา้หนา้ท่ี เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์
ความเส่ียงการทุจริตของหน่วยงาน

0

0

0

1.1 กิจกรรมการรายงานขอ้มูลการด าเนินการ
ทางวินยั แพง่ อาญา และมติขอ้สัง่การผ่าน
ระบบของส านกังาน ป.ป.ท.

12 คร้ัง มีการรายงาน ติดตามการด าเนินการทางวินยั แพง่
 อาญา และมติขอ้สัง่การอยา่งต่อเน่ือง

0 ด าเนินการรายงานขอ้มูลการด าเนินการทางวินยั แพง่ 
อาญา และมติขอ้สัง่การผ่านระบบส านกังาน ป.ป.ท. 
จ านวน 6 คร้ัง (ต.ค. - ธ.ค. 64 และ ม.ค. - มี.ค. 65)

1.2 ทบทวนประมวลจริยธรรมของ
ผูอ้  านวยการและผูป้ฏิบติังาน

 1 คร้ัง มีประมวลจริยธรรมท่ีเป็นมาตรฐานตามประมวล
จริยธรรมกลาง

0 ด าเนินการทบทวนประมวลจริยธรรมของผูอ้  านวยการ
และผูป้ฏิบติังาน ยงัสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

0

3.1 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

85 คะแนน หน่วยงานมีระดบัคะแนนคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยูใ่นระดบั A ข้ึนไป

0 ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีส านกังาน 
ป.ป.ท. ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และอยูร่ะหวา่ง
ประชาสัมพนัธ์การตอบแบบสอบถามIIT และ EIT

กลยุทธ์ที ่2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที ่1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ

1. แผนงานพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรทีเ่กี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที ่2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต

1. แผนงานสร้างแนวทางป้องกันและยบัยั้งการทุจริต เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

3. แผนงานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน



ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์

เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

** (ช่ือโครงการของแต่ละหน่วยงาน)

เป้าหมาย งบประมาณ

ทีใ่ช้

(บาท)

ผลการด าเนินการ

0

0

1.1 กิจกรรมประเมิน/วิเคราะห์ความเส่ียงการ
ทุจริตของหน่วยงาน

1 
กระบวนงาน/
หน่วยงาน

มีการพฒันาระบบ/กระบวนงานในการป้องกนั
การทุจริตภายในหน่วยงาน

วิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตของหน่วยงาน ดา้นการ
จดัซ้ือจดัจา้ง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลงัคาอาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั อาคาร 4
 ในกระบวนการค านวณปริมาณงานไม่ตรงขอ้ก าหนด
และตามหลกัเกณฑ ์และการก าหนดราคากลางไม่มี
การสืบราคาจากทอ้งตลาด การค านวณราคากลางไม่
ตรงตามหลกัเกณฑ์

0

0

0

1.1 กิจกรรมบูรณาการท างานดา้นป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกดักระทรวง โดยการจดัประชุมเพ่ือ
คณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กษ.

1 กิจกรรม มีการประสานการท างานดา้นป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกดั
กระทรวง

มอบหมายเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานดา้นป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เขา้ร่วมประชุม 
คณะอนุกรรมการบริหารยทุธศาสตร์ชาติ
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564

 

กลยุทธ์ที ่2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. แผนงานพัฒนามาตรการเชิงรุกทีส่ามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดบั

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ที ่3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. แผนงานบูรณาการการท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง



ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์

เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

** (ช่ือโครงการของแต่ละหน่วยงาน)

เป้าหมาย งบประมาณ

ทีใ่ช้

(บาท)

ผลการด าเนินการ

1.2 กิจกรรมการสร้างและพฒันาเครือข่าย
ดา้นป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกดักระทรวง

1 กิจกรรม มีการสร้างและพฒันาเครือข่ายดา้นป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกดั
กระทรวง

มอบหมายเจา้หนา้ท่ีฯ เขา้ร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการ   การพฒันาศกัยภาพการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เม่ือวนัท่ี 25 ม.ค. 2565

0

0

0

1.1 ประกาศเจตจ านงของผูบ้ริหารและ
บุคลากรในการต่อตา้นการทุจริตทุก
รูปแบบ เพ่ือมุ่งสู่องคก์รธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

1 กิจกรรม มีประกาศเจตจ านงผูบ้ริหารในการต่อตา้นการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

0 ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม
 2564 และประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
ส านกังาน

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยกระดบัเจตจ านงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ที ่4.1 การยกระดบัเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต

1. แผนงานการประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน



ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์

เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

** (ช่ือโครงการของแต่ละหน่วยงาน)

เป้าหมาย งบประมาณ

ทีใ่ช้

(บาท)

ผลการด าเนินการ

0

0

1.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลและแจง้เวียน
เก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตเชิงนโยบาย

 4 คร้ัง มีการเผยแพร่ขอ้มูลและแจง้เวียนเก่ียวกบัการ
ป้องกนัการทุจริตเชิงนโยบาย

0 คร้ังที ่1 เผยแพร่ขอ้มูลและแจง้เวียนประกาศ
เจตนารมณ์ไม่รับของขวญัและของก านลัทุกชนิดจาก
การปฏิบติัหนา้ท่ี (No Gift Policy) ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564
คร้ังที ่2 เผยแพร่ขอ้มูลนโยบายบริหารจดัการความ
เส่ียง (Risk Management Policy) วนัท่ี 7 มีนาคม 2565

0

2.1 ทบทวนคู่มือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 1 กิจกรรม มีคู่มือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนเพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีและผูป้ฏิบติังานใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นปัจจุบนั

0 ด าเนินการในไตรมาส 3

e-mail saraban@wisdomking.or.th วนัท่ี 11 เมษายน 2565

** รวม 12 กิจกรรม/โครงการ

ปัญหา/อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ.....................ไม่มี..............................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผูร้ายงาน นางสาวดวงมล  ยศพรมมา  ต  าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เบอร์ติดต่อ 0956523244  

กลยุทธ์ที ่4.2 การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

1. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

2. แผนงานการวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล


