แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
ศปท : สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

รวมงบประมาณทีใ่ ช้
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์
96.875
93.75

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

งบหน่วยงาน

สร้างจิตสานึก
สร้าง
สร้างกลไกการ
และปลูกฝังความ
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ป้องกันการทุจริต

876,127.00
876,127
195,232

1 ครั้ง

บุคลากรของหน่วยงาน
มีจติ สานึกที่ดี
ดาเนินงานอย่างโปร่งใส
และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ขององค์กร

100

1.1 โครงการ ฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment) : ITA) เรื่อง “การปลุกจิตสานึก สวก. ต่อต้านคอร์รัปชั่น "
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

141,759

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้มีความเป็นมืออาชีพ
(2) กิจกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบตั ิงานด้านพัสดุ การ
ตรวจสอบภายใน วินัย และนิติการ

53,473

2.1 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การจัดทา TOR และราคากลางในการจัดซื้อ
จัดจ้าง” โดยนายมนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคารและสถานที่
สถาบันสารสนเทศและทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

ผลเบิกจ่าย

141,759

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้านการ
ทุจริตแก่บคุ ลากรทุกระดับ
(1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพือ่ ปลุกจิตสานึก ในการมีส่วนร่วมด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของบุคลากร และการประเมิน ITA ใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

งบบูรณาการ

งบประมาณ (ถ้ามี)

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรได้รับการ
ผู้ปฏิบตั ิงานเฉพาะ พัฒนาความรู้เฉพาะ
ด้านเข้าร่วมกิจกรรม ด้านเพือ่ ป้องกันการ
ทุจริต

p

p

p

p

p

p

100

53,473

หมายเหตุ

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
ศปท : สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(3) กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส โดยการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดาเนินงานการ
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 สวก. มีการประกาศเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ .ศ.
2563 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562
(4) กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์

5.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะหลักของ
เจ้าหน้าที่ สวก." (การเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและการส่งมอบงานที่เป็นเลิศ )
วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม TSIX5 จังหวัดชลบุรี

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

งบหน่วยงาน

สร้างจิตสานึก
สร้าง
สร้างกลไกการ
และปลูกฝังความ
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ป้องกันการทุจริต

ผลเบิกจ่าย

680,895.00
680,895.00
1 ฉบับ

การจัดซื้อจัดจ้างมี
ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

100

1 กิจกรรม

มีช่องทางให้ผู้ที่
เกีย่ วข้องได้ตรวจสอบ
ไม่ให้เกิดการประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่

-

1 ครั้ง

บุคลการทุกระดับ
ตระหนักรู้ถงึ เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม
และมีจติ สานึกที่ดีใน
การดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

p

p

p

p

p

p

p

p

p

100

4.1 สวก. มีการนาข้อมูลในส่วนที่เกีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ลงใน www.arda.or.th ซึ่งเป็นเว๊บไซต์ของสานักงานเพือ่
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันและทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
(5) กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้ยดึ ถือปฏิบตั ิตามประมวล
จริยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่

งบบูรณาการ

งบประมาณ (ถ้ามี)

100

680,895

680,895

หมายเหตุ

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
ศปท : สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

งาน/กิจกรรม/โครงการ

(6) กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชีว้ ัด

1 กิจกรรม

เป้าหมาย

หน่วยงานมีระดับ
คะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานสูงมาก

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์
100

งบบูรณาการ

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

งบหน่วยงาน

สร้างจิตสานึก
สร้าง
สร้างกลไกการ
และปลูกฝังความ
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ป้องกันการทุจริต

ผลเบิกจ่าย

-

6.1 สวก. เข้าร่วมประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment :ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 24 มกราคม
2563 ณ ห้องรอยัล จูบลิ ลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

-

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-

(7)กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมทั้งด้าน
การเงิน บัญชี และการดาเนินงานด้านอืน่ ๆ

4 ครั้ง

7.1 หน่วยตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอ
คณะกรรมการบริหาร สวกง ทราบ ทุกไตรมาส
งานคุ้มครองจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

2 ครั้ง

มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน เพือ่
ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบตั ิงานให้เกิดความ
โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ

100

หมายเหตุ

p

p

p

p

p

p

-

50

-

100

-

รายงานทุก
ไตรมาส

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
ศปท : สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

งาน/กิจกรรม/โครงการ

(8) กิจกรรมการบูรณาการทางานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ตัวชีว้ ัด

1 กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์

มีการประสานการ
ทางานด้านป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง

งบบูรณาการ

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

งบหน่วยงาน

สร้างจิตสานึก
สร้าง
สร้างกลไกการ
และปลูกฝังความ
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ป้องกันการทุจริต

100

8.1 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบตั ิงานในศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ
ข้าวสารเวียงใต้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผลเบิกจ่าย

-

-

งานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน : นายธรณ์ชยะ ต่ออานาจ ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลอาวุโส 2 เบอร์ติดต่อ:025797439 ต่อ 1102/0972685899 e-mail : thornchaya@arda.or.th

ส่งให้ ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง e-mail : anticor.moac@outlook.com ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน : นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ , นายอัครพล อุดคามี โทร. 0 2629 9663

p

p

p

หมายเหตุ

