ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก. ได้ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตำมแผนคิดเป็น
100 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้งบประมำณ 134,000 บำท โดยมีกิจกรรมต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. โครงกำร ฝึกอบรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) : ITA) เรื่อง “ระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ” โดยนำยอภิชำติ ปุณยธัญพงศ์ พนักงำนไต่สวนผู้เชี่ยวชำญ สำนักงำน ป.ป.ช. และโครงกำร
พัฒนำระบบงำนป้องกันกำรทุจริต เรื่อง “กำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในหน่วยงำน” และกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจำปี 2562 ไตรมำสที่ 2 และข้อเสนอแนะใน
กำรปฏิบัติงำน วันที่ 28 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อำคำร 8 ชั้น กรมพัฒนำ
ที่ดิน
2. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง วันที่ 20 ตุลำคม
2561 เวลำ 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องลีลำวดี โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพฯ
3. โครงกำรพัฒนำระบบงำนป้องกันกำรทุ จริต เรื่อง “กำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมเพื่อ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน” โดยว่ำที่ร้อยตรีศิริพงศ์ อัครชัยภูมิสกุล หัวหน้ำงำนนิติกำร สวก.
วันที่ 28 มีนำคม 2562 เวลำ 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อำคำร 8 ชั้น กรมพัฒนำที่ดิน
4. กิจกรรมกำรพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีควำมโปร่งใส โดยกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
4.1 สวก. มีกำรประกำศเรื่อง เผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 6
กันยำยน 2561
4.2 สวก. มีกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นประจำทุกปี
5. สวก. มี ก ำรน ำข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ลงใน
www.arda.or.th ซึ่งเป็นเว๊บไซต์ของสำนักงำนเพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ทรำบโดยทั่วกันและทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กร
6. สวก. เข้ำร่ว มประชุมชี้แจง กำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 วันที่ 20
กันยำยน 2561 เวลำ 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อำคำร 4 สำนักงำน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
7. หน่วยตรวจสอบภำยในมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในเสนอคณะกรรมกำร สวก. ทรำบ
ทุกไตรมำส
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8. สวก. เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม คณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ว่ ำด้ ว ยกำรป้อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 24 ธันวำคม 2561 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม 134
– 135
9. สวก. เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่
24 ธันวำคม 2561 เวลำ 10.30 น. ณ ห้องประชุม 134 – 135
10. สวก. เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปลุกจิตสำนึกในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่ำงวันที่ 4-5 มีนำคม 2562 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1
ชั้น 11 อำคำร 1 โรงแรม ปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร
11. สวก. เข้ำร่วมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชำติ ภำยใต้หัวข้อ "กำรผลักดันยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต" ปี 2562 วันที่ 19
สิงหำคม 2562 เวลำ 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องมิรำเคิลแกนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ
12. สวก. เข้ำร่วมงำน วันต่อต้ำนคอร์รัปชัน 2562 ภำยใต้แนวคิด "รวมพลัง...อำสำสู้โกง" จัดโดย
องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) วันที่ 6 กันยำยน 2562 เวลำ 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3
BITEC บำงนำ
13. นำยสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
มอบนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนและประกำศเจตจ ำนงสุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ำร ทั้ ง ภำคภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) ประจำปีงบประมำณ 2562 วันอังคำรที่ 4
ธันวำคม 2561 เวลำ 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อำคำร 8 ชั้น กรมพัฒนำที่ดิน
14. ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สวก. ร่วมกัน แสดงเจตนำรมณ์กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต เจ้ำหน้ำที่ สวก. วันอังคำรที่ 4 ธันวำคม 2561 เวลำ 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อำคำร 8 ชั้น
กรมพัฒนำที่ดิน
ผลกำรดำเนิ น งำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิช อบ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารแนบ 1
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
กำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงกำรตระหนัก รับรู้ ตื่นตัว และไม่ยอมรับกำรทุจริต ในองค์กรทุกประเภท
กำรสร้ำงให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ไม่สำมำรถสร้ำงได้ภำยในปีเดียวต้องอำศัย
ระยะเวลำ ทำให้เกิดควำมซึมซับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ต้องบังคับ รวมถึงต้องได้รับควำมร่วมมือร่วมใจกันทั้งผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำเรื่องกำรทุจริตไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ หำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กรมีควำมเข้มแข็ง ไม่ใจอ่อน
และยอมแพ้ในกำรทำควำมดี เพื่อชนะควำมไม่ดี ควำมไม่ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อกำรดำรงชีวิตประจำวันและกำร
ทำงำน สวก.ได้สร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกประเภทของเจ้ำหน้ำที่ รวมถึงมีกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกำศ ต่ำงๆ มำเพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนทั้งหมด ไม่มีช่องทำงในกำรทุจริตในขั้นตอนกำรทำงำน
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ผลสัมฤทธิ์ของแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมอบ
เป้ำหมำยสำคัญหรือผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดทำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
ชอบของ สวก. คือบุคลำกรของหน่วยงำนมีจิตสำนึกที่ดี ดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กร
กำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย สวก. ปีงบประมำณ 2563 กำหนดไว้ว่ำ “กำร
ยึดถือกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลและนำยกรัฐมนตรีเป็นสำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรทำงำนอย่ำง
โปร่งใส ไม่มีกำรคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ” คือ ไม่มีกำรทุจริตในสำนักงำน โดยอำศัย กระบวนกำรที่มี ประสิทธิภำพ
ซึ่งส่งผลให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมเชื่อมั่นในกำรดำเนินงำนของ สวก.
ตำมที่ สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) ได้เข้ำร่วมโครงกำรกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessments:
ITA) มำตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งมีผลกำรประเมินในแต่ละปีดังต่อไปนี้
ปี 2558 ได้คะแนนประเมิน 84.78
ปี 2559 ได้คะแนนประเมิน 91.92
ปี 2560 ได้คะแนนประเมิน 96.55 ได้ลำดับที่ 1 ประเภทองค์กำรมหำชน ลำดับที่ 3 ของ
ประเทศ
ปี 2561 ได้คะแนนประเมิน 95.72
ปี 2562 ได้คะแนนประเมิน 95.94 คะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม (AA) ได้ลำดับที่ 1 ประเภท
องค์กำรมหำชน
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ สวก. ให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรให้
ควำมรู้และสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆเพื่อส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสทุกรูปแบบเพื่ อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันกำรทุจริต และยกระดับคุณธรรมกำรดำเนินงำน โดยมุ่งหวัง
ให้หน่วยงำนมีกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำร
ทุจริต อันจะนำไปสู่กำรยกระดับดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ
ไทย และเพื่อให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ สวก. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรรักษำวินัย และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้ำงกำร
รั กษำวิ นั ย ควำมพอเพีย งและกำรต่อต้ำนกำรทุจ ริตแก่บุ คลำกรทุกระดับและแผนพัฒ นำบุคลำกรส ำนักงำน
พัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตำมประกำศส ำนั ก งำน ป.ป.ช. เรื่ อ ง ผลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562 มีหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินรวมทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงำน โดย
สวก. ได้คะแนน 95.94 อยู่ในระดับ AA (Excellence) เป็นลำดับที่ 1 ประเภทองค์กำรมหำชน จำกจำนวน 39
หน่วยงำน ในระดับประเทศ ธอส. ได้คะแนน 99.06 เป็นลำดับที่ 1 โดย สวก. อยู่ในลำดับที่ 18

4

ตำรำงแสดงสัดส่วนน้ำหนักคะแนนที่ สวก. ได้รับ ตำมตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด (ระบบ ITAS)
แบบ

นาหนัก

IIT

30
(28.97)

EIT

30
(26.97)

ตัวชีวัด
กำรปฏิบัติหน้ำที่
กำรใช้งบประมำณ
กำรใช้อำนำจ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
คุณภำพกำรดำเนินงำน
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน

กำรเปิดเผยข้อมูล

40
(40)

OIT

กำรป้องกันกำรทุจริต

คะแนน
97.45
95.39
95.71
96.56
97.78
90.08
89.74
89.88

คะแนน

ข้อมูลพื้นฐำน
กำรบริหำรงำน
กำรบริหำรเงินงบประมำณ
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต

100
100
100
100
100
100
100

คะแนน ITA ประจาปีของ สวก.
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
2561
2562
2563

คะแนน ITA ของ
สวก.
84.78
91.92
96.55
95.72
95.94

หมายเหตุ

อันดับ 1 ประเภทองค์กำรมหำชน
คะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม (AA)

ระดับประเทศ
ธอส. (96.43)
ธอส. (97.97)
ธอส. (99.55)
ธอส. (99.06)

กำรดำเนินกำรเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนไม่ได้สร้ำงขึ้นได้โดย
สวก. เพียงลำพัง แต่ต้องสร้ำงให้เกิดกำรยอมรับจำกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร กำรได้
คะแนนอยู่ในระดับดี ยังไม่ใช่เป้ำหมำยสูงสุดของ สวก. เพรำะกำรดำเนินงำนบำงอย่ำ งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชำชนหรือบุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรได้
โดยง่ำย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน กำรนำเทคโนโลยีมำช่วยให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลภำยใต้ควำมมี
คุณธรรมและโปร่งใส ซึ่ง สวก. ต้องมีกำรพัฒนำให้ดีขึ้นต่อไป สวก. ร่วมเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ของประเทศในกำร
ขับเคลื่อนและขจัดปัญหำเรื่องกำรทุจริต อันจะนำไปสู่กำรยกระดับดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย

เอกสารแนบ 1

5

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
ศปท : สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

รวมงบประมาณทีใ่ ช้
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์
100
100

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

1.1 โครงการ ฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment) : ITA) เรื่อง “ระบบป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยนายอภิชาติ ปุณยธัญพงศ์ พนักงานไต่สวน
ผู้เชี่ยวชาญ สานักงาน ป.ป.ช. และโครงการพัฒนาระบบงานป้องกันการ
ทุจริต เรื่อง “การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมเพือ่ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน” และการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน ประจาปี 2562 ไตรมาสที่ 2 และข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบตั งิ าน วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดนิ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้มีความเป็นมืออาชีพ

งบบูรณาการ

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

งบหน่วยงาน

สร้าง
สร้างจิตสานึ ก
สร้างกลไกการ
ประสิท ธิ ภ าพ
และปลูกฝั งความ
ป้องกัน การทุจริต การป้องกัน การ
ซือ่ สัตย์สุจริต
ทุจริต

ผลเบิกจ่าย

134,000.00
89,000
89,000
36,000

1 ครั้ง

บุคลากรของ
หน่วยงานมีจิตสานึกที่
ดี ดาเนินงานอย่าง
โปร่งใส และมีสว่ นร่วม
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ขององค์กร

100

36,000

53,000

P

P

P

หมายเหตุ
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แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
ศปท : สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

(2) กิจกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบตั งิ านด้านพัสดุ การ ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรได้รับการ
ตรวจสอบภายใน วินัย และนิตกิ าร
ผูป้ ฏิบตั งิ านเฉพาะ พัฒนาความรู้เฉพาะ
ด้านเข้าร่วมกิจกรรม ด้านเพือ่ ป้องกันการ
ทุจริต
2.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เกีย่ วข้อง วันที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
2.2 โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต เรื่อง “การปฏิบตั ติ าม
ประมวลจริยธรรมเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน”
โดยว่าที่ร้อยตรีศริ ิพงศ์ อัครชัยภูมิสกุล หัวหน้างานนิตกิ าร สวก. วันที่ 28
มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น
กรมพัฒนาที่ดนิ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(3) กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส โดยการ
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดาเนินงานการ
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 สวก. มีการประกาศเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ.
2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
3.2 สวก. มีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจาทุกปี
(4) กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์

งบบูรณาการ

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

งบหน่วยงาน

สร้าง
สร้างจิตสานึ ก
สร้างกลไกการ
ประสิท ธิ ภ าพ
และปลูกฝั งความ
ป้ องกัน การทุ จริต การป้ องกัน การ
ซือ่ สัตย์สุจริต
ทุ จริต

ผลเบิกจ่าย

100

53,000

P

P

P

-

P

P

P

-

P

P

P

-

P

P

P

1 ฉบับ

1 กิจกรรม

การจัดซื้อจัดจ้างมี
ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

มีชอ่ งทางให้ผู้ที่
เกีย่ วข้องได้ตรวจสอบ
ไม่ให้เกิดการประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่

100

100

-

หมายเหตุ
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แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
ศปท : สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

งาน/กิจกรรม/โครงการ

4.1 สวก. มีการนาข้อมูลในส่วนที่เกีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ลงใน www.arda.or.th ซึ่งเป็นเว๊บไซต์ของสานักงานเพือ่
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันและทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
(5) กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามประมวล
จริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่

5.1 โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต เรื่อง “การปฏิบตั ติ าม
ประมวลจริยธรรมเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน”
โดยว่าที่ร้อยตรีศริ ิพงศ์ อัครชัยภูมิสกุล หัวหน้างานนิตกิ าร สวก. วันที่ 28
มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น
กรมพัฒนาที่ดนิ
(6) กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

6.1 สวก. เข้าร่วมประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment :ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 20 กันยายน
2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4
สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์

งบบูรณาการ

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

งบหน่วยงาน

สร้าง
สร้างจิตสานึ ก
สร้างกลไกการ
ประสิท ธิ ภ าพ
และปลูกฝั งความ
ป้ องกัน การทุ จริต การป้ องกัน การ
ซือ่ สัตย์สุจริต
ทุ จริต

ผลเบิกจ่าย
-

1 ครั้ง

บุคลการทุกระดับ
ตระหนักรู้ถงึ เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตสานึกที่ดใี น
การดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

100

หน่วยงานมีระดับ
คะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานสูงมาก

100

P

P

P

P

P

P

P

P

-

-

1 กิจกรรม

P

-

-

-

หมายเหตุ
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แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
ศปท : สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

(7)กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมทั้งด้าน
การเงิน บัญชี และการดาเนินงานด้านอืน่ ๆ

4 ครั้ง

7.1 หน่วยตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอ
คณะกรรมการบริหาร สวก. ทราบ ทุกไตรมาส
งานคุ้มครองจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย และการมีสว่ นร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
(8) กิจกรรมการบูรณาการทางานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

4 ครั้ง

8.1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 24
ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 134 - 135
8.2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม
134 - 135

เป้าหมาย

มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน เพือ่
ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบตั งิ านให้เกิดความ
โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์
100

งบบูรณาการ

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

งบหน่วยงาน

สร้าง
สร้างจิตสานึ ก
สร้างกลไกการ
ประสิท ธิ ภ าพ
และปลูกฝั งความ
ป้องกัน การทุจริต การป้องกัน การ
ซือ่ สัตย์สุจริต
ทุจริต

ผลเบิกจ่าย

-

P

P

P

-

P

P

P

-

P

P

P

100

-

100

45,000.00
-

1 กิจกรรม

มีการประสานการ
ทางานด้านป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง

100

หมายเหตุ

-

รายงานทุก
ไตรมาส

9

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
ศปท : สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

งาน/กิจกรรม/โครงการ

8.3 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง การปลุกจิตสานึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 ชั้น 11 อาคาร 1
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
8.4 เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หวั ข้อ "การ
ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้ นทุจริต" ปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม
2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิลแกนด์บอลรูม ชั้น 4
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
8.5 เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง...
อาสาสู้โกง" จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) วันที่ 6
กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 BITEC
บางนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับเจตจานงและสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 4.1 การยกระดับเจตจานงค์ในการต่อต้านการทุจริต
(9) การประกาศเจตจานง"การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต" ของ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

9.1 การรับมอบนโยบายและแนวทางการดาเนินงานและประกาศ
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจาปี
งบประมาณ 2562 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00
น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดนิ

ตัวชี้วดั

1 กิจกรรม

เป้าหมาย

มีการประกาศเจตจานง
"การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต"
ของ ผอ.สวก. เผยแพร่
ต่อสาธารณชน

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์

100

งบบูรณาการ

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

งบหน่วยงาน

สร้าง
สร้างจิตสานึ ก
สร้างกลไกการ
ประสิท ธิ ภ าพ
และปลูกฝั งความ
ป้ องกัน การทุ จริต การป้ องกัน การ
ซือ่ สัตย์สุจริต
ทุ จริต

ผลเบิกจ่าย
-

P

P

P

-

P

P

P

-

P

P

P

P

P

P

45,000
45,000
45,000

45,000

หมายเหตุ

10

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
ศปท : สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์

9.2 การแสดงเจตนารมณ์การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต
เจ้าหน้าที่ สวก. วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ
ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดนิ
งานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

งบบูรณาการ

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

งบหน่วยงาน

สร้าง
สร้างจิตสานึ ก
สร้างกลไกการ
ประสิท ธิ ภ าพ
และปลูกฝั งความ
ป้ องกัน การทุ จริต การป้ องกัน การ
ซือ่ สัตย์สุจริต
ทุ จริต

ผลเบิกจ่าย
-

P

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.นายธรณ์ชยะ ต่ออานาจ..............ตาแหน่ง..นักทรัพยากรบุคคลอาวุโส 1.......เบอร์ตดิ ต่อ.025797439 ต่อ 1210.../0972685899..e-mail.: thornchaya@arda.or.th...วันที.่ .16.กันยายน 2562................

ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ที่ :
ส่งให้ ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง e-mail : anticor.moac@outlook.com ภายในวัน ที่ 11 ตุลาคม 2562
ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ โทร. 0 2281 1132

P

P

หมายเหตุ

