แบบรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (รายงานความก้ าวหน้ า เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
สานักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว (องค์ การมหาชน)
เป้ าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ /โครงการ
** (ชื่ อโครงการของแต่ ละหน่ วยงาน)

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้ างค่ านิยมการรักษาวินัย และการต่ อต้ านการทุจริต
กลยุทธ์ ที่ 1.1 เสริมสร้ างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่ อต้ านการทุจริตแก่ บุคลากรทุกระดับ
1. แผนงานเสริมสร้ างองค์ ความรู้การป้ องกันการกระทาผิดวินัยและต่ อต้ านการทุจริต
1.1 กิจกรรมเกี่ยวกับการส่ งเสริ มคุณธรรม
1 กิจกรรม บุคลากรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเกี่ ยวกับการ
จริ ยธรรม วินยั และการรักษาวินยั เพื่อ
ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม วินยั และการรักษา
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
วินยั เพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1.2 กิจกรรมเผยแพร่ ฯ กฎหมาย ระเบียบ
เกี่ยวกับการกระทาผิดวินยั และต่อต้าน
การทุจริ ต

1 งาน

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทา
ผิดวินยั และประพฤติปฏิบตั ิตนถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)
0
0
0
0

ผลการดาเนินการ

จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความสามัคคี ความผูกพัน รวมใจ
ร่ วมต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
จานวน 105 คน
0

เผยแพร่ ขอ้ มูลและแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ไม่รับ
ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่
(No Gift Policy) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2565

เป้ าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กลยุทธ์ ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้ านงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ มีความเป็ นมืออาชีพ
1. แผนงานพัฒนาองค์ ความรู้และทักษะแก่ บุคลากรทีเ่ กี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อป้ องกันและ
2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่มีศกั ยภาพในการทางานมากขึ้น
ปราบปรามการทุจริ ต ในกระบวนการ
จัดซื้ อจัดจ้าง
ยุทธศาสตร์ /โครงการ
** (ชื่ อโครงการของแต่ ละหน่ วยงาน)

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
ผลการดาเนินการ
(บาท)
0
0
0
ครั้งที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างให้กบั เจ้าหน้าที่ เพื่อนามาประกอบการวิเคราะห์
ความเสี่ ยงการทุจริ ตของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้ องกันการทุจริต
กลยุทธ์ ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. แผนงานสร้ างแนวทางป้ องกันและยับยั้งการทุจริต เพิ่มความโปร่ งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ าง
1.1 กิจกรรมการรายงานข้อมูลการดาเนิ นการ
12 ครั้ง มีการรายงาน ติดตามการดาเนินการทางวินยั แพ่ง
ทางวินยั แพ่ง อาญา และมติขอ้ สัง่ การผ่าน
อาญา และมติขอ้ สัง่ การอย่างต่อเนื่ อง
ระบบของสานักงาน ป.ป.ท.

0
0
0
0

1.2 ทบทวนประมวลจริ ยธรรมของ
ผูอ้ านวยการและผูป้ ฏิบตั ิงาน

0

1 ครั้ง

มีประมวลจริ ยธรรมที่เป็ นมาตรฐานตามประมวล
จริ ยธรรมกลาง

3. แผนงานการประเมินด้ านคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงาน
3.1 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความ
85 คะแนน หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงาน
โปร่ งใสในการดาเนิ นงานอยูใ่ นระดับ A ขึ้นไป
ภาครัฐ (ITA)

0
0

ดาเนินการรายงานข้อมูลการดาเนินการทางวินยั แพ่ง
อาญา และมติขอ้ สัง่ การผ่านระบบสานักงาน ป.ป.ท.
จานวน 6 ครั้ง (ต.ค. - ธ.ค. 64 และ ม.ค. - มี.ค. 65)
ดาเนินการทบทวนประมวลจริ ยธรรมของผูอ้ านวยการ
และผูป้ ฏิบตั ิงาน ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริ ยธรรม พ.ศ. 2562
ดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่สานักงาน
ป.ป.ท. ภายในระยะเวลาที่กาหนด และอยูร่ ะหว่าง
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามIIT และ EIT

ยุทธศาสตร์ /โครงการ
** (ชื่ อโครงการของแต่ ละหน่ วยงาน)

เป้ าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ ที่ 2.2 เพิ่มประสิ ทธิภาพระบบงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
1. แผนงานพัฒนามาตรการเชิงรุกทีส่ ามารถแก้ ไขปั ญหาการทุจริตในแต่ ละระดับ
1.1 กิจกรรมประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ ยงการ
1
มีการพัฒนาระบบ/กระบวนงานในการป้ องกัน
ทุจริ ตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/ การทุจริ ตภายในหน่วยงาน
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้ างเครื อข่ าย และการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้ างเครื อข่ ายในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
1. แผนงานบูรณาการการทางานด้ านป้ องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวง
1.1 กิจกรรมบูรณาการทางานด้านป้ องกัน
1 กิจกรรม มีการประสานการทางานด้านป้ องกันและ
และปราบปรามการทุจริ ตของหน่วยงาน
ปราบปรามการทุจริ ตของหน่วยงานในสังกัด
ในสังกัดกระทรวง โดยการจัดประชุมเพื่อ
กระทรวง
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต กษ.

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)
0
0

ผลการดาเนินการ

วิเคราะห์ความเสี่ ยงการทุจริ ตของหน่วยงาน ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อาคาร 4
ในกระบวนการคานวณปริ มาณงานไม่ตรงข้อกาหนด
และตามหลักเกณฑ์ และการกาหนดราคากลางไม่มี
การสื บราคาจากท้องตลาด การคานวณราคากลางไม่
ตรงตามหลักเกณฑ์
0
0
0
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงานด้านป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตของหน่วยงาน เข้าร่ วมประชุม
คณะอนุกรรมการบริ หารยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ยุทธศาสตร์ /โครงการ
** (ชื่ อโครงการของแต่ ละหน่ วยงาน)
1.2 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครื อข่าย
ด้านป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เป้ าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1 กิจกรรม มีการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายด้านป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยกระดับเจตจานงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ ที่ 4.1 การยกระดับเจตจานงในการต่ อต้ านการทุจริต
1. แผนงานการประกาศเจตจานงในการต่ อต้ านการทุจริตของหน่ วยงาน
1.1 ประกาศเจตจานงของผูบ้ ริ หารและ
1 กิจกรรม มีประกาศเจตจานงผูบ้ ริ หารในการต่อต้านการ
บุคลากรในการต่อต้านการทุจริ ตทุก
ทุจริ ตทุกรู ปแบบ
รู ปแบบ เพื่อมุ่งสู่ องค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่ งใส

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

ผลการดาเนินการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่ วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการ การพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565

0
0
0
0

ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2564 และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
สานักงาน

ยุทธศาสตร์ /โครงการ
** (ชื่ อโครงการของแต่ ละหน่ วยงาน)

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

เป้ าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

กลยุทธ์ ที่ 4.2 การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
1. แผนงานเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการป้ องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
1.1 กิจกรรมเผยแพร่ ขอ้ มูลและแจ้งเวียน
4 ครั้ง มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลและแจ้งเวียนเกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการป้ องกันการทุจริ ตเชิงนโยบาย
ป้ องกันการทุจริ ตเชิงนโยบาย

2. แผนงานการวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
2.1 ทบทวนคู่มือป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน 1 กิจกรรม มีคู่มือป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนเพื่อให้
เจ้าหน้าที่และผูป้ ฏิบตั ิงานใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นปั จจุบนั
** รวม 12 กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
ผลการดาเนินการ
(บาท)
0
0
0
ครั้งที่ 1 เผยแพร่ ขอ้ มูลและแจ้งเวียนประกาศ
เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจาก
การปฏิบตั ิหน้าที่ (No Gift Policy) ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 2 เผยแพร่ ขอ้ มูลนโยบายบริ หารจัดการความ
เสี่ ยง (Risk Management Policy) วันที่ 7 มีนาคม 2565
0
0

ดาเนินการในไตรมาส 3

ปั ญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....................ไม่มี..............................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผูร้ ายงาน นางสาวดวงมล ยศพรมมา ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารทรัพยากรมนุษย์ เบอร์ติดต่อ0956523244
e-mail saraban@wisdomking.or.th วันที่ 11 เมษายน 2565

