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1.1 กิจกรรมการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 

เก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล

เรือน พ.ศ. 2551 และการป้องกันการ

ทุจริตส าหรับข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง

ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

327 ราย ข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง

ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการมี

ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองวินัย

ข้าราชการและการป้องกัน

การทุจริต

 ข้าราชการบรรจุใหม่จ านวน 327 ราย 

ได้รับการปฐมนิเทศ เก่ียวกับวินัยและ

การรักษาวินัย   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน  พ.ศ. 2551 และการป้องกัน

การทุจริต

0

2.1 กิจกรรม “เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต”

5 คร้ัง มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ผ่าน social 

media จ านวน 5 คร้ัง

2.2 กิจกรรม “คัดเลือกข้าราชการ

พลเรือน และพนักงานราชการดีเด่น”

เพ่ือส่งเสริมยกย่องบุคคลและ

หน่วยงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

และความโปร่งใส

1 คร้ัง มีกิจกรรม “คัดเลือกข้าราชการ

พลเรือน และพนักงานราชการ

 ดีเด่น”

อยู่ระหว่างด าเนินการ

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์ท่ี 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ

1. แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระท าผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต

แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

กรมส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์/โครงการ

** (ช่ือโครงการของแต่ละหน่วยงาน)

เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ีใช้

(บาท)

ผลการด าเนินการ

2. แผนงานพัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารในการสร้างจิตส านึกและทัศนคติเพ่ือ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
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เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ีใช้

(บาท)

ผลการด าเนินการ

0

0

1.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากร ในหน่วยงานเข้าร่วม

ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา/เสวนา 

เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท้ัง

ในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก

 5 คร้ัง มีการส่งบุคลากรเข้าร่วม

ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา/

เสวนา เก่ียวกับคุณธรรม

จริยธรรม การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ท้ังใน

หน่วนยงานและหน่วยงาน

ภายนอก

มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 

ประชุมสัมมนา/เสวนา เก่ียวกับคุณธรรม

 จริยธรรม การป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 5

 คร้ัง

0

0

0
1.1 กิจกรรมการรายงานข้อมูลการ

ด าเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา และ

มติข้อส่ังการผ่านระบบของส านักงาน

 ป.ป.ท.

12 คร้ัง มีการรายงาน ติดตามการ

ด าเนินการทางวินัย แพ่ง 

อาญา และมติข้อส่ังการอย่าง

ต่อเน่ือง

มีการรายงานข้อมูลผ่านระบบรายงาน

ของ ป.ป.ท. เป็นประจ าทุกเดือน

1.2 กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัด

จ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 4 คร้ัง มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างเป็น

ประจ าทุกเดือนผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก

ของกรม

0

3.1 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

85 คะแนน หน่วยงานมีระดับคะแนน

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานอยู่ในระดับ A 

ข้ึนไป

อยู่ระหว่างการน าเข้าข้อมูลในระบบ 

ITAS และประชาสัมพันธ์การตอบแบบ

วัดการรับรู้

0

0

1.1 กิจกรรมประเมิน/วิเคราะห์ความเส่ียง

การทุจริตของหน่วยงาน

1 

กระบวนงาน/

หน่วยงาน

มีการพัฒนาระบบ/

กระบวนงานในการป้องกัน

การทุจริตภายในหน่วยงาน

มีการคัดเลือกโครงการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมี

วงเงินจัดซ้ือจัดจ้างสูงสุดมาวิเคราะห์

ความเส่ียงการทุจริตของหน่วยงาน

กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น

มืออาชีพ1. แผนงานพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรท่ีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกัน

การทุจริตกลยุทธ์ท่ี 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. แผนงานสร้างแนวทางป้องกันและยับย้ังการทุจริต เพ่ิมความโปร่งใสในกระบวนการ

3. แผนงานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. แผนงานพัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
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1.2 กิจกรรมจัดประชุมคณะท างาน

ส่งเสริมและยกระดับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน

1 คร้ัง แผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

มีการจัดประชุมคณะท างานจ านวน 1 

คร้ัง เม่ือวันท่ี 1 เม.ย. 65

1.3 การทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

1 คร้ัง แผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐของกรมส่งเสริม

การเกษตร

มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐของกรมส่งเสริม

การเกษตร จ านวน 1 แผน

0

0

0

1.1 กิจกรรมบูรณาการท างานด้านป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยการ

จัดประชุมเพ่ือคณะอนุกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต กษ.

2 กิจกรรม มีการประสานการท างานด้าน

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวง

ผู้แทนกรมเข้าร่วมการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม่ือ

วันท่ี 28 ธ.ค.64

1.2 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

1 กิจกรรม มีการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายด้านป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ผู้แทนกรมเข้าร่วมกลุ่ม Line ของ 

ศปท.กษ.

1. แผนงานบูรณาการการท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ท่ี 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตร์/โครงการ
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เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ีใช้

(บาท)

ผลการด าเนินการ

1.3 การประชุมคณะท างานส่งเสริมและ

ยกระดับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

กรมส่งเสริมการเกษตร

1 คร้ัง มีการจัดประชุมเพ่ือทบทวน 

ปรับปรุง แก้ไขแผนป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตฯ 

และยกระดับคะแนนการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

กรมส่งเสริมการเกษตร

มีการจัดประชุมคณะท างานจ านวน 1 

คร้ัง เม่ือวันท่ี 1 เม.ย. 65

0

0

1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบ/ประชาสัมพันธ์ 

การจัดการเร่ืองร้องเรียน

1 กิจกรรม มีระบบและมีการ

ประชาสัมพันธ์การจัดการเร่ือง

เรียนร้องเรียนและตอบสนอง

ข้อร้องเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

มีการพัฒนาระบบการจัดการเร่ือง

ร้องเรียน ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของกรม

0

0

0

1.1 ประกาศเจตจ านงของผู้บริหารและ

บุคลากรในการต่อต้านการทุจริตทุก

รูปแบบ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล

และความโปร่งใส

1 กิจกรรม มีประกาศเจตจ านงผู้บริหาร

ในการต่อต้านการทุจริตทุก

รูปแบบ

มีการประกาศเจตจ านงผู้บริหารในการ

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดย

ผู้บริหารคนปัจจุบัน และยังมีการใช้คล

อบคลุมถึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.2 ประกาศนโยบายในการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต การสกัดก้ันการ

กระท าท่ีสุ่มเส่ียงต่อการรับสินบนหรือ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

1 คร้ัง มีประกาศนโยบายการให้หรือ

รับของขวัญทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดในเทศกาลปี

ใหม่และโอกาสต่างๆ

มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy 

แจ้งเวียนให้หน่วยงานสังกัดรับทราบ 

และถือปฏิบัติ เม่ือวันท่ี 30 ธ.ค.64

กลยุทธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต1. แผนงานปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับเจตจ านงและสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ท่ี 4.1 การยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต

1. แผนงานการประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน



ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์

เชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์/โครงการ

** (ช่ือโครงการของแต่ละหน่วยงาน)

เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ีใช้

(บาท)

ผลการด าเนินการ

0
0

1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียน

เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตเชิง

นโยบาย

 4 คร้ัง มีการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้ง

เวียนเก่ียวกับการป้องกันการ

ทุจริตเชิงนโยบาย

มีการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียน

เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

 จ านวน 2 คร้ัง

1. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

** รวม 17 กิจกรรม/โครงการ

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ....การด าเนินการบางกิจกรรมเป็นการด าเนินการท่ีจะมีผลลัพธ์ในไตรมาสท่ี 3 และ 4

ผู้รายงาน....ภาสกร พันธ์ุอยู่................ต าแหน่ง....นิติกรช านาญการ.........เบอร์ติดต่อ......0819125407......e-mail....doaeethics@gmail.com.....

.วันท่ี…....11 เม.ย.65.........

กลยุทธ์ท่ี 4.2 การสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย


