แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
ศปท. กรมส่งเสริมการเกษตร
.
แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

งานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. โครงการอบรมเรื่อง "การทุจริตใช่เรื่อง
ไกลตัว" ???

2.โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้างการรักษาวินยั
ความพอเพียงและการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน
ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้างการรักษาวินยั
ความพอเพียงและการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน

1 ครั้ง/ปี

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมิให้
บุคลากรเจ้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
การกระทาที่ส่อไปในทาง
ทุจริต



1 ครั้ง/ปี

ข้าราชการบรรจุใหม่รับ
การอบรมความรู้ในการ
ดาเนิน ความรู้เกี่ยวกับ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และความพอเพียง









จัดรวมกับ
กิจกรรมที่ 2

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

-2-

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้างการรักษาวินยั
ความพอเพียงและการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน
4. กิจกรรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ร้อยละของจานวน
เป็นการปลูกคุณธรรม จริยธรรม การรักษา
กิจกรรม/โครงการ
วินัย และป้องปรามการทุจริต
เสริมสร้างการรักษาวินยั
ความพอเพียงและการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน
5. กิจกรรมการคัดเลือกบุคคล
ร้อยละของจานวน
เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย กิจกรรม/โครงการ
ความซื่อสัตย์สุจริต ของกรมส่งเสริมการเกษตร เสริมสร้างการรักษาวินยั
เสนอกระทรวงฯเพื่อรับการคัดเลือกจาก
ความพอเพียงและการ
สานักงาน ป.ป.ช.
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน
3. กิจกรรม “เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต”

5 ครั้ง/ปี

ดาเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และร่วมป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ครบจานวน 5 ครั้ง

-

-

1 ครั้ง/ปี

ข้าราชการบรรจุใหม่รับ
การอบรมความรู้ในการ
ดาเนิน ความรู้เกี่ยวกับ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และความพอเพียง



1 ครั้ง/ปี

มีบุคลากรของกรมส่งเสริม
การเกษตรเข้าร่วมรับการ
คัดเลือกเพื่อเป็นบุคคล
ได้รับการยกย่องชมเชยใน
การประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต



ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ



เป็นไปตาม
เป้าหมาย





เป็นไปตาม
เป้าหมาย





เป็นไปตาม
เป้าหมาย

-
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

6. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ในหน่วยงานเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุมสัมมนา/
เสวนาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งในหน่วยงานและ
หน่วยงานภายนอก

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้างการรักษาวินยั
ความพอเพียงและการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน

5 ครั้ง/ปี

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันการ
กระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้างการรักษาวินยั
ความพอเพียงและการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน
ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้างการรักษาวินยั
ความพอเพียงและการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน

2 ครั้ง

8. กิจกรรมการรายงานข้อมูลการดาเนินการ
ทางวินัย แพ่ง อาญา
และมติข้อสั่งการ

12 ครั้ง/ปี

มีการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา/
เสวนาเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ทั้งภายใน
หน่วยงานและหน่วยงาน
ภายนอก ครบ 5 ครั้ง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ป้องกัน
การกระทาผิดวินัยและ
ต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ดาเนินการรายงานข้อมูล
การดาเนินการทางวินัย
แพ่ง อาญา และมติข้อสั่ง
การต่อกระทรวงฯ

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้างการรักษาวินยั
ความพอเพียงและการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน
10. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการ ร้อยละของจานวน
คลัง บัญชี และพัสดุ
กิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้างการรักษาวินยั
ความพอเพียงและการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน
11. กิจกรรม “คัดเลือกข้าราชการ
ร้อยละของจานวน
พลเรือนดีเด่น” เพื่อส่งเสริมยกย่องบุคคลแล กิจกรรม/โครงการ
หน่วยงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความ เสริมสร้างการรักษาวินยั
โปร่งใส
ความพอเพียงและการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน
9. กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

3 ครั้ง/ปี

มีการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง

2 ครั้ง/ปี

บุคลากรได้รับความรู้ใน
ด้านการเงินการคลัง บัญชี
และพัสดุ เพิ่มขึ้น

1 ครั้ง/ปี

จัดกิจกรรม “คัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น”
เพื่อส่งเสริมยกย่องบุคคล
จานวน 1 ครั้ง

-

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ







เป็นไปตาม
เป้าหมาย









เป็นไปตาม
เป้าหมาย









เป็นไปตาม
เป้าหมาย

-

-
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

12. กิจกรรม “บุคคลและหน่วยงานดีเด่น”
เพื่อส่งเสริมยกย่องบุคคลและหน่วยงาน
ดาเนินงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส

13. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

14. กิจกรรมจัดประชุมคณะทางานส่งเสริม
และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้างการรักษาวินยั
ความพอเพียงและการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน
ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้างการรักษาวินยั
ความพอเพียงและการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่
ดาเนินการตามแผน
ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี



จัดกิจกรรม“บุคคลและ
หน่วยงานดีเด่น” เพื่อ
คัดเลือกและส่งเสริมยก
ย่องบุคคลและหน่วยงาน
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส

80 คะแนน หน่วยงานมีระดับคะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานสูงมาก

การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผล
เบิกจ่าย

หมายเหตุ

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต







เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ยังไม่ทราบผล
คะแนนจาก
สานักงาน
ป.ป.ช.

-

-

-







-

-

-







-
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

15. การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข แผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

16. กิจกรรมร่วมบูรณาการทางาน
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

17. กิจกรรมการร่วมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน
ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน
ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

1 ครั้ง

มีแผนปฏิบตั ิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย

2 ครั้ง

มีการประสานการทางาน
ด้านป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1 ครั้ง

มีการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน

1 ครั้ง

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน
20. กิจกรรมการประสานความร่วมมือกับ
ร้อยละของจานวน
หน่วยงานภายจนอกและภาคส่วนต่างๆ ในการ กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
ดาเนินการด้านป้องกันและปราบปรามการ
ประสิทธิภาพระบบงาน
ทุจริต
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน

1 ครั้ง

18. การประชุมคณะทางานส่งเสริมและ
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
กรมส่งเสริมการเกษตร

19. ปรับปรุงรายงานผลการดาเนินการกรณี
ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2 ครั้ง

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

มีการจัดประชุมเพื่อ
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
แผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ
และยกระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
กรมส่งเสริมการเกษตร
รายงานผลการดาเนินการ
กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
มีความชัดเจนและเป็น
ปัจจุบันยิ่งขึ้น

-

-

-







-

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย

มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกและภาคส่วน
ต่างๆ ในการดาเนินการ
ด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน
22. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจานง ร้อยละของจานวน
ของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เชิงรุกในการ กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน
23. แจ้งเวียนการประกาศนโยบายสกัดกั้น
ร้อยละของจานวน
การกระทาที่สุ่มเสี่ยต่อการรับสินบนหรือ
กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน
21. ประกาศเจตจานงของอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

1 ครั้ง

มีประกาศเจตจานงของ
อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เชิงรุกในการ
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ

-

-

-







อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

1 ครั้ง

มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ
เจตจานงของอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร เชิงรุก
ในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ
มีหนังสือเวียนประกาศ
นโยบายการให้หรือรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ใน
เทศกาลปีใหม่และโอกาส
ต่างๆ

-

-

-







อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1 ครั้ง
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน

1 ครั้ง

25. ประกาศเจตจานงของอธิบดีกรมส่งเสริม ร้อยละของจานวน
การเกษตร เชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตทุก กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
รูปแบบ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประสิทธิภาพระบบงาน

1 ครั้ง

24. แจ้งเวียนการประกาศเจตจานงของอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิงรุกในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน
26. ประกาศนโยบายสกัดกั้นการกระทาที่สุ่ม
เสี่ยต่อการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน

1 ครั้ง

มีหนังสือแจ้งเวียน
ประกาศเจตจานงของ
อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เชิงรุกในการ
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ ทั้งรูปแบบ
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
มีประกาศเจตจานงของ
อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เชิงรุกในการ
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ ทั้งรูปแบบ
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
มีการประกาศนโยบายการ
ให้หรือรับของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่
และโอกาสต่างๆ

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

งานด ้านคุ ้มครองจริยธรรม

1. กิจกรรม "มีเทศน์ มีทอลค์"

2. กิจกรรม “วิปัสสนากรรมฐาน 2019”

3. กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ”

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน

1 ครั้ง

มีการจัดกิจกรรม
“มีเทศน์ มีทอล์ค”

35,000.-



เป็นไปตาม
เป้าหมาย

5 ครั้ง

มีการจัดกิจกรรม
“วิปัสสนากรรมฐาน
2019”

44,700.-



เป็นไปตาม
เป้าหมาย



เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ทุกวันศุกร์
ทาการ

มีการจัดกิจกรรม “สะสม
เสบียงบุญ” ในปี 2562
ทุกวันศุกร์ทาการ

-

-

-
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

4. กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด”

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
5. กิจกรรมการยกย่องข้าราชการ พนักงาน ร้อยละของจานวน
ราชการ และลูกจ้าง ประจาดีเด่น
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
6. โครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน ร้อยละของจานวน
ดีเด่นประจาปี
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

3 ครั้ง

มีการจัดกิจกรรม “ไหว้
พระ 9 วัด” ครบ 3 ครั้ง

-

-

-



เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1 ครั้ง

มีบุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับการยกย่อง
ชมเชยและเป็นแบบอย่าง
ที่ดี

-

-

-



เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1 ครั้ง

มีบุคคลและหน่วยงาน
ดีเด่นได้รับยกย่องเชิดชู
และเผยแพร่เกียรติคุณ
บุคคลและหน่วยงานที่มี
ผลงานดีเด่น เป็นที่
ประจักษ์ให้เกิดการ
ยอมรับและประพฤติ
ปฏิบัติ

-

-

-



เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

7. โครงการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
ประจาปี

8. กิจกรรมเผยแพร่หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุ
ดลยเดช บรมนาถบพิตร

9. โครงการสนับสนุนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน

1 ครั้ง

มีข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ได้รับ
ยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่
เกียรติคณ
ุ

-

-

-



เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1 ครั้ง

มีบุคลากรและประชาชน
ได้น้อมนาหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
และการดาเนินชีวิต

-

-

-



เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน

1 กิจกรรม

เกษตรกรน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพและ
ดาเนินชีวิต

-

-

-



เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

10. การบริจาคโลหิต

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
11. โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
12. กิจกรรม "เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ร้อยละของจานวน
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการ
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน

3 ครั้ง/ปี

มีการจัดกิจกรรม “บริจาค
โลหิต” กับสภากาชาดในปี
2561

1 ครั้ง

ข้าราชการบรรจุใหม่รับ
การอบรมความรู้ในการ
ดาเนิน ความรู้เกี่ยวกับ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และความพอเพียง

5 ครั้ง

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม และร่วมป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

-

-

ผล
เบิกจ่าย

-



-

-

-

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต



หมายเหตุ

เป็นไปตาม
เป้าหมาย









เป็นไปตาม
เป้าหมาย



เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

13. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
14. กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่อง ร้อยละของจานวน
เป็นผู้ประพฤติปฏิบตั ิตนชอบด้วยความ
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
ซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวง เสนอสานักงาน สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
ป.ป.ช.
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
15. กิจกรรม "เผยแพร่ระชาสัมพันธ์
ร้อยละของจานวน
บุคลากรทีไ่ ด้รบั รางวัลการคัดเลือกเป็นผู้
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
สุจริต" จาก
พอเพียง และจิตอาสา
สานักงาน ป.ป.ช.
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

บุคลากรและประชาชน
ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม

-

-

-







เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1 กิจกรรม

มีบุคลากรของกรมฯ ได้รับ
ยกย่อง
ชมเชยในความประพฤติ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต

-

-

-







1 ครั้ง

มีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บุคลากรของกรมฯ ได้รับ
ยกย่องชมเชยในการ
ประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์

-

-

-







ไม่ได้
ดาเนินการ
เนื่องจาก
สานักงาน
ป.ป.ช. ไม่ได้
จัดประกวด
ไม่ได้
ดาเนินการ
เนื่องจาก
สานักงาน
ป.ป.ช. ไม่ได้
จัดประกวด

5 ครั้ง

-15-

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

16. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
17. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
18. กิจกรรมบูรณาการทางานด้านป้องกัน ร้อยละของจานวน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานใน กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สังกัดกระทรวง
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

80 คะแนน

ได้ระดับคะแนน ITA 80
คะแนน

-

-

-





ยังไม่ทราบผล
คะแนนจาก
สานักงาน
ป.ป.ช.

อย่างน้อย
1 ครั้ง

การดาเนินงานตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมของกรม
ส่งเสริมการเกษตร
ประจาปี 2562
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

-

-

-





-

2 กิจกรรม

มีการบูรณาการทางาน
ด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง

-

-

-





เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

19. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปอ้ งกันการ ร้อยละของจานวน
2 กิจกรรม
กระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพือ่ ส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
20. กิจกรรม "รวมพลังแห่ง
ร้อยละของจานวน
1 ครั้ง
ความภักดี" ส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ
กิจกรรม/โครงการส่งเสริม
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
คุณธรรมและความ
พอเพียงในภาค
เกษตรที่เกี่ยวข้อง และ
การบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อประโยชน์สาธารณะที่
ดาเนิน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
21. กิจกรรมส่งเสริมภาคการเกษตร สินค้า ร้อยละของจานวน
ทุกวันจันทร์
เกษตรและประชาชนได้รับสินค้าอุปโภค
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
ทาการ
บริโภค ที่มคี ุณภาพและปลอดภัย
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต





หมายเหตุ

ผู้ปฏิบัติงานได้รับการมี
องค์ความรู้ด้านวินัยและ
ป้องกันการทุจริต

-

-

-

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
เทิดทูน สถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

-

-

-





เป็นไปตาม
เป้าหมาย

บุคลากรและประชาชน
ได้รับสินค้าอุปโภค บริโภค
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

-

-

-





เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

22. กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

23. กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน สถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์

24. กิจกรรมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ

ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการปลูกจิต
สานึกที่ดีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
พอเพียงในภาค
เกษตรที่เกี่ยวข้อง และ
การบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อประโยชน์สาธารณะที่
ดาเนินตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
พอเพียงในภาค
เกษตรที่เกี่ยวข้อง และ
การบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อประโยชน์สาธารณะที่
ดาเนินตามปรัชญาฯ

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

1 ครั้ง

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

-

-

-





เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1 ครั้ง

มีการจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

-

-

-





เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1 ครั้ง

สืบสานพระราชพิธีพืช
มงคลจรดพระนังคัลแรก
นาขวัญ และเป็นขวัญ
กาลังใจแก่เกษตรกร

-

-

-





เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

25. กิจกรรมสืบสานประเพณีและดารงไว้ ร้อยละของจานวน
ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ และ กิจกรรม/โครงการส่งเสริม
วันสงกรานต์
คุณธรรมและความ
พอเพียงในภาค
เกษตรที่เกี่ยวข้อง และ
การบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อประโยชน์สาธารณะที่
ดาเนินตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
26. กิจกรรมกฐินพระราชทานกระทรวง
ร้อยละของจานวน
เกษตรและสหกรณ์
กิจกรรม/โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
พอเพียงในภาค
เกษตรที่เกี่ยวข้อง และ
การบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อประโยชน์สาธารณะที่
ดาเนินตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
งานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง

ผล
เบิกจ่าย

สร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

1 ครั้ง

บุคลากรร่วมกันสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีของไทย

-



-





เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1 ครั้ง

สืบสานประเพณีอันดีงาม
และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนและวัด

-



-





เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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