
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (รายงานความก้าวหน้า เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินการ 

ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์เชิงคุณภาพ    

รวมงบประมาณ ๓,๘๘๐  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต ๐  

กลยุทธที่ ๑.๑ เสริมสร้างการรกัษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ ๐  

๓. แผนงานการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

๓.๑ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม กับหลักปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑ กิจกรรม บุคลากรสามารถนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

๐ เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ผ่านบอร์ดและสื่อประชาสัมพันธ์ และพนักงาน
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยนำมาใช้เป็นแนวทาง
ดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพ ๐  

๑. แผนงานพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

๐  

๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะ
ทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การ
ตรวจสอบภายใน วินัย และนิติการ 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านเข้าร่วมกิจกรรม 

บุคลากรได้รับการพัฒนา 
ความรู้เฉพาะด้านเพ่ือ 
การป้องกันการทุจริต 

๒,๙๐๐ อสป. ส่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุจำนวน ๑ คน 
เข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ระหว่าง
วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 



๒ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินการ 

ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์เชิงคุณภาพ    

๑.๒ การพัฒนาระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๑ กิจกรรม หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสระดับ
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  

๐ ดำเนินการตามวิธีการและข้ันตอนที่กำหนด 
โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ลงทะเบียน
เข้าใช้งานระบบ ITAS และนำเข้าข้อมูลผู้มี 
ส่วนได้เสียภายใน-ภายนอกลงในระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต ๐  
กลยุทธที่ ๒.๑ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๐  
๑. แผนงานสร้างแนวทางป้องกันและยับย้ังการทุจริต   
๑.๑ กิจกรรมการรายงานข้อมูลการ
ดำเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา และ
มติข้อสั่งการผ่านระบบของสำนักงาน 
ป.ป.ท. 

๑๒ ครั้ง มีการรายงานติดตามการ
ดำเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา
และมติข้อสั่งการอย่างต่อเนื่อง 

๐ ดำเนินการรายงานข้อมูลเป็นประจำตามรอบ
เดือน ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ในระบบรายงาน
ของ ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว และจะได้รายงาน
ข้อมูลในรอบเดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๕ ต่อไป 
ตามรอบเดือน 

๓. แผนการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน   
๓.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 
๒๕๖๕ 

 

๑ กิจกรรม หน่วยงานมีระดับคะแนนประเมิน
ความโปร่งใสฯ ไม่ต่ำกว่า ๘๕ 
คะแนน 

๐ ดำเนินการตามวิธีการและข้ันตอนที่กำหนด 
โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ลงทะเบียน
เข้าใช้งานระบบ ITAS และนำเข้าข้อมูลผู้มี 
ส่วนได้เสียภายใน-ภายนอกลงในระบบ 

 
 
 

 



๓ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินการ 

ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์เชิงคุณภาพ    

กลยุทธ์ที่ ๒.๒  เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๐  
๑. แผนงานพัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ   
๑.๑ กิจกรรมประเมิน/วิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 

๑ กระบวนงาน/
หน่วยงาน 

มีการพัฒนาระบบ/กระบวนงาน
ในการป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

๐ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตพร้อมทั้ง
จัดส่งข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยง
ทุจริต รอบท่ี ๑ ให้ ศปท. เรียบร้อยแล้ว 
(ภายในวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๕ และรอบที่ ๒  
จะจัดส่งภายในเดือน มิ.ย. ๖๕) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๐  
กลยุทธที่ ๓.๑ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๐  
๑. แผนงานบูรณาการการทำงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 
๐  

๑.๑ กิจกรรมบูรณาการการทำงาน
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  

๑ กิจกรรม มีการประสานงานด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

๐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการจัดประชุม
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting 

๑.๒ กิจกรรมการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

๑ กิจกรรม มีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ด้านป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

 
 

 

๐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการสร้างกลุ่ม
ไลน์เจ้าหน้าที่ ศปท. ของหน่วยงานในสังกัด 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 



๔ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินการ 

ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์เชิงคุณภาพ    

กลยุทธที่ ๓.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๐  
๑. แผนงานการปรับปรุงเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ   
๑.๑ ปรับปรุงเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ 

๑ กิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
การร้องเรียนและพัฒนาวิธีการ
ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน 

๐ มีการรายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ทาง
ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ สป.กษ. 
ทราบ และรายงานผลตามมาตรการป้องกัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับเจตจำนงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ๐  
กลยุทธที่ ๔.๑ การยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต   
๑. แผนงานการประการเจตจำนงของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน   
๑.๑ ประกาศเจตนารมณ์ของ
หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 

๑ กิจกรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
รับทราบเจตนารมณ์และมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

๙๘๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารสูงสุด 
คนปัจจุบันและพนักงาน อสป. ได้ร่วมกัน
ประกาศเจตจำนงผู้บริหารในการต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยพนักงานได้ทราบ 
และถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพ่ือเป็น 
การสร้างความโปร่งใสในองค์กร สร้างค่านิยม
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และเพ่ือปฏิบัติ 
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 
 



๕ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินการ 

ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์เชิงคุณภาพ    

กลยุทธที่ ๔.๒ การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ๐  
๑. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย   
๑.๑ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล/สร้างการ
รับรู้และแจ้งเวียนเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตเชิงนโยบาย 

 

 

๔ ครั้ง มีการเผยแพร่ข้อมูลและ 
แจ้งเวียนเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริตเชิงนโยบาย 

๐ - อสป. กำหนดนโยบายกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เปน็ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ของ อสป. ลว. ๑๓ ธ.ค. ๖๔ และเผยแพร่ 
ให้พนักงานรับทราบ 
- อสป. มีบันทึกท่ี กษ. ๑๗๐๔.๑/๔ ลว.  
๑๒ ม.ค. ๖๕ แจ้งเวียนพนักงานเพื่อทราบและ
ร่วมกันลงนามเพ่ือรับรู้และปฏิบัติตามประกาศ
เจตนารมณ์สุจริต ของ อสป. 

๒. แผนงานการวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล   
๒.๑ กิจการเสริมสร้างช่องทางการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการจัดการข้อร้องเรียน 

๑ กิจกรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่วมตรวจสอบ
การทำงานของหน่วยงาน 

๐ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ อสป.ร่วมกับ 
วัดสุทธิวราราม ครูและนักเรียนโรงเรียน 
วัดสุทธิวราราม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน
ภาคเอกชน และประชาชนชาวเจริญกรุง  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
อสป. ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณ
เจริญกรุงให้สะอาดถูกสุขอนามัยรวมถึงปรับ 
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

**รวม ๑๒ กิจกรรม/โครงการ 
 



๖ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
๑. ปัญหาด้านงบประมาณของหนว่ยงานอันมีจำกัด ซึ่งบางกิจกรรมต้องปรับเปลีย่นรูปแบบ โดยการจดัส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกท่ีมีโครงการ/กิจกรรมคล้ายกัน 

    หรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพือ่เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือตดิบอร์ดเผยแพร่ความรู้ในหน่วยงาน 

๒. การดำเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านทจุริต ได้รับความสนใจและเข้าร่วมจากบุคลากรยังไม่ทั่วถึง ซึ่งยังจำกดัเฉพาะกลุ่มที่สนใจหรือกลุม่ที ่ไดร้ับมอบหมายงาน 

    ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบ และการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑. ผู้บังคับบญัชาควรกำชับและส่งเสรมิให้บุคลากรทุกคน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการกระตุ้น 
    และปลุกจิตสำนึกต่อตา้นการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๒. ทบทวนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบ และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรกำหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีความเช่ือมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ 
๒. ควรพิจารณากำหนดใหม้ีการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิป วิดีโอ infographic สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรม/อบรม/สัมมนาได้ 

ผู้รายงาน นางสาวตระการกุล ประเสริฐสม ตำแหน่ง นิติกร ๖ รักษาการแทนหัวหน้าแผนกระเบียบวินัย  เบอร์ติดต่อ ๐๒-๒๑๑-๗๓๐๐ ต่อ ๒๕๑๓ e-mail trakrankul@msn.com วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕ 


