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รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

โครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  เพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม น าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยได้รับการจัดสรรจากงบด าเนินงานค่าใช้จ่าย เป็นจ านวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนห้าพันบาท) 
 ทั้งนี้ ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา (๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๖๑)  ได้จัดท ากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบจ านวนทั้งสิ้น 

๑๕  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจ าปี โดยใช้งบประมาณจ านวน ๖๙,๕๐๐ บาท 

ผลด้าเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัด / ค่าเป้าหมาย ผลด้าเนินงานที่ท้าได้ 

๑. บุคลากรร้อยละ ๕๐ เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ๑. บุคลากรร้อยละ ๗๘.๓ ( ๑๐๑ คน) เข้าร่วมกิจกรรมฯ  

๒. ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมทีบ่รรลุเป้าหมาย (๑๕ กิจกรรม)  

๓. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สสนก. (๘๒ คะแนน) ๓. อยู่ระหว่างรอผลคะแนน 

  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคม สสนก. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
เป้าประสงค์  สสนก. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ   
ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร์  จ านวนบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม  

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการด้าเนินงาน 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

๑) ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม 
 

1) การจัดฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 
โดยมุ่ ง เน้ นการปลู ก
จิตส านึกภายในบุคคล 
ปรับฐานความคิด ให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม และสร้าง
ค่านิยมร่วม 

๑)  การปรับฐานคิดการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อ
การทุจริตของบุคลากร สสนก. โดย
การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
“ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประ -
โยชน์ทับซ้อน” หรือหัวข้ออ่ืนที่ 
เกี่ยวข้อง 
 

๑) จ านวนบุคลากร 
ที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม ( ๗๐ คน ) 
 

จัดกิจกรรมทั้งสิ้น ๔ กิจกรรม โดยมี
บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๐๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓ ของบุคลากร
ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
๑.จัดอบรมหัวข้อ “จริยธรรมของ
บุคลากรสสนก. และค่านิยมหลักของ
องค์กร”  (๔ เม.ย. ๖๐) 
๒.ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
“กระทรวงวิทย์ฯ มือสะอาด ร่วมกัน
ต้านการทุจริต”  (๑๐ พ.ค. ๖๐) 
๓.ส่งบุคลากรเข้าร่วมเสวนา “เปิดประตู
จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโน-
โลยี” จัดโดยส านักปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๖ มิ.ย. 
๖๐) 

๔๕,๐๐๐ 
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กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการด้าเนินงาน 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

๔.ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหัวข้อ 
“สร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่
ของ วท. ตามหลักสูตรการเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการ
ไทยไม่โกง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑” (๒๖ ก.ค. ๖๐) 

๒) ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพ่ือต้าน
ทุจริต 
 

๒) เสริมสร้างจิตส านึก
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต และค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม  
 

๒) การปลูกจิตส านึกการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สสนก. 
ตามหลักสูตรการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่
ใหม่  

๒.๑กิจกรรมปฐมนิเทศน์ 
๒.๒การบรรยายหัวข้อ “ระเบียบ  

และข้อบั งคับที่ เจ้ าหน้าที่  สสนก . 
ควรรู้” หรือที่เก่ียวข้อง 

๒) ร้อยละเจ้าหน้าที่
เริ่มงานใหม ่เข้าร่วม
กิจกรรม 

(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่เริ่มงาน
ใหมร่ะหว่าง ๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๖๑ 
จ านวน ๑๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมที่
สถาบันฯ จัดขึ้น ได้แก่ 
๒.๑) กิจกรรมปฐมนิเทศ (๒ ครั้ง) 
๒.๒) การอบรมหัวข้อ “ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เจ้าหน้าที่ สสนก. ควรรู้”  
(๑ ครัง้) 
 

๒,๕๐๐ 
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กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการด้าเนินงาน 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

๓ )  ป ร ะ ยุ ก ต์ ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

๓) การมีส่วนร่วมของ 
หน่วยงานในสังกัด วท. 
โดยบูรณาการร่วมกับ
ภาคสังคมในการป้อง 
กั น แ ล ะต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุ จ ริ ต  แ ล ะ ป ลู ก ฝั ง
จิตส านึกความซื่อสัตย์
ตามหลักการเรียนรู้ตาม
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

๓) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ต่อสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
โ ดยกา ร จั ด กิ จ ก ร รมส ร้ า ง ค ว าม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือ การ
จั ดท ากิ จกรรมหรื อฝึ กอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการน าความรู้สู่
ก า รปฏิ บั ติ จ ริ ง ต ามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓) จ านวนบุคลากร  
ของ สสนก.ที่ เข้า
ร่วมกิจกรรม 

(๑๕ คน) 
 

จัดกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม และปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอ-
เพียงจ านวน ๗ กิจกรรม มีบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม ๖๑ คน มีรายละเอียด
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
๑. กิจกรรม CSR “เสริมคันฝาย สร้าง
แนวกันไฟ และลอกตะกอนทราย”  
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่ดีมีสุข 
บ้านแม่ตาลน้อย อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 
(๑๑ พ.ย ๖๐) มีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม ๑๓ คน 
๒. เข้าร่วมกิจกรรม “กระทรวงวิทย์ฯ 
สานฝันปันน้ าใจให้น้อง” ณ โรงเรียน
สวนป่าองค์พระ และศึกษาดูงานการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (๑๖-๑๗ 
ธ.ค. ๖๐) มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  
๔ คน 

- 



-5- 
 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการด้าเนินงาน 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

๓. เข้าร่วมกิจกรรม CSR “อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าลุ่มน้ าน่าน” ณ บ้านนาบง 
ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (๒๒ 
ธ.ค. ๖๐)  มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
๑๗ คน 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรม CSR “พัฒนาแหล่ง
น้ าชุมชนเพ่ือป้องกันแนวตลิ่ง และปลูก
พันธุ์ไม้ท้องถิ่นรอบพ้ืนที่อ่างหน้า
กระดาน” ต.ดงละคร จ.นครนายก  
(๑๐  มี.ค. ๖๑)  มีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม ๑๒ คน 
๕. เข้าร่วมกิจกรรม CSR “พัฒนาแหล่ง
น้ าอย่างมีส่วนร่วม” ณ วัดคลองสมบูรณ์ 
ต.หัวหว้า  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
(๑๔ ก.ค. ๖๑)  มีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม ๕ คน  
๖. เข้าร่วมกิจกรรม CSR “เปิดทางน้ า 
สร้างแนวกันลม และทุ่นเติมอากาศ
พลังงานแสงอาทิตย์” ณ ชุมชนคลอง
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กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการด้าเนินงาน 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

รังสิต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (๙ มิ.ย. 
๖๑) มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๗ คน 
๗. เข้าร่วมกิจกรรม CSR “สร้างท่อส่ง
น้ างานปลูกหญ้าแฝกและไม้ยืนต้น
บริเวณคลองส่งน้ า” ณ เครือข่ายบ้าน
ลิ่มทอง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
(๔ ส.ค. ๖๑) มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
๓ คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย   
เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร์  หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด 

(หน่วยนับ) 
ผลการด้าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

วางมาตรการเสริมใน
การสกัดกั้นการทุจริต
เชิ งนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล (ขั้นการ
ก่อตัวนโยบาย/ก าหนด
น โ ย บ า ย / ตั ด สิ น ใ จ
น โ ย บ า ย / ก า ร น า
นโยบายไปปฏิบัติ/การ
ประเมินนโยบาย) 

การก าหนดนโยบาย
มาตรการ  แนวทา ง
แผนงาน หรือโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม บ น ฐ า น      
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  เ พ่ื อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

การด าเนินงานตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีของ สสนก. โดยจัด
ใ ห้ มี ก า ร บ ร ร ย า ย ถึ ง ห ลั ก ก า ร
ควบคุมดูแลการด า เนินงานของ
คณะกรรมการบริหารตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี
 
 
 
 

สสนก.มีกิจกรรม  
ในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

(๑ กิจกรรม) 
 
 
 
 

        สถาบันฯ ประกาศนโยบาย และ
จัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสกัดกั้น
การทุจริต และส่งเสริมธรรมภิบาล โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
-ประกาศเจตนารมณส์ร้างจิตส านึก 
ส่งเสริมค่านิยม และความซื่อสัตย์สุจริต 
-จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมระยะ ๕ ปี และให้มี
การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง   
-ร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายกับศูนย์เฝ้า
ระวังการทุจริต ประพฤติมิชอบ สป.วท. 
โดยร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการ
รายงานข้อร้องเรียนร่วมกัน  
-จัดให้มีกิจกรรมรับฟังการบรรยาย
หัวข้อ “สินบน และประโยชน์ทับซ้อน”  

๒๒,๐๐๐ 
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กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด 

(หน่วยนับ) 
ผลการด้าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

-จัดการบรรยายหัวข้อ “ความผิดทาง
อาญาจากการคอร์รัปชั่น” ในวันที่ ๑๘ 
พ.ค. ๖๑ ณ โรงแรมปิคนิค กรุงเทพฯ  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก   
เป้าประสงค์    พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร์  ๑. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ สสนก.  
 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด 

(หน่วยนับ) 
ผลการด้าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

๑) สร้างกลไกการป้อง 
กันเพ่ือยับยั้ง การทุจริต
และพัฒนานวัตกรรม
และเทค โนโลยีสาร 
สนเทศเพ่ือลดปัญหา
การทุจริต 
 

๑) ศึกษา วิ เคราะห์ /
สังเคราะห์ และรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ฯ       
ให้ สอดคล้ องกับยุ ทธ 
ศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันการทุจริตฯ และ
นโยบาย กฎหมายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 

๑) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบ  และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ของ สสนก. 
 
 

๑) สสนก.  มีแผน 
ปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและประ- 
พฤติมิชอบ  

(๑ แผน) 
 

สถาบันฯ จัดท าแผนป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ รวม ๒ แผน 
นอกจากนี ้  สถาบันฯ ได้ส่งผู้แทนเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
๑) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิ- 
บัติการส่งเสริมคุณธรรมในภาพของ
กระทรวงฯ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๐ ณ ห้อง
พัชราภา โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  
๒)ก าหนดแนวทางส่งเสริมมาตรฐาน 
คุณธรรมจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จัด

- 
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กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด 

(หน่วยนับ) 
ผลการด้าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

โดยส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๑๔ 
ก.พ. ๖๑ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 

 ๒) การก ากับ/ติดตาม/
ประเมินผล และรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
แผนฯและน าข้อเสนอ 
แนะมาปรับปรุง/พัฒนา 
การด าเนินงาน 

๒) การรายงานผลการด าเนินงาน 
และข้อเสนอแนะ 

๒)  ร้ อยละความ 
ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ของ สสนก.  

(ร้อยละ ๘๐) 

ด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด  
โดยความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐      

 

- 

๒) ผู้บริหารแสดงเจต 
จ านงในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน
และก าหนดนโยบาย
มาตรการแผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาหน่วยงานให้มี 
 

๓) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมแสดงเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน และมี
การก าหนดนโยบาย
มาตร การ/แผนงาน  
 

๓) การประกาศเจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริตของ สสนก.และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

๓) หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจ านง 
ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

(มีประกาศ) 

๑) ประกาศเจตนารมณต์่อต้านการ
ทุจริต เผยแพร่ในเว็บไซด์  
๒) บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน  
๓) มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใส 
 

- 
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กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด 

(หน่วยนับ) 
ผลการด้าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

คุณธร รมและคว าม
โปร่งใส 
 

หรือโครง การ/กิจกรรม 
/เผยแพร่ประชาสัม - 
พันธ์เพ่ือพัฒนาหน่วย- 
งานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  

๔) เข้าร่วมโครงการ “กระทรวงวิทย์ฯ 
สานฝันปันน้ าใจให้น้อง” ณ โรงเรียน
สวนป่าองค์พระ และการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์
เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี  วันที่  ๑๕ – ๑๖ ธ.ค.๖๐  
เพ่ือสร้างจิตส านึกการช่วยเหลือสังคม 
สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้
หลักคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และต่อต้านการทุจริต 

๓) การพัฒนาวิเคราะห์
และบูรณาการระบบ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วย 
งานเ พ่ือเชื่ อมโยงกับ
แนวทางการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 

๔) การยกระดับพัฒนา 
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(Integrity and 
Transparency  
Assessment : ITA) ใน
การด าเนินงาน ของ 
สสนก. 

๔) การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/น าข้อเสนอแนะ/
ผลการด าเนินงาน มาปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กร ให้เกิดคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 

๔ )  ค ะ แ น น ก า ร
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
(ITA) ในการด าเนิน 
งานของ สสนก. 

(๘๒ คะแนน) 
 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับศูนย์
ปัองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบของ 
สป.วท. เพ่ือการประสานงานและ
ด าเนินงานคู่ขนานในการเฝ้าระวัง 
ติดตาม และรายงานข้อร้องเรียน และ
การป้องกันการทุจริตรายเดือน ปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างรอผลคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

- 
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ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สสนก. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

อบรม “จริยธรรมของบุคลากรสสนก. และค่านิยมหลักขององค์กร” (๔ เม.ย. ๖๑) 
 

   
 

กิจกรรม “กระทรวงวิทย์ฯ มือสะอาด ร่วมกันต้านการทุจริต”  (๑๐ พ.ค. ๖๑) 
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อบรมหลักสูตรการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของวท. ตามหลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส้านึกข้าราชการไทยไม่โกง วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑ 
 

   
 

 

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ระหว่าง ๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๖๑ 
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การบรรยายหัวข้อ “ระเบียบและข้อบังคับที่เจ้าหน้าที่ สสนก. ควรรู้” 
 

  
 
 
 

เข้าร่วมกิจกรรม CSR เสริมคันฝาย สร้างแนวกันไฟและลอกตะกอนทราย โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย ภายใต้โปรแกรมรักน ้า 
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าต้นน ้าแม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง วันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๐ 
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โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน ้าใจให้น้อง” (จัดโดย : ศปท.วท.) ณ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 
 และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่  ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กิจกรรม CSR อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน ้า-ลุ่มน ้าน่าน ณ โรงเรียนบ้านนาบง ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ 
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กิจกรรม CSR “พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนเพื่อป้องกันแนวตลิ่ง และปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นรอบพื นที่อ่างหน้ากระดาน” บ้านดงละคร จ.นครนายก วันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๑ 

 

   
 

 

 

 

 

 
กิจกรรม CSR “เปิดทางน ้า สร้างแนวกันลม และทุ่นเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์” ชุมชนคลองรังสิต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๑ 
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กิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน ้าอย่างมีส่วนร่วม ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๙ ต.ห้วยหว้า อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๑ 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
กิจกรรม CSR “สร้างท่อส่งน ้างานปลูกหญ้าแฝกและไม้ยืนต้นบริเวณคลองส่งน ้า” ณ เครือข่ายบ้านลิ่มทอง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ ๔ ส.ค. ๖๑ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 

นโยบายส่งเสริมการสกัดกั นการทุจริตและส่งเสริมธรรมภิบาลด้วยการประกาศเจตนารมณ์สร้างจิตส้านึก ส่งเสริมค่านิยม และความซ่ือสัตย์สุจริต  
และการให้จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 

 
 

 
 

 
 
 
 

การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ความผิดทางอาญาจากการคอร์รัปชั่น” ณ โรงแรม The Picnic Hotel กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ สป.วท. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ ห้องพัชราภา โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (จัดโดย : ศปท.วท.) เมื่อวันพุธที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเจตจ้านงต่อต้านการทุจริต และภาพเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ เผยแพร่ในเว็บไซด์ www.haii.or.th 
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โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน ้าใจให้น้อง” (จัดโดย : ศปท.วท.) 
ณ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่  ๑๕ – ๑๖ ธ.ค. ๖๐ 

 
 
 
 

 
 

 
การเฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานข้อร้องเรียน และการป้องกันการทุจริตรายเดือนต่อศูนย์ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ สป.วท. และปปท. 

 

 
 

 


