
เอกสารแนบ 1

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง

ความซ่ือสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การปอ้งกัน
การทุจริต

สร้างประสิทธิภาพการ
ปอ้งกันการทุจริต

งานด้านการป้องกันและปราบปราม   
     การทุจริตและประพฤติมิชอบ 204,800 (รวมงบขอ้ 1-3)

พนักงานกระท าผิด 448 คน 1. กยท. ได้ด าเนินการบรรยายใหค้วามรู้พนักงาน √

วินัยลดลงเมือ่เทียบ จ านวน 6 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมอมรมจ านวน 448 คน
กับปีทีผ่่านมา ได้ครบตามเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับอัตรา

การกระท าผิดวินัยของพนักงานกับปีงบประมาณ 2561
มีพนักงานกระท าผิดวินัยลดลง คิดเป็นร้อยละ 14.28

ผู้ปฏิงานสามรถ 2 คน 2. พนักงานของ กยท. เข้ารับการอบรมหลักสูตร √

ปฏิบัติงานด้านการคลัง "กฎหมายและระเบียบส าหรับงานการคลัง" รุ่นที ่1
ได้ผิดพลาดน้อยลง ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ระหว่างวันที ่23-24 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมปร้ินซ์พาเลซ 
จ านวน 2 คน เพือ่เป็นการป้องกันและลดความเส่ียงต่าง ๆ
 ในการปฏบิัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานสามรถ 4 คน 3. พนักงาน กยท. เข้ารับการอบรมหลักสูตร "แนวทาง √

ปฏิบัติงานด้านพสัดุ การปฏบิัติงานของเจ้าหน้าทีใ่นการแก้ไขปัญหากระบวนการ
ได้ถกูต้องตามขั้นตอน จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุและกรณีศึกษาทีเ่กีย่วข้อง

กับ พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
พ.ศ. 2562" รุ่นที ่3 ระหว่างวันที ่27-28 เม.ย. 2562

ร้อยละ 100 ของ หน่วยงาน 4. พนักงาน กยท. เข้าร่วมกิจกรรม ZERO TOLERRANCE 0 √

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สังกัด กษ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพือ่ร่วมแสดงพลังเนือ่งในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
ในวันที ่7 ธ.ค. 2561 ณ อิมแพค็เมืองทองธานี

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุริต ระดบักระทรวง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดอืน)
การยางแหง่ประเทศไทย

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

การป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ
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พนักงานกระท าผิด พนักงาน 5. กยท. มีการรายงานผลการด าเนินการทางวินัยของพนัก √

วินัยลดลงเมือ่เทียบ กยท. ทุกคน งาน แจ้งเวียนทุกส่วนงานในสังกัด เพือ่เป็นการส่งเสริมวินัย
กับปีทีผ่่านมา และป้องปรามมิใหม้ีการกระท าผิดและทุจริตต่อหน้าที ่ซ่ึงมี

พนักงานทีถู่กด าเนินการทางวินัย จ านวน 24 คน

ร้อยละ 100 ของ 200 คน 6. กยท. ได้จัดกิจกรรม "กยท. รวมพลังต่อต้านการทุจริต" 0 √

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขึนในวันที ่19 ก.ย. 2562 ณ โรงแรมปร้ินซ์พาเลซ
มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในสังกัดส านักงานใหญ่ และส่วน
ภมูิภาค จ านวน 200 คน 

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม

ร้อยละ 100 ผู้บริหารและ 1. กยท. ประกาศเจตจ านงสุจริตของ กยท. โดยก าหนดให้ 0 √

พนักงานทุกคนผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหาร
งานภายในองค์กร ซ่ึงได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บ
ของส านักงาน www.rubber.go.th ทัง้ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 100 ผู้บริหารและ 2. กยท. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด 0 √

พนักงานทุกคน(No Gift Policy) เพือ่เป็นการป้องกันการทุจริตและความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใหพ้นักงานทุกคนถือปฏบิัติตาม
ประกาศ อย่างเคร่งครัด รวมถึงแจ้งประกาศใหผู้้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกทราบ 

ร้อยละ 100 ผู้บริหารและ 3. ออกหนังสือเชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรมส่งเสริม 0 √

พนักงานทุกคน พระพทุธศาสนาเนือ่งในเทศกาล วันมาฆบูชา เพือ่ใหพ้นักงาน
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น าหลักธรรมค าสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการท างานอย่างมีสติ รวมถึงกิจกรรมจัดโต๊ะหมูบู่ชา
และกิจกรรมท าบุญตักบาตรร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
กับพนักงาน

งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง

พนักงานมีขวัญ 6 คน กยท. คัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความ 105,800 √

ก าลังใจในการท างาน ซ่ือสัตย์สุจริตตามมาตรฐานของ ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าปี 
และปฏิบัติงานด้วย 2562 ประกอบด้วย พนักงาน จ านวน 5 คน และลูกจ้าง 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต จ านวน 1 คน และได้มอบรางวัลใหก้ับผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก

ในวันสถาปนา กยท. วันที ่15 ก.ค. 2562

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.  นางสาวยุวธิดา เพชรชิต  ต าแหน่ง  หวัหน้าแผนกวินัยและละเมิด เบอร์ติดต่อ 0 2433-2222 ต่อ 141 e-mail  phailhing@gmail.com วันที ่11 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : เว็บไซต์ ศปท. กษ.  https://www.moac.go.th/anticorruption-home  > หัวข้อ "ผลการด าเนินงาน" > แบบรายงานตามแผน กษ. รอบ 12 เดือน 
ส่งให้ ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง e-mail : anticor.moac@outlook.com   ภายในวันที่  11 ตุลาคม 2562  
ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ,นายอัครพล อุดค ามี   โทร. 0 2269 9663 


