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รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ของการยางแห่งประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

........................................................ 
 

 การยางแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน จึงได้มีการประกาศเจตจ านงสุจริตและความมุ่งมั่นในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมการปลูกจิตส านึกของบุคลากร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยก าหนดแนวทางและ
มาตรการในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติด้าน จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ และการต่อต้านการทุจริต 
 2. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 3. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 4. สนับสนุนข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน 
 5. ส่งเสริมให้บุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ                 
การปฏิบัติตน  
 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 -
2564) ของการยางแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางคานิยมการรักษาวินัย และการตอตานการทุจริต  
  ยุทธศาสตรที ่2 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานปองกันการทุจริต   
  ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางเครือขาย และการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
  ยุทธศาสตรที่ 4 : ยกระดับเจตจ านงและสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
  

การก ากับติดตามการด าเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของการยางแห่งประเทศไทย       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ซึง่สรุปได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางคานิยมการรักษาวินัย และการตอตานการทุจริต  
  1. แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระท าผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต 
 1.1 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนตน มีเป้าหมายในการด าเนินการเชิงปริมาณ จ านวน 4 ครั้ง และเชิง
คุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรกระท าผิดวินัยลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 ผลการด าเนินการ 
  จัดบรรยายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนตน ร่วมกับโครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับ
ต้น” ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 3 รุ่น รวม 173 คน เป็นพนักงาน กยท. ที่ด ารงต าแหน่งระดับหัวหน้า
แผนกหรือเทียบเท่า ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร  



รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  19 – 21 ธันวาคม 2561 จ านวนผู้ เข้าอบรม 58 คน ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท 
กรุงเทพมหานคร โดยมีการบรรยายระหว่างอบรมเรื่อง เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และความรู้ด้านวินัย จริยธรรม จรรยาบรรณของพนักงาน 

 
 
 



รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่  9 – 11 มกราคม 2562 จ านวนผู้ เข้าอบรม 58 คน ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท 
กรุงเทพมหานคร โดยมีการบรรยายระหว่างอบรมเรื่อง เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และความรู้ด้านวินัย จริยธรรม จรรยาบรรณของพนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รุ่นที่  3 ระหว่างวันที่  23 – 25 มกราคม 2562 จ านวนผู้ เข้าอบรม 57 คน ณ โรงแรมบียอนด์  สวีท 
กรุงเทพมหานคร โดยมีการบรรยายระหว่างอบรม เรื่องเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริต และความรู้ด้านวินัย จริยธรรม จรรยาบรรณของพนักงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง” ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 
21 – 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพมหานคร จ านวนผู้เข้าอบรม 52 คน โดยมีการ
บรรยายระหว่างอบรมเรื่อง เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และความรู้ด้านวินัย 
จริยธรรม จรรยาบรรณของพนักงาน 
 

 

 

 

 



โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง” ประจ าปีงบประมาณ 2562          
ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพมหานคร จ านวนผู้เข้าอบรม 52 คน
โดยมีการบรรยายระหว่างอบรมเรื่อง เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความรู้
ด้านวินัย จริยธรรม จรรยาบรรณของพนักงาน 

 

 
 



 2. แผนงานพัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารในการสร้างจิตส านึกและทัศนคติ       
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  2.1 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้ วยความ      
ซื่อสัตย์สุจริต  

  ผลการด าเนินการ (เอกสารแนบ 1)   
1. กยท. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล โครงการป้องกันและปราบปราม      

การทุจริต กิจกรรม ยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม            
ตามหลักธรรมาภิบาลและปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรมีความสามัคคีและความรักต่อองค์กร 

2. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม   
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 

3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม   
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

4. ออกหนังสือคัดค้านผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเชิดชูคนดี
มีคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายชื่อผู้ได้รับการเสนอ ประกอบด้วย พนักงานจ านวน 13 คน และ
ลูกจ้างจ านวน 5 คน ซึ่งคณะกรรมการจะต้องพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง เพ่ือให้เหลือจ านวน 6 คน 

5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม   
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จะมีการประกาศ และพิธีมอบโล่ในเดือนกรกฎาคม 2562 

 3. แผนการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.1 เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมและปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ผลการด าเนินการ 
1. รายงานผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

ถวายในหลวง” ซึ่ง กยท.จ.ขอนแก่น ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 20 ราย ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ ไก่พันธุ์ไข่ อาหารไก่พันธุ์ไข่ ไผ่หวานพันธุ์เพชรน้ าผึ้ง กล้วยน้ าว้า      
พันธุ์ปากช่อง และไก่พันธุ์พ้ืนเมือง (เอกสารแนบ 2)    
 2. โครงการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกพืชเศรษฐกิจในสวนยางพารากินได้ขายได้
เพ่ิมรายได้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชในสวนยางพารา และส่งเสริมให้
เกิดความหลากหลายทางชีววิทยาของป่าไม้ ที่สามารถกินได้ขายได้เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร  กลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกรชาวสวนยางตามเขตของการยางแห่งประเทศไทย จ านวน 100 ราย ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
และจะด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 (เอกสารแนบ 3)    
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ 

1. แผนงานพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

1.1 กิจกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การตรวจสอบ
ภายใน วินัย และนิติกร 

 



ผลการด าเนินการ  
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ       

ของ กยท.” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เอส ดี อเสนิว กรุงเทพมหานคร จ านวน     
ผู้เข้าอบรม 74 คน  

 
2. กิจกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย จ านวน 

9 กิจกรรม ซึ่งมีผลการด าเนินการแล้ว จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
1)  พนักงาน กยท. เข้ารับการอบรมหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบส าหรับ

งานการคลัง” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมปรินซ์พาเลซ มหานาค 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 คน จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซ่ึงโครงการดังกล่าว          

    



 

มีประโยชน์ส าหรับพนักงานที่ปฏบัติงานในฝ่ายการคลัง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานด้านการคลัง งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงต่าง ๆ            
ในการปฏิบัติงาน 

2)  พนักงาน กยท. เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครอง
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์      
ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี จ านวน 2 คน จัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง        
(ว.พ.ปค.) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ส าหรับพนักงานที่ปฏบัติงานด้านกฎหมาย ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้       
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติหลักและสาระส าคัญของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่           
ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานของ กยท. ได้ 

3)  พนักงาน กยท. เข้าร่วมโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งชั้นสูง ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา และบังคับคดี ระหว่างวันที่ 2 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 (อบรมเฉพาะ
วันเสาร์ รวม 3 วัน) ณ เนติบัณฑิตยสภา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. จ านวน 1 คน จัดโดยส านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ส าหรับพนักงานที่ปฏบัติงานด้านกฎหมาย 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา และบังคับคดี       
ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานของ กยท. ได้ 

4)   พนักงาน กยท. เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานกับ 
การบริหารจัดการองค์กร” ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 3 มีนาคม 2562 (อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ เว้นวัน
อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรม เนติบัณฑิตยสภา 
กทม. จ านวน 2 คน จัดโดยส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประโยชน์
ส าหรับพนักงานที่ปฏบัติงานด้านกฎหมาย ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกฎหมายแรงงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการส าคัญ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
ในงานของ กยท. ได้ 

5)  พนักงาน กยท. เข้ารับการอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้า
ที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กทม. จ านวน 4 คน จัดโดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีประโยชน์ส าหรับพนักงานที่ปฏบัติงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุให้ถูกต้องตามข้ันตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

2. แผนงานแลกเปลี่ยนความรู้ของเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ผลการด าเนินการ 
   กยท. เข้าร่วมกิจกรรม ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ที่จัดขึ้นโดย 
ส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่ง กยท. ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  



กยท. เข้าร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต น าทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน     
การทุจริต ของส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ร่วมแสดงพลัง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

 



โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                    ใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 (ชั้น 11 อาคาร 1) 
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

 
 
 



 ยุทศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต 
    กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. แผนงานสร้างแนวทางป้องกันและยับยั้งการทุจริต เพิ่มความโปร่งใส        
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

1.1 กิจกรรมการด าเนินนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
ผลการด าเนินการ 

         กิจกรรมสร้างสนามตระกร้อจากยางพารา เป้าหมาย 1 แห่ง ซึ่งได้
ด าเนินการส่งมอบแล้วที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

พิธีส่งมอบสนามตระกร้อจากยางพารา ที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
 



1.2 กิจกรรมการรายงานข้อมูลการด าเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา และมติ
ข้อสั่งการ 

 ผลการด าเนินการ 
    มีการรายงานข้อมูลการด าเนินการทางวินัยของพนักงาน กยท. จ านวน 9 คน 
เสนอต่อผู้ว่าการเพ่ือโปรดทราบ แจ้งเวียนพนักงานทุกส่วนงานเพ่ือทราบ เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้พนักงาน
กระท าผิดและละอายต่อการกระท าผิด   
 1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส 

 ผลการด าเนินการ 
    จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุของ กยท.” ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง หนังสือแจ้งเวียน รวมถึงระบบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แนวทางที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท างานในระบบ e-GP การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ได้อย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดการทุจริตได้  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงาน กยท. ในส่วน
ภูมิภาคที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ  

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุของ กยท.” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 -
12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เอส ดี อเสนิว กรุงเทพมหานคร จ านวนผู้เข้าอบรม 74 คน  

 
 
 
 
 
 
 



 
1.4 จัดประกาศ เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรร

มาภิบาลและความโปร่งใส 
ผลการด าเนินการ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ITA) ได้ก าหนดให้เป็นนโยบายส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ กยท. จึงได้จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริต เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ซึ่งได้ประกาศเจตจ านงฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนให้กับ
พนักงานทุกระดับเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกษตรกรหรือประชาชน
ที่มาติดต่อราชการรับทราบ รวมถึงได้เผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของ กยท. (เอกสารแนบ 4) 

2. แผนงานส่งเสริมบุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม    
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้อบังคับ ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ. 2559  

ผลการด าเนินการ 
    อยู่ระหว่างการด าเนินการในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4  
    2.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม       เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการด าเนินการ 
    กยท. ได้ออกหนังสือเชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  เพ่ือให้พนักงาน
น าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และการท างานอย่างมีสติ  รวมถึงกิจกรรมจัด
โต๊ะหมู่บูชา และกิจกรรมท าบุญตักบาตรร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน (เอกสารแนบ 6)  

3. แผนงานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
 3.1 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ผลการด าเนินการ 
 มีการออกหนังสือแจ้งเวียนพนักงานในสังกัด กยท. เพ่ือทราบและให้
ความส าคัญในการให้ความร่วมมือการตอบแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และออกแบบโปสเตอร์ปิด
ประกาศตามลิฟท์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ กยท. เพ่ือง่ายต่อการตอบแบบส ารวจด้วยการแสกน QR CODE 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

ผลการด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 



 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับเจตจ านงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 การสกัดกันการทุจริตการทุจริตเชิงนโยบาย 

1. แผนงานการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
1.1กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย  

ผลการด าเนินการ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทยเป็นไปตามเจตจ านง

สุจริตตามนโยบายของผู้บริหาร กยท. ในด้านความโปร่งใสได้สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ จึงได้ มีการ
จัดท าการประกาศมาตรการเพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย จ านวน 6 มาตรการ ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

2. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
3. มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
5. มาตรการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
ทั้งนี้ได้มีการประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กยท.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการติดตามผลการด าเนินงาน 

 จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของการยางแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม 
๒๕๖๒) พบว่า มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญสนใจ           และ
แสดงออกถึงความกระตือรือร้นสอบถามเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือที่จะน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด และมีความตระหนักต่อการกระท าผิดและทุจริตต่อหน้าที่ 


