
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.61)
ไตรมาส 2

(ม.ค.-ม.ีค.62)
ไตรมาส 3

(เม.ย.-ม.ิย.62)
ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.62)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียง และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ
1. โครงการคัดเลือกคนเด่น

คนดีศรี อ.ส.ค.

เพือ่ยกย่องผู้กระท าความดี

อันเปน็ทีป่ระจักษ์แก่สังคม

และประเทศชาติ

อ.ส.ค. คัดเลือกคนเด่นคนดีศรี 

อ.ส.ค. 3 ด้าน

พนกังานมีความ

ประพฤติปฏิบติัตนชอบ

ด้วยคุณธรรม ศีลธรรม 

และจรรยาบรรณ

ผู้ปฏิบติังาน อ.ส.ค.

94,000.-

2. โครงการเชิดชูเกียรติ

ผู้ปฏิบติังาน อ.ส.ค. ดีเด่น

เพือ่เปน็ขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบติังานและสร้างความ

รัก ความผูกพนัธ์ต่อองค์กร

อ.ส.ค. ทกุฝ่าย/ส านกังาน

ด าเนนิการคัดเลือก

พนกังานในสังกัดเข้ารับ

รางวัลทกุไตรมาส

พนกังานมีความ

ภาคภูมิใจมีขวัญก าลังใจ

ในการปฏิบติังานมากขึน้

และท าใหพ้นกังานเกิด

ความผูกพนัธ์ต่อองค์กร

มากขึน้

84,800.-

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มคีวามเป็นมอือาชีพ

3. ประชาสัมพนัธ์โครงการ

เกี่ยวกับการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เพือ่

ปอ้งกันและปราบปรามการ

ทจุริตและผลประโยชนท์บั

ซ้อน

เพือ่ส่งเสริมความรู้เร่ือง

คุณธรรม จริยธรรม การ

ปอ้งกันและปราบปราม

การทจุริต และ

ผลประโยชนท์บัซ้อน

อ.ส.ค. เผยแพร่ภาพ 

Infograpgics ใหค้วามรู้

เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม

 การปอ้งกันและ

ปราบปรามการทจุริต 

และผลประโยชนท์บัซ้อน

 ไตรมาสละ 1 คร้ัง

พนกังานมีความรู้เร่ือง

คุณธรรม จริยธรรม การ

ปอ้งกันและปราบปราม

การทจุริต และ

ผลประโยชนท์บัซ้อน

15,000.-

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ ประจ าปีงบประมาณ 2562  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร/์โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้

ปีงบประมาณ 2562

ของ องค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย



ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.61)
ไตรมาส 2

(ม.ค.-ม.ีค.62)
ไตรมาส 3

(เม.ย.-ม.ิย.62)
ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.62)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้

ปีงบประมาณ 2562

4. โครงการอบรมหลักสูตร 

"การใหค้วามรู้เกี่ยวกับแนว

ปฏิบติัความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนข์อง

ผู้ปฏิบติังาน อ.ส.ค."

เพือ่ใหค้วามรู้และสร้าง

ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบติังาน

อ.ส.ค. ผู้บริหารและพนกังาน 

อ.ส.ค. จ านวน 60 ทา่น

พนกังานน าความรู้ทีไ่ด้

จากโครงการไปช่วย

สอดส่องดูแล

ผลประโยชนข์อง อ.ส.ค.

 มิใหเ้กิดความขัดแย้ง 

โปร่งใสและตรวจสอบได้

50,000.-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต  

5. การด าเนนินโยบายการ

ก ากับดูแลกิจการทีดี่ 

(Corporate Governance: 

CG)

เพือ่ให ้อ.ส.ค. มีการก ากับ

ดูแลกิจการทีดี่

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม อ.ส.ค. มีระบบการ

บริหารจัดการทีดี่ มี

ความชัดเจน โปร่งใส 

และมีธรรมาภิบาล

10,000.-

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

6. การด าเนนิงานด้านการ

ปอ้งกันและปราบปรามการ

ทจุริตและขับเคล่ือนการ

ท างาน (ศปท. อ.ส.ค.)

เพือ่ใหม้ีหนว่ยรับผิดชอบ

ด้านการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทจุริตและ

ขับเคล่ือนการท างาน

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม มีกิจกรรมด้านการ

ปอ้งกันและปราบปราม

การทจุริตและขับเคล่ือน

การท างาน

10,000.-

7. โครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ (ITA)

เพือ่ใหห้นว่ยงานมีระดับ

คะแนนคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน

สูงมาก

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม หนว่ยงานมีระดับ

คะแนนคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานสูงมาก

15,000.-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย และการมสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

8. จัดช่องทางร้องเรียน แจ้ง

เบาะแสข้อมูลการทจุริต 

ประพฤติมิชอบ และพฒันา

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส

ใหส้ะดวก

เพือ่ใหพ้นกังาน ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและประชาชนมี

ช่องทางการร้องเรียน แจ้ง

เบาะแสข้อมูลการทจุริต

และประพฤติมิชอบ

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม พนกังาน ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย รวมถึงประชาชน

ทราบถึงการด าเนนิการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร และ

มีช่องทางการร้องเรียน 

และแจ้งเบาะแส

5,000.-

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

9 ปรับปรุงระบบรับเร่ือง

ร้องเรียนการทจุริตใหม้ี

ประสิทธิภาพ

เพือ่ปรับปรุงระบบรับเร่ือง

ร้องเรียนการทจุริตใหม้ี

ประสิทธิภาพ

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม ระบบรับเร่ืองร้องเรียน

การทจุริตมีประสิทธิภาพ

5,000.-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับเจตจ านงและสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ที่ 4.1 การยกระดับเจตจ านงค์ในการต่อต้านการทุจริต
10. โครงการรวมพลังคน 

อ.ส.ค. ต่อต้านคอร์รัปชั่น

เพือ่สร้างจุดเปล่ียน อ.ส.ค. 

ทีย่ั่งยืน

เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก
 ค่านิยม วัฒนธรรม
เร่ืองความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มุ่งมั่นท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีคุณธรรม ส่งผล
ใหอ้งค์กรปลอดการ

ทจุริตคอร์รัปชั่น

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม ผู้ปฏิบติังาน อ.ส.ค. ได้

ตระหนกัและให้

ความส าคัญกับการ

ประพฤติปฏิบติัโดยใช้

หลักคุณธรรมจริยธรรม

ในการด าเนนิชีวิตและ

ปฏิบติัหนา้ที่

150,000.-

กลยุทธ์ที่ 4.2 การสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
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11. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับการปอ้งกันทจุริต

เชิงนโยบาย

เพือ่ใหพ้นกังานมีความ

มุ่งมั่นทีจ่ะปฏิบติังานด้วย

ความซ่ือสัตย์สุจริตตาม

หลักธรรมาภิบาลอย่าง

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

พร้อมรับผิด เพือ่สร้างความ

เชื่อมั่นแก่สังคม

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม  อ.ส.ค. มีเจตจ านง

ต่อต้านการทจุริตทกุ

รูปแบบและมุ่งน าสู่การ

เปน็องค์กรทียึ่ดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาลสุจริต

ตามรอยพอ่

10,000


