
งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

สร้างจิตส านึกและปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริต

สร้างประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการทุจริต

1. โครงการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี 
อ.ส.ค. ประจ าปี 2562

เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ตลอดจนปลูก
จิตส านึก และกระตุ้น
เตือนให้พนักงานทุก
คนมีแบบอย่างท่ีดี 

และมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์รักษาและ

ส่งเสริมคนดี

คัดเลือกคนเด่นคนดีศรี 
อ.ส.ค. จากพนักงานและ
ลูกจ้าง อ.ส.ค. ระดับ 5 

ลงมาทุกต าแหน่ง

คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. 
ประจ าปี 2562 จัดประชุมคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2561 เพ่ือพิจารณาหลักเกณ์การคัดเลือกคนเด่น
คนดีศรี อ.ส.ค. ประจ าปี 2562

 - 94,000.- พนักงานมีความประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม
 ศีลธรรม และจรรยาบรรณ

ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.

 -  -

2. โครงการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน 
อ.ส.ค. ดีเด่น

พ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานและ
สร้างความรัก ความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กร

ทุกฝ่าย/ส านักงาน
ด าเนินการคัดเลือก

พนักงานในสังกัดเข้ารับ
รางวัลทุกไตรมาส

ทุกฝ่าย/ส านักงานตามโครงสร้างหน่วยงานของ อ.ส.ค. 
ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการฯด าเนินการพิจารณาและ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างในสังกัดเพ่ือเข้ารับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติเป็นผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ดีเด่น ประจ าไตรมาส 1 
เรียบร้อยแล้ว

 - 84,800.- พนักงานมีความภาคภูมิใจมี
ขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานมากข้ึนและท า
ให้พนักงานเกิดความ

ผูกพันธ์ต่อองค์กรมากข้ึน

 -  -

กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 61 - มี.ค. 62)
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิเป้าหมายตัวช้ีวัด



งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

สร้างจิตส านึกและปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริต

สร้างประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิเป้าหมายตัวช้ีวัด

3. ประชาสัมพันธ์โครงการเก่ียวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกัน
และปราบปราบการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

เพ่ือส่งเสริมความรู้
เร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม การป้องกัน
การทุจริต และ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

พนักงาน อ.ส.ค. ได้รับ
ความรู้เร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริต และผลประโยชน์

ทับซ้อน

อ.ส.ค. ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติเก่ียวกับการรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. และ
แจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ อีกท้ังได้
จัดท าภาพ ITA InfoGraphics เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปราบการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

 -  - ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ได้รับ
ความรู้และความเข้าใจใน
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

การป้องกันการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

 -  -

4. โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

มีระดับคะแนน
คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐอยู่ใน
ระดับสูงมาก

ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

 พ.ศ. 2561 อยู่ใน
ระดับสูงมาก

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบและแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) ส าหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ อ.ส.ค. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ศปท. อ.ส.ค.) ได้จัด
กิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ อ.ส.ค. ดังน้ี
 (1) รับฟังการบรรยายเร่ือง การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) กิจกรรม ประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส  (3) กิจกรรม ความรู้ ITA InfoGraphics  

 -  -  -  - เพ่ือให้ อ.ส.ค. ทราบระดับ
คุณธรรม ความโปร่งใส 

และข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงาน ทราบผลการ
ด าเนินงานในแต่ละหมวด 
อันจะน าไปสู่การแก้ไข 

ปรับปรุงให้ตรงประเด็น ซ่ึง
จะมีผลให้ระดับความ

โปร่งใส ประสิทธิภาพใน
การบริหาร คุณธรรมในการ

ด าเนินงานเพ่ิมสูงข้ึน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับเจตจ านงและสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ท่ี 4.1 การยกระดับเจตจ านงค์ในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต

กลยุทธ์ท่ี 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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5. โครงการรวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่
องค์กรคุณธรรม

อ.ส.ค. มีระดับคะแนน
คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐอยู่ใน
ระดับสูงมาก

ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ได้
ตระหนักและให้

ความส าคัญกับการ
ประพฤติปฏิบัติโดยใช้

หลักคุณธรรม จริยธรรม 
ในการด าเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงาน

อ.ส.ค. ก าหนดจัดกิจกรรม "รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กร
คุณธรรม" ในวันท่ี 30 เมษายน 2562

 - 150,000.- ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 
ตระหนักและให้ความส าคัญ
ในการประพฤติปฏิบัติตน
โดยใช้โดยยึดหลักคุณธรรม

และจริยธรรมตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณ

วิชาชีพ

 -  -

ผู้รายงาน นางสาวณัฐกานต์ แก้มกระโทก   ต าแหน่ง. นักทรัพยากรบุคคล 5.  เบอร์ติดต่อ.036-909685 .  e-mail.nattakan.k@dpo.go.th..   วันท่ี..22 เมษายน 2562


