รายงานผลตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจําปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563
เป้ าหมาย งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียง และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับที่ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100
1. แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระทําผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต
1.1 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและป้องกัน บุคลากรมีการรักษาวินัย
2 ครั้ง
1. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดบรรยาย เรื่อง การ
การกระทําผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต
และร่วมต่อต้านการทุจริต
บริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ : พระราชบัญญัติ
เพื่อให้บุคลากรมีการรักษา
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธ
วินัยและร่วมต่อต้านการ
ที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น.
ทุจริต
ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ให้กับบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลังได้รับความรู้
‐
ความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สามารถบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
และมุ่งเน้นให้การจ่ายเงินของส่วนราชการเกิดประโยชน์ต่อ
ราชการได้สูงสุด ตามหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม
ที่ กษ 1301.01/1416 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563
เป้ าหมาย งบประมาณ

‐

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีกําหนดจัดบรรยาย
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริต
ในภาครัฐ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563
แต่เนื่องจากแถลงการณ์สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรชะลอการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างและป้องกันการกระทําผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

เป้ าหมาย งบประมาณ

2. แผนงานพัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารในการสร้างจิตสํานึกและทัศนคติเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.1 กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เสนอ
สํานักงาน ป.ป.ช.

มีบุคลากรของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรได้รับ
การยกย่องชมเชยในความ
ประพฤติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่อง
ชมเชยบุคลากรภายใน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่มีความประพฤติ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและเป็นการสร้างขวัญ
กําลังใจ

1 ครั้ง

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เสนอสํานักงาน
ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามการคัดเลือกข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ดีเด่น ดังต่อไปนี้
‐

1. ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจําดีเด่น ประจําปี
พ.ศ. 2562 (ครุฑทองคํา)
1.1 นายเปรมชัย เกตุสําเภา ผู้อํานวยการศูนย์
ประเมินผล
ศูนย์ประเมินผล
1.2 นายสราวุฒิ สิริโรจน์วรกุล เจ้าพนักงานสถิติ
ชํานาญงาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563
เป้ าหมาย งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการดีเด่น
ประจําปี พ.ศ. 2562 ของ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.1 นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อํานวยการกองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร
2.2 นางจินตนา ปัญจะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
2.3 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการกรม
2.4 นายอรรถพงศ์ วงษ์พระจันทร์ พนักงานขยายเสียง
ส 2 สํานักงานเลขานุการกรม
2.5 นางอรพิน ปัญโญ เจ้าพนักงานสถิติ สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
3. แผนงานการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3 ช่องทาง
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวิตและการ
จํานวนกิจกรรม/โครงการ
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมการดําเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
แนวทางในการดําเนินชีวิต
และการปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

‐

1. ช่องทางที่ 1 ดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
รายละเอียดปรากฎตามรายการวารสารเศรษฐกิจการเกษตร
ตามหนังสือส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ กษ 1301.05/146
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563
เป้ าหมาย งบประมาณ

‐

‐

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

2. ช่องทางที่ 2 ดําเนินการส่งเสริมการดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อ
ออนไลน์ ได้แก่
2.1 เว็บไซต์สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
www.3.oae.go.th/rdpcc/index.php/multiplayer-m-2:
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.2 รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชนผ่าน
Youtube
2.3 Fanpage Facebook : เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
ประชาชน
2.4 Line Official Account : ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร
ตามหนังสือส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ กษ 1301.05/146
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
3. ช่องทางที่ 3 ดําเนินการส่งเสริมการดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเสียง
ตามสาย ตามหนังสือส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ กษ
1301.05/146 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563
เป้ าหมาย งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพที่ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100
1. แผนงานพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กิจกรรมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมอบรมสัมมนาความรู้ต่อต้านการทุจริต/
วินัย และกฎหมาย

จํานวนการส่งเจ้าหน้าที่ที่
เข้าฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เข้าร่วมงานด้านปรามปราม
ทุจริต โดยเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้รับการสนับสนุน
ให้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
ความรู้ต่อต้านการทุจริต/
วินัย และกฎหมาย เพื่อ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม
สัมมนาความรู้ต่อต้านการ
ทุจริต/วินัย และกฎหมาย

1 ครั้ง

‐

นายอิทธิพล ทองหวาน นิติกรชํานาญการ ได้เข้าร่วม
โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีวัตถุประส่งเพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณ
ในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตและการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
ละผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในหน่วยงาน เมื่อวันที่
11 - 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์
คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ ก.ท.ม. จัดโดย สํานักงาน ป.ป.ช.
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปช 0010/ว0102 ลงวันที่
21 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563
เป้ าหมาย งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

2. แผนงานแลกเปลี่ยนความรู้ของเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันการ
กระทําผิดวินัยและต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ป้องกันการกระทําผิด
วินัยและต่อต้านการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานใน
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกัน
การกระทําผิดวินัยและ
ต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

2 ครั้ง

1. จัดคลินิกให้คําปรึกษาสําหรับสํานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ตามหนังสือส่วนนิติการฯ
ที่ กษ 1301.09/383 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
‐

‐

2. จัดคลินิกให้คําปรึกษาสําหรับศูนย์ประเมินผบ ในวันจันทร์
ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.30 นาฬิกา
ตามหนังสือส่วนนิติการฯ ที่ กษ 1301.09/4081
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563
เป้ าหมาย งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตที่ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100
1. แผนงานสร้างแนวทางป้องกันและยับยั้งการทุจริต เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 กิจกรรมการรายงานข้อมูลการดําเนินการ จํานวนกิจกรรม/โครงการ
12 ครั้ง
ดําเนินการรายงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
ทางวินัย แพ่ง อาญา และมติข้อสั่งการ
โดยมีการรายงาน ติดตาม
มีนาคม 2563 จํานวน 6 ครั้ง
การดําเนินการทางวินัย แพ่ง
อาญา และมติข้อสั่งการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการ
‐
รายงาน ติดตามการ
ดําเนินการทางวินัย แพ่ง
อาญา และมติข้อสั่งการ
อย่างต่อเนื่อง
2. แผนงานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
2.1 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานมีระดับคะแนน
85 คะแนน
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานอยู่ในระดับ
A ขึ้นไป เพื่อให้หน่วยงานมี
ระดับคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานสูงมาก

‐

อยู่ระหว่างดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

เป้ าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100
1. แผนงานบูรณาการการทํางานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
1.1 กิจกรรมบูรณาการทํางานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร โดยการจัดประชุมเพื่อ
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กษ.

มีการประสานการทํางาน
ด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานใน
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพื่อให้มีการ
ประสานการทํางานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานใน
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

2 กิจกรรม

1

‐

‐

2

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

1.2 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

ตัวชี้วัด

มีการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพื่อให้มีการ
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

ปีงบประมาณ 2563
เป้ าหมาย งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

1 กิจกรรม

‐

อยู่ระหว่างดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563
เป้ าหมาย งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับเจตจํานงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 4.1 การยกระดับเจตจํานงค์ในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการยกระดับเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตที่ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100
1. แผนงานการประกาศเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน
1.1 ประกาศเจตจํานงของผู้บริหารในการ
มีประกาศเจตจํานงผู้บริหาร
1 ครั้ง
ดําเนินการแล้ว ตามประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งสู่องค์กรธรร ในการต่อต้านการทุจริตทุก
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
มาภิบาลและความโปร่งใส
รูปแบบ เพื่อสร้างบรรทัด
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ฐานในการดําเนินงาน
เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม
‐
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตและเป็นต้นแบบที่ดี
กับข้าราชการทุกระดับ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

เป้ าหมาย งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 4.2 การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายที่ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100
1. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียน
จํานวนกิจกรรม/โครงการ
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลและ
แจ้งเวียนเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเชิง
นโยบาย เพื่อให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

4 ครั้ง

‐

‐
‐
‐

1. เผยแพร่ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2563 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซด์
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และแจ้งเวียนหน่วยงาน
ภายในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามหนังสือสํานักงาน
เลขานุการกรม ที่ กษ 1301.01/ว844 ลงวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2563
2
3
4

สนต.
สนต.
สนต.

หมายเหตุ

