ใบงานที่ 1 ระบุความเสี่ยงและผลกระทบดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
หนวยงาน ....สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี.......................
ที่มาความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
1. การปฏิบตั ิราชการตามอํานาจหนาที่ของ
ราชการเปนไปในลักษณะทีข่ าดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ
1.1 การปลอยปละละเลยงานจนเกิดความ
เสียหายตอราชการและ/หรือผูอื่น
1.2 การปฏิเสธการใหบริการโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร
1.3 การหนวงเหนี่ยวหรือปฏิบัติลาชาจน
เกินสมควรแกเหตุ

1.4 การไมอยูห รือไมมาปฏิบัติหนาที่
ราชการตามกําหนดเวลา

การประเมินความเสี่ยง (1)x(2)=(3)
โอกาส1
ผลกระทบ2
ระดับความเสี่ยง3

ทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
หลีกเลี่ยง
ควบคุม
ถายโอน

แนวทางการ
ควบคุม

1

5

5

/

-

1

5

5

/

-

2

5

10

/

2

5

10

/

-กําหนดกรอบ
ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน ,ใชกฎ
ระเบียบ และ
มาตรการเตรียม
ความพรอม
- กําหนด kpi
-กฎ ระเบียบ
-ติดตาม
ตรวจสอบ
ควบคุม
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ที่มาความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
2. การปฏิบตั หิ นาที่ไปในทางที่ทําให
ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมี
คุณธรรม ความมีจริยธรรม
2.1 ไมรักษาความลับขาวสารที่อยูใน
ภารกิจความรับผิดชอบ
2.2 ไมเปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
เหมาะสมตอสาธารณชนหรือผูมารับบริการ

2.3 มีอคติหรือเลือกปฏิบัติกลั่นแกลงใน
การใหบริการแกประชาชน
3. การปฏิบตั ิราชการโดยขาดการคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน
ตนและขาดการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
หลักนิติธรรม ความโปรงใส
3.1 ไมสุจริต ขาดความเทีย่ งธรรม และขาด
ความเปนกลางในการปฏิบัตงิ านตามอํานาจ
หนาที่

การประเมินความเสี่ยง (1)x(2)=(3)
โอกาส1
ผลกระทบ2
ระดับความเสี่ยง3

ทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
หลีกเลี่ยง
ควบคุม
ถายโอน

1

4

4

/

2

5

10

/

1

5

5

/

1

5

5

/

แนวทางการ
ควบคุม

- ดําเนินการคัด
กรอง และ
ปรับปรุง
ฐานขอมูล
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3.2 มีผลประโยชนแอบแฝงในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
3.3 การไมยอมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการในภารกิจ
ที่รับผิดชอบ
3.4 ชักจูงรูเห็นเปนใจหรือยอมใหผูอื่นมา
หาผลประโยชนอันมิควรไดจากทาง
ราชการ

1

5

5

/

1

5

5

/

1

5

5

/

Code 33
ใบงานที่ 2 ระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง ของหนวยงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี.
1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของราชการเปนไปในลักษณะทีข่ าดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ
1.3 การหนวงเหนี่ยวหรือปฏิบัติลาชาจนเกินสมควรแกเหตุ
ระดับความเสีย่ ง

10

ทางเลือกที่เหมาะสม
(มี 4 ทางเลือก หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน ใหเขียน
บรรยาย)
ควบคุม

แนวทางการจัดการ

-สงสรางการเรียนรูและปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางวินัย
แกทุกภาคสวน

กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

- กํากับดูแล การประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนไปตามประมวลหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

ยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
(ระบุ)
1
1.2

ใบงานที่ 2 ระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง ของหนวยงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของราชการเปนไปในลักษณะทีข่ าดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ
1.4 การไมอยูห รือไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดเวลา
ระดับความเสีย่ ง

10

ทางเลือกที่เหมาะสม
(มี 4 ทางเลือก หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน ใหเขียน
บรรยาย)
ควบคุม

แนวทางการจัดการ

- สงเสริมการประพฤติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ของบุคลากรใน
หนวยงาน ตอตานการทุจริตอยางเครงครัด

กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

- สงเสริมผลักดันใหหนวยงาน
บังคับใชกฎหมายทุกหนวยงาน
สรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

ยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
(ระบุ)
4
4.1

ใบงานที่ 2 ระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง ของหนวยงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
2. การปฏิบตั หิ นาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม
2.2 ไมเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเหมาะสมตอสาธารณชนหรือผูมารับบริการ
ระดับความเสีย่ ง
ทางเลือกที่เหมาะสม
แนวทางการจัดการ
กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง
(มี 4 ทางเลือก หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน ใหเขียน
บรรยาย)
10
ควบคุม
- สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศ
- สงเสริมใหมกี ารพัฒนาฐานขอมูล
เกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
(ระบุ)
4
4.5

ใบงานที่ 2 ระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง ของหนวยงาน....สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี...................
2.2 ไมเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเหมาะสมตอสาธารณชนหรือผูมารับบริการ
ระดับความเสีย่ ง

10

ทางเลือกที่เหมาะสม
(มี 4 ทางเลือก หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน ใหเขียน
บรรยาย)
ควบคุม

แนวทางการจัดการ

กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
(ระบุ)

ใบงานที่ 2 ระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง ของหนวยงาน..............................................................................................................................................................
2.3 มีอคติหรือเลื อกปฏิบัติกลั่นแกลงในการใหบริการแก ประชาชน
ระดับความเสีย่ ง

ทางเลือกที่เหมาะสม
(มี 4 ทางเลือก หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน ใหเขียน
บรรยาย)

แนวทางการจัดการ

กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
(ระบุ)

ใบงานที่ 2 ระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง ของหนวยงาน..............................................................................................................................................................
2.4 เรียกรองผลประโยชนทมี่ ิควรไดในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ระดับความเสีย่ ง

ทางเลือกที่เหมาะสม
(มี 4 ทางเลือก หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน ใหเขียน
บรรยาย)

แนวทางการจัดการ

กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
(ระบุ)

ใบงานที่ 2 ระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง ของหนวยงาน..............................................................................................................................................................
3. การปฏิบตั ริ าชการโดยขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวม ประโยชนสวนตนและขาดการยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม - ความโปรงใส
3.1 ไมสุจริต ขาดความเทีย่ งธรรม และขาดความเปนกลางในการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหนาที่
ระดับความเสีย่ ง

10

ทางเลือกที่เหมาะสม
(มี 4 ทางเลือก หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน ใหเขียน
บรรยาย)
ควบคุม

แนวทางการจัดการ

กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย เสริมสรางแรงบันดาลใจในการ
สุจริต และรังเกียจการทุจริตเปนคานิยม
กระทําความดี
แหงชาติ

ยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
(ระบุ)
1
1.4

ใบงานที่ 2 ระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง ของหนวยงาน..............................................................................................................................................................
3.2 มีผลประโยชนแอบแฝงในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ระดับความเสีย่ ง
ทางเลือกที่เหมาะสม
แนวทางการจัดการ
กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง ยุทธศาสตรที่
(มี 4 ทางเลือก หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน ใหเขียน
กลยุทธที่
บรรยาย)
(ระบุ)

ใบงานที่ 2 ระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง ของหนวยงาน..............................................................................................................................................................
3.3 การไมยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการในภารกิจที่รับผิดชอบ
ระดับความเสีย่ ง

ทางเลือกที่เหมาะสม
(มี 4 ทางเลือก หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน ใหเขียน
บรรยาย)

แนวทางการจัดการ

กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
(ระบุ)

ใบงานที่ 2 ระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง ของหนวยงาน..............................................................................................................................................................
3.4 ชักจูงรูเห็นเปนใจหรือยอมใหผูอื่นมาหาผลประโยชนอันมิควรไดจากทางราชการ
ระดับความเสีย่ ง

ทางเลือกที่เหมาะสม
(มี 4 ทางเลือก หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน ใหเขียน
บรรยาย)

แนวทางการจัดการ

กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
(ระบุ)

ใบงานที่ 3 แบบฟอรมเสนอกิจกรรมเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ..... สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ....
(ควรเปนกิจกรรมที่ไดมาจากใบงานที่ 2 และกิจกรรมที่เคยสงมาใหกับจังหวัดแลว)
ยุทธศาสตรที่ .....1...ปลูกจิตสํานึกคานิยมคุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยทุกภาคสวน.....
กลยุทธที่ ..1.2...สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยทุกภาคสวน....

2552
- กํากับดูแล
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปน
ไปตามประมวล
หลักคุณธรรม
จริยธรรม

กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ พ.ศ.
(เขียนบรรยาย)
2553
2554
- กํากับดูแล
- กํากับดูแล
การประพฤติ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปน ปฏิบัติตนใหเปน
ไปตามประมวล
ไปตามประมวล
หลักคุณธรรม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม

2555
- กํากับดูแล
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปน
ไปตามประมวล
หลักคุณธรรม
จริยธรรม

2552
ติดตาม
ระบบรายงาน

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จ และเปาหมาย
(คน/ครั้ง/วัน)
2553
2554
ติดตาม

ติดตาม

งบประมาณ
2555
ติดตาม

ระบบรายงาน ระบบรายงาน ระบบรายงาน

ที่สําคัญของ

ที่สําคัญของ

ที่สําคัญของ

ที่สําคัญของ

สนง. เกษตร

สนง. เกษตร

สนง. เกษตร

สนง. เกษตร

อําเภอ เดือน

อําเภอ เดือน

อําเภอ เดือน

อําเภอ เดือน

ละ 1 ครั้ง

ละ 1 ครั้ง

ละ 1 ครั้ง

ละ 1 ครั้ง

2552 2553 2554 2555
-

ใบงานที่ 3 แบบฟอรมเสนอกิจกรรมเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน .....สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี...............
(ควรเปนกิจกรรมที่ไดมาจากใบงานที่ 2 และกิจกรรมที่เคยสงมาใหกับจังหวัดแลว)
ยุทธศาสตรที่ 4....สรางบุคลากรมืออาชีพ ปองกันและปราบปรามการทุจริต....
กลยุทธที่ ..4.1 สงเสริมการประพฤติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในหนวยงาน ตอตานการทุจริตอยางเครงครัด
กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ พ.ศ.
(เขียนบรรยาย)
2552
2553
2554
- สงเสริมผลักดัน - สงเสริมผลักดัน - สงเสริมผลักดัน
ใหหนวยงาน
ใหหนวยงาน
ใหหนวยงาน
บังคับใชกฎหมาย บังคับใชกฎหมาย บังคับใชกฎหมาย
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
สรางมาตรฐาน
สรางมาตรฐาน
สรางมาตรฐาน
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ

2555
- สงเสริมผลักดัน
ใหหนวยงาน
บังคับใชกฎหมาย
ทุกหนวยงาน
สรางมาตรฐาน
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จ และเปาหมาย
(คน/ครั้ง/วัน)
2552
2553
2554
2555
เจาหนาที่

เจาหนาที่

เจาหนาที่

เจาหนาที่

ทุกตําแหนง ทุกตําแหนง ทุกตําแหนง

ทุกตําแหนง

รายงานผล

รายงานผล

รายงานผล

รายงานผล

การปฏิบัติ

การปฏิบัติ

การปฏิบัติ

การปฏิบัติ

งานเดือนละ งานเดือนละ งานเดือนละ

งานเดือนละ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

งบประมาณ
2552
-

2553
-

2554
-

2555
-

ใบงานที่ 3 แบบฟอรมเสนอกิจกรรมเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน .....สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี...............
(ควรเปนกิจกรรมที่ไดมาจากใบงานที่ 2 และกิจกรรมที่เคยสงมาใหกับจังหวัดแลว)
ยุทธศาสตรที่ 4 ....สรางบุคลากรมืออาชีพ ปองกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธที่ 4.5 สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการทุจริต

2552
- สงเสริมการสราง
ศูนยขอมูล
สารสนเทศ

กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ พ.ศ.
(เขียนบรรยาย)
2553
2554
2555
- สงเสริมการสราง - สงเสริมการสราง - สงเสริมการสราง
ศูนยขอมูล
ศูนยขอมูล
ศูนยขอมูล
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จ และเปาหมาย
(คน/ครั้ง/วัน)
2552
2553
2554
2555
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ฐานขอมูล ฐานขอมูล ฐานขอมูล

ฐานขอมูล

การเกษตร การเกษตร การเกษตร

การเกษตร

ปละครั้ง

ปละครั้ง

ปละครั้ง

ปละครั้ง

งบประมาณ
2552
-

2553
-

2554
-

2555
-

ใบงานที่ 4
สรุปการทําแผนปฏิบตั ิการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2553
และแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ 2552-2555)
ของหนวยงาน.....สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี........... Code.... 33.......
กระบวนการทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตมี ดังนี้
1. วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน การปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการจากปจจัยเสี่ยง 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
(1.) การปฏิบตั ิราชการตามอํานาจหนาทีข่ องราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ ซึ่งมีประเด็นยอย 4 ประเด็น คือ 1.1 การปลอยปละละเลยงานจนเกิดความเสียหายตอ
ราชการและ/หรือผูอื่น 1.2 การปฏิเสธการใหบริการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 1.3 การหนวงเหนีย่ วหรือ
ปฏิบัติลาชาจนเกินสมควรแกเหตุ และ 1.4 การไมอยูหรือไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดเวลา
(2.) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม
ความมีจริยธรรม ซึ่งมีประเด็นยอย 3 ประเด็น คือ 2.1 ไมรักษาความลับขาวสารที่อยูใ นภารกิจความรับผิดชอบ
2.2 ไมเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเหมาะสมตอสาธารณชนหรือผูมารับบริการ และ 2.3 มีอคติหรือเลือกปฏิบัติ
กลั่นแกลงในการใหบริการแกประชาชน
(3.) การปฏิบัติราชการโดยขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
และขาดการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ความโปรงใส ซึ่งมีประเด็นยอย 4 ประเด็น คือ
3.1 ไมสุจริต ขาดความเทีย่ งธรรม และขาดความเปนกลางในการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหนาที่
3.2 มีผลประโยชนแอบแฝงในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 3.3 การไมยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการในภารกิจทีร่ ับผิดชอบ และ 3.4 ชักจูงรูเห็นเปนใจหรือยอมใหผูอื่นมาหาผลประโยชนอันมิควร
ไดจากทางราชการ
พบวา มีปจจัยที่มีระดับความเสี่ยงสูง 3 ปจจัย เรียงตามลําดับ ประกอบดวย
1. การปฏิบตั ิงานลาชาจนเกินสมควรแกเหตุ (ระดับความเสี่ยง 10)
2. การไมอยูหรือไมมาปฏิบตั ิหนาที่ราชการตามกําหนดเวลา (ระดับความเสี่ยง 10)
3.ไมเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเหมาะสมตอสาธารณชนหรือผูมารับบริการ
(ระดับความเสี่ยง 10)
(รายละเอียดปรากฏในใบงานที่ 1)
2. ศึกษายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพือ่ กําหนดแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง และกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง
(รายละเอียดปรากฏในใบงานที่ 2)
3. กําหนดตัวชีว้ ัดและงบประมาณ ในแตละกิจกรรม ทุกแนวทางการจัดการความเสี่ยง
(รายละเอียดปรากฏในใบงานที่ 3)

ใบงานที่ 5
ชื่อโครงการ เสริมสรางการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของบุคลากร หนวยงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตรที่....1.........กลยุทธที่.......1.2...........
หลักการและเหตุผล
การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินงานของทุกองคกร เพราะจะทําใหการดําเนินงานตามพันธกิจและองคกรเปนไปดวยความสุจริตโปรงใส
สงผลตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ไดใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการวิเคราะหความเสี่ยง
พบวา การหนวงเหนี่ยวหรือปฏิบัติงานลาชาจนเกินสมควรแกเหตุ ดังนั้น สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงไดเสนอโครงการ เสริมสรางการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยของบุคลากร เพื่อปองกันการเกิดการทุจริตในหนวยงาน
กิจกรรม/ตัวชีว้ ัด/เปาหมาย
กิจกรรม กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปตาม
ประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด รอยละของรายงานที่สําคัญที่จัดสงไดภายใน
ระยะเวลากําหนด
เปาหมาย เดือนละ 1 ครั้ง

วัน/เวลา/สถานที่ที่จะ
ดําเนินการ
มีนาคม 2553
มีนาคม 2553
เม.ย. – ก.ย. 2553
เม.ย. – ก.ย. 2553

ขั้นตอนที่เกี่ยวกับกิจกรรม

งบประมาณ

1. แตงตั้งคณะทํางานกําหนดระบบรายงาน
และหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ
2. ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ผูเกีย่ วของ
ทุกระดับ
3. สํานักงานเกษตรอําเภอจัดสงรายงาน
ตามกําหนด
4. รวบรวม สรุปประมวลผลระบบรายงาน

-

ผูรับผิดชอบ

ใบงานที่ 5
ชื่อโครงการ เสริมสรางบุคลากรประพฤติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ หนวยงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตรที่......... 4 ..........กลยุทธที่.... 4.1 .........
หลักการและเหตุผล
การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินงานของทุกองคกร เพราะจะทําใหการดําเนินงานตามพันธกิจและองคกรเปนไปดวยความสุจริตโปรงใส
สงผลตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ไดใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการวิเคราะหความเสี่ยง
พบวา การไมอยูหรือไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดเวลา ดังนั้น สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงไดเสนอโครงการ เสริมสรางบุคลากรประพฤติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพื่อปองกันการเกิดการทุจริตในหนวยงาน
กิจกรรม/ตัวชีว้ ัด/เปาหมาย
กิจกรรม สงเสริมผลักดันใหหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
สรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัด เจาหนาที่ทุกระดับมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
เปาหมาย เดือนละ 1 ครั้ง

วัน/เวลา/สถานที่ที่จะ
ดําเนินการ
มีนาคม 2553
มีนาคม 2553
เม.ย. – ก.ย. 2553
เม.ย. – ก.ย. 2553

ขั้นตอนที่เกี่ยวกับกิจกรรม
1. แตงตั้งคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ
และแนวทางวิธีปฏิบัติ
2. ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ผูเกีย่ วของ
ทุกระดับ
3. เจาหนาที่ทกุ ระดับจัดสงรายงาน
ตามกําหนด
4. รวบรวม สรุปประมวลผลระบบรายงาน

งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ

ใบงานที่ 5
ชื่อโครงการ สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศ หนวยงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตรที่......... 4 ...... กลยุทธที่...... 4.5 ..........
หลักการและเหตุผล
การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินงานของทุกองคกร เพราะจะทําใหการดําเนินงานตามพันธกิจและองคกรเปนไปดวยความสุจริตโปรงใส
สงผลตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ไดใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการวิเคราะหความเสี่ยง
พบวา ไมเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเหมาะสมตอสาธารณชนหรือผูมารับบริการ ดังนั้น สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงไดเสนอโครงการ สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศ
เพื่อปองกันการเกิดการทุจริตในหนวยงาน
กิจกรรม/ตัวชีว้ ัด/เปาหมาย
กิจกรรม สงเสริมใหมีการพัฒนาฐานขอมูล
ตัวชี้วัด ปรับปรุงฐานขอมูลการเกษตร
เปาหมาย เดือนละ 1 ครั้ง

วัน/เวลา/สถานที่ที่จะ
ดําเนินการ
มีนาคม 2553
มีนาคม 2553
เม.ย. /ก.ค./ต.ค. 2553

พ.ค./ส.ค./พ.ย. 2553

ขั้นตอนที่เกี่ยวกับกิจกรรม
1. แตงตั้งคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ
และแนวทางวิธีปฏิบัติ
2. ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ผูเกีย่ วของ
ทุกระดับ
3. เจาหนาที่รบั ผิดชอบตําบลจัดเก็บขอมูล
ตามระบบรายงานสภาวะการผลิตพืช
และรายงานขอมูลตามกําหนด
4. รวบรวม สรุปประมวลผล และเผยแพร
ในเว็บไซตสํานักงานเกษตรจังหวัด

งบประมาณ
-

-

ผูรับผิดชอบ

