
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. บทน ำ 
ควำมเป็นมำ 
 1. กำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำใหญ่ของสังคมไทยมำเป็นเวลำนำน และทวีควำมรุนแรง
มำกยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้ำง ควำมไม่โปร่งใสและกำรทุจริต
คอร์รัปชันเกิดขึ้น ทั้งภำครัฐ เอกชน และกำรเมือง สำเหตุเกดิจำกคนและระบบ “คน” เป็นต้นเหตุส ำคัญของ
ปัญหำทัง้หมด และ “ระบบ” เป็นปัจจัยส ำคัญเช่นเดียวกับ “คน” ที่ก่อควำมไม่โปร่งใสและกำรทุจริต 
คอร์รัปชัน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ “ระบบรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ” และหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ที่ใช้ช่องว่ำง
จำกกฎระเบียบ กำรบริหำรจัดกำรไม่ได้ใช้ข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ ระบบกำรพัฒนำคนล้มเหลว ระบบอุปถัมภ์
เข้มแข็งกว่ำระบบคุณธรรม ระบบกำรลงโทษผู้กระท ำผิดไม่ศักดิ์สิทธิ์ ขำดกลไกกำรติดตำม กำรประเมินผล
สภำพดังกล่ำว ท ำให้เกิดปัญหำควำมไม่โปร่งใส ควำมไม่เป็นธรรม รวมทัง้เอ้ือต่อกำรทุจรติคอร์รัปชัน 
 2. คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2555 เห็นชอบกำรจัดตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (ศปท.) ในส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ีส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนรำชกำรที่อยู่ในบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี และ ส่วนรำชกำร 
ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
(ส ำนักงำน ก.พ.ร.) เสนอ โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ส ำคัญคือ เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเกีย่วกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร รวมทัง้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ และนโยบำยของรัฐบำล 
ที่เก่ียวข้อง 
 3. คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ มีค ำสั่งที่ 69/ 2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เรื่อง 
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ก ำหนดแนวทำง/ มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือ 
แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้น 
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง
เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิขอบได้ ในกรณีท่ีมีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำข้ำรำชกำร
และเจำ้หนำ้ที่ของรัฐ กระท ำกำรหรือมีส่วนร่วมกับกำรทุจริตประพฤติชอบ ทั้งในฐำนะตัวกำร ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑว์ิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2550 ประกอบกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำน
บุคคล โดยให้บังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและ
รวดเร็ว 



 
 

 4. พลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชำ นำยกรัฐมนตรี แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ข้อ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี 
ธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ โดยจะใช้มำตรกำรทำง
กฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำร
และควำมชื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด 
 5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งขำต ิ(ส ำนักงำน ป.ป.ช.)
ได้ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) และองค์กร
ภำคีเครือข่ำยรฐัธรรมนูญ 7 องค์กรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 2556 - 2560) และได้เสนอหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติพิจำรณำรับหลักกำร  
พร้อมทั้งมีบัญชำให้หน่วยงำนภำครัฐน ำแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำวฯ แปลงไปสู่ 
กำรปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนจนถึงปี 2560 แสะเม่ือวันที่ 16 กรกฎำคม 2557 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. ได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตระดับกระทรวง เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที ่2 (พ.ศ. 2556 - 
2560) สู่กำรปฏิบัติ และที่ประชุมได้แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 35 กระทรวง จัดส่ง 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปยังส ำนักงำน ป.ป.ท. ภำยในวันที ่
30 กันยำยน 2557 
 6. ยุทธศำสตรชำติวำดวยกำรปองกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) เริ่มตนเมื่อวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2559 โดย พลต ำรวจเอก วัชรพล ประสำรรำชกิจ ประธำนกรรมกำร 
ป.ป.ช. ไดมอบนโยบำยใหคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือกำรจัดท ำยุทธศำสตรชำติวำดวย 
กำรปองกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564) และคณะยกรำงยุทธศำสตรชำติฯ 
ใหด ำเนินกำรยกรำงยุทธศำสตรฯ ระยะท่ี 4 ตำมกระบวนกำรทำงวิชำกำร ใหสอดคลองกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ 12 และยุทธศำสตรชำติระยะ 20 ปของประเทศไทย รวมทั้งใหรับฟง 
ควำมคิดเห็นจำกผูบริหำรองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหำร และ ผูปฏิบัติในภำครัฐ ภำคเอกชน และ 
ภำคประชำสังคมอยำงรอบดำนเพื่อก ำหนดเปนยุทธศำสตรชำติที่สำมำรถยกระดับกำรปองกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตอยำงชัดเจนเปนรูปธรรม มีกลไกกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถสงผลให้ 
กำรทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้งสำมำรถน ำไปใชในกำรจัดท ำค ำของบประมำณแผนดินป พ.ศ. 2561 ของ
หนวยงำนภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ชำติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ให้ปรับใช้เป็นห้วงเวลำเดียวกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และเม่ือวันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับสมบูรณ์ ที่ก ำหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก ำหนดพันธกิจ



 
 

หลักเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และ
ปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล ผ่ำนยุทธศำสตร์  
6 ด้ำน ได้แก่ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำร
กำรปรำบปรำมกำรทุจริต และยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์
ชำติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมำตรฐำนเป็น
ที่ยอมรับจำกท้ังภำยในและต่ำงประเทศ รวมทั้งมีกำรก ำหนดแนวทำงและกลไกในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงทันท่วงที ส ำหรับหน่วยงำน
ภำครฐั ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม รวมถึงภำคส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทย สำมำรถน ำไปปรับใช้ในงำนด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทยของเรำสำมำรถยืนหยัดอยู่ได้อย่ำงสง่ำงำมท่ำมกลำง
กระแสโลกในปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ปี และแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ ด้วย 
 ต่อมำ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้เชญิทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชำติ 
ภำยใต้หัวข้อ “กำรผลักดันยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สูป่ระเทศไทย 
ใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” ปี 2562 ในวันที่ 19 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น  
 7. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริต 
 วิสัยทัศน ์: “สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภำคส่วนร่วมกันป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริต” 
 พันธกิจ :  1. ส่งเสริมปลูกจิตส ำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม 
 2. พัฒนำเครือขำ่ยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงบูรณำกำร 
 3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม กระจำย และถ่วงดุล 

อ ำนำจ 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส ำนึกค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้ำงวินัย

แก่ทุกภำคส่วน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 



 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำมแข็งแกรง่แก่หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 : สร้ำงบุคลำกรมืออำชีพป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 8. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 
2560) 
 วิสัยทัศน์ : “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล” 
 พันธกิจ :  1. สร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึง

ปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ 
ทุกภำคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพำะกลุ่มนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 2. พัฒนำควำมรว่มมือระบบกำรประสำนงำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำง
เครือข่ำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับทุกภำคส่วน และปรับปรุง
กฎหมำยเพื่อลดอุปสรรคในกำรบูรณำกำรและกำรด ำเนินงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ 

 3. พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ ครอบคลุมพ้ืนที่เป้ำหมำย 
โดยเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 

 4. สนับสนุนให้ภำคีทุกภำคส่วนสร้ำงองค์ควำมรู้ เพื่อให้รู้เท่ำทันและร่วมป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต 

 ยุทธศำสตร ์: ยุทธศำสตร์ที ่1 : ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
เน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดของคนในทุกภำคส่วนในกำรรักษำ
ประโยชน์สำธำรณะ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนในกำรต่อต้ำน 
กำรทจุริตและพัฒนำเครอืข่ำยในประเทศ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำควำมร่วมมือกับองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
เครือข่ำยระหว่ำงประเทศ 

 ยุทธศำสตร์ที่  4 : พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 : เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับ
บุคลำกรทุกภำคส่วน 

 9. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) 
 วิสัยทัศน์ :  “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต 
  (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  



 
 

 พันธกิจ :  “สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร 
ทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล” 

 ยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 8. ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร มีภำรกิจเก่ียวกับกำรเสนอแนะนโยบำย มำตรกำร และ
วำงแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ ์รวมทัง้จัดท ำและให้บริกำรขอ้มลูข่ำวสำรกำรเกษตรอย่ำงถูกต้อง 
รวดเร็ว และทั่วถึง โดยศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร ติดตำมและประเมินผล เพ่ือให้กำรเกษตร 
ของประเทศมีควำมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขนัในตลำดโลกและเพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

2. กำรด ำเนินกำร 

 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 วิสัยทัศน์ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
 “องค์กรชี้น ำกำรพัฒนำกำรเกษตรของประเทศ” 

 พันธกิจส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
 1. เสนอแนะนโยบำย มำตรกำรและแผนพัฒนำกำรเกษตร 
 2. จัดท ำ และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตร 
 3. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
 4. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 5. พัฒนำระบบบริหำร บุคลำกร และองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงมำตรฐำน 

กำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรม 

 ค่ำนิยมองค์กำร "OAE" 
 O = Openness : กำรเปิดกว้ำงทำงควำมคิด 
 A = Awakening : กำรตื่นตัว ตื่นรู้ 
 E = Effectiveness : กำรท ำงำนที่มีประสิทธิผล 
 ควำมหมำยของค่ำนิยม ควำมภำคภูมิใจที่เป็น สศก. อย่ำงมีคุณธรรมและตรวจสอบได้ 



 
 

 O = Openness : กำรเปิดกว้ำงทำงควำมคิด หมำยถึง รับฟังแนวคิดที่หลำกหลำยและ
แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ ค้นคว้ำหำข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับงำนอย่ำงรอบด้ำน
และคดักรองส่วนที่เป็นประโยชน์มำปรับใช้กับงำนและต่อยอดควำมคิดให้กว้ำงไกล 

 A = Awakening : กำรตื่นตัว ต่ืนรู้ หมำยถึง มุ่งมัน่ในกำรพัฒนำงำนและพัฒนำตนเองให้
มีคุณภำพอยู่ตลอดเวลำ ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้ำงอย่ำงใกล้ชิด 
และน ำมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ เชื่อมโยง และคำดกำรณ์แนวโน้มอันจะส่งผลกระทบต่อ
งำนตำมพันธกิจและภำพรวมของประเทศ 

 E = Effectiveness : กำรท ำงำนที่มีประสิทธิผล หมำยถึง ท ำงำนโดยค ำนึงถึงผลลัพธ์
สุดท้ำยของงำนที่สำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยที่ตั้งไว้โดยใช้ทรัพยำกร
อย่ำงคุ้มค่ำ 

 เมื่อส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีพฤติกรรมเป็นตำมค่ำนิยมองค์กำรได้ระดับหนึ่ง 
ผู้บริหำรได้ตระหนักถึงควำมส ำศัญด้ำนธรรมำภิบำล ซึ่งเป็นควำมท้ำทำยจำกสังคม จึงมอบให้คณะท ำงำน 
PMQA พิจำรณำเพิ่มเติมค่ำนิยมด้ำนพฤติกรรมเกีย่วกับควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ (Accountability) และ 
กำรมีคุณธรรม (Ethics) เพ่ือหล่อหลอมพฤติกรรม บุคลำกร สศก. ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ค ำขวัญ “รวมเป็นหนึ่ง เข้ำถึงปัญหำ สร้ำงแนวทำงพัฒนำ น ำทำงเกษตรไทย” 

3. สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

 รำยงำนผลแผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต คอร์รัปชั่น กับมำตรฐำนควำมโปร่งใส 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต 
 

มาตรการ 
กิจกรรม/ โครงการ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 

1. เสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้กำร
ป้องกันกำร
กระท ำผิดวินัย
และต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

1.1 โครงกำรอบรมเพ่ือ
เสริมสร้ำงและป้องกัน 
กำรกระท ำผิดวินัยและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
 
 
 
 

บุคลำกรมีกำรรักษำวินัย
และร่วมต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
1. จัดบรรยำย เรื่อง  
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐ : 
พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงิน
กำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
เมื่อวันพุธ ที่ 29 มกรำคม 
2563 ณ ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร  



 
 

 
 
 
 
 
1.2 กิจกรรมหลักสูตร 
“กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” 
เป็นกำรปลูกคุณธรรม 
จริยธรรม กำรรักษำวินัย 
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต 
1.3 กิจกรรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน และกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ในหน่วยงำน 

 
 
 
 
 
บุคลำกรเข้ำใหม่ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงำน 
มีควำมเข้ำใจในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และเพ่ือเสริมสร้ำง
คุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสใน
หน่วยงำน 

2. จัดอบรมเรื่องกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 2 
กรกฎำคม 2563 ณ  
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

- 
 
 
 
 

 
- 

2. พัฒนำและ
ยกระดับรูปแบบ
กำรสื่อสำรใน 
กำรสร้ำงจิตส ำนึก
และทัศนคติเพ่ือ
กำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

2.1 กิจกรรมกำรคัดเลือก
เพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วย 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
(ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำดีเด่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีบุคลำกรของส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร
ได้รับกำรยกย่องชมเชย
ในควำมประพฤติตน
ชอบด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต (ได้รับ 
กำรคัดเลือกเป็น
ข้ำรำชกำรดีเด่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
1. สศก. ได้คัดเลือกข้ำรำชกำร
พลเรือนและลูกจ้ำงประจ ำ
ดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
(ครุฑทองค ำ) ได้แก่  
- นำยเปรมชัย เกตุส ำเภำ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประเมินผล 
ศูนย์ประเมินผล และ นำยสรำ
วุฒิ สิริโรจนว์รกุล เจ้ำพนักงำน
สถิติช ำนำญงำน ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 8 
2. สศก. ได้คัดเลือกข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
รำชกำร ดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 
2562 ได้แก่  
- นำยพงศ์ไท ไทโยธิน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 โครงกำรจัดกิจกรรม
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้ำหน้ำที่ได้รับ 
กำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรเรื่องกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนำตนเองปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ 

ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและ
แผนพัฒนำกำรเกษตร  
- นำงจินตนำ ปัญจะ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและ 
แผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ที่ 10  
- นำงสำวพรทิพย์ พ่วงรอด 
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
- นำยอรรถพงศ์ วงษ์พระจันทร์ 
พนักงำนขยำยเสียง ส 2 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
- นำงอรพิน ปัญโญ เจ้ำ
พนักงำนสถิติ ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 

จ ำนวนผู้ได้รับกำรเผยแพร่ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 50 - 100 คน 

- 

3. กำรส่งเสริม
ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรด ำเนินชีวิต
ตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 กิจกรรมส่งเสริม 
กำรด ำเนินชีวิตและ 
กำรปฏิบัติงำนตำม 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลำกรได้รับ 
กำรส่งเสริมกำรด ำเนิน
ชีวิตและกำรปฏิบัติงำน
ตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 

3 ช่องทำง 
สศก. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรด ำเนินชีวิตและ 
กำรปฏิบัติงำนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 
3 ช่องทำง ดังนี้ 
1. ด ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิตตำม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่ำนสื่อ
สิ่งพิมพ์ (วำรสำรเศรษฐกิจ
กำรเกษตร) 
2. ด ำเนินกำรส่งเสริมกำร



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 เผยแพร่องค์ควำมรู้
เกี่ยวกับปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กำรเรียนรู้ตำมรอย 
พระยุคลบำท เสริมสร้ำง
ค่ำนิยมคุณธรรมและ 
ปลูกจิตส ำนึกต่อต้ำน 
กำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลำกรมีคุณธรรม 
จริยธรรม และร่วม
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต 

ด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่ำนเสียงตำมสำย 
3. ด ำเนินกำรส่งเสริม 
กำรด ำเนินชีวิตและ 
กำรปฏิบัติงำนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ ดังต่อไปนี้ 
3.1 เว็บไซต์ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร 
www.3.oae.go.th/rdpcc/in
dex.php/multiplayer-m-2:
ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
3.2 รำยกำรเศรษฐกิจ
กำรเกษตรเพื่อประชำชน 
ทำง Youtube 
3.3 ทำง Fanpage Facebook 
: เศรษฐกิจกำรเกษตรเพ่ือ
ประชำชน 
3.4 ทำง Line Official 
Account : ข่ำวเศรษฐกิจ
กำรเกษตร 

1 ครั้ง 
สศก. ด ำเนินกำรเผยแพร่
โปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมคุณธรรม
และปลูกจิตส ำนึกต่อต้ำน 
กำรทุจริตและผลประโยชน์ 
ทับซ้อน เพ่ือเสริมสร้ำงค่ำนิยม
คุณธรรมและปลูกจิตส ำนึก
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งผลให้
บุคลำกรมีคุณธรรม จริยธรรม 



 
 

และร่วมป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

4. พัฒนำองค์
ควำมรู้และทักษะ
แก่บุคลำกร 
ที่เก่ียวกับ 
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำม 
กำรทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสนับสนุนให้
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
เข้ำร่วมอบรมสัมมนำ
ควำมรู้ต่อต้ำนกำรทุจริต/ 
วินัย และกฎหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับกำรสนับสนุนให้
เข้ำร่วมอบรมสัมมนำ
ควำมรู้ต่อต้ำน 
กำรทุจริต/ วินัย และ
กฎหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
เข้ำร่วมโครงกำรปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำง
วิทยำกรตัวคูณในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำง
สังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริตและ
กำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน
สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้
ในหน่วยงำน เมื่อวันที่  
11 - 12 พฤศจิกำยน 2562  
ณ โรงแรมทีเค พำเลซ แอนด์ 
คอนเวนชั่น 

5. แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ของ
เจ้ำหน้ำที่ 
ด้ำนป้องกันและ
ปรำบปรำม 
กำรทุจริต 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย
และต่อต้ำนกำรทุจริต
ระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวง 

เจ้ำหน้ำที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ป้องกันกำรกระท ำ
ผิดวินัยและต่อต้ำน 
กำรทุจริตระหว่ำง
หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวง 

2 ครั้ง 
1. จัดคลินิกให้ค ำปรึกษำ
ส ำหรับส ำนักวิจัยเศรษฐกิจ
กำรเกษตร เมื่อวันที่ 
24 ตุลำคม 2562 ณ ส.ศ.ก.  
2. จัดคลินิกให้ค ำปรึกษำ
ส ำหรับศูนย์ประเมินผล เมื่อ
วันที่ 
16 ธันวำคม 2562 ณ ส.ศ.ก.  

 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ 
กิจกรรม/ โครงการ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 

1. สร้ำงแนวทำง
ป้องกันและยับยั้ง
กำรทุจริต  
เพ่ิมควำมโปร่งใส
ในกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

1.1 กิจกรรมรำยงำน
ข้อมูลกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัย แพ่ง อำญำ และ
มติข้อสั่งกำร 
 
 
1.2 กิจกรรมเปิดเผยข้อมูล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 
2560 

มีกำรรำยงำน ติดตำม
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
แพ่ง อำญำ และ 
มติข้อสั่งกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
มีกำรเปิดเผยข้อมูล 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

12 ครั้ง 
สศก. ได้ด ำเนินกำรรำยงำน
ข้อมูลดังกล่ำวแก่ ศปท. กษ. 
ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 
ถึงเดือนกันยำยน 2563 
จ ำนวน 12 ครั้ง 

1 กิจกรรม 
สศก. ได้เปิดเผยข้อมูล 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 2560 

2. ส่งเสริม
บุคลำกรทุกระดับ
ยึดถือปฏิบัติตำม
ประมวล
จริยธรรมใน 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

2.1 โครงกำรอบรมเพ่ือ
เสริมสร้ำงมำตรฐำน
คุณธรรม จริยธรรม และ
กำรต่อต้ำนทุจริต 
 
 
2.2 ประชำสัมพันธ์
กิจกรรมเกี่ยวกับ 
กำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ ำนวนกำรส่งบุคลำกร
ในหน่วยงำนเข้ำ
ฝึกอบรม สัมมนำ หรือ
เข้ำร่วมในโครงกำร 
 
 
ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
และผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

- 
 
 
 
 
 
- 

3. กำรประเมิน
ด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน 

กิจกรรมประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน 
กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

หน่วยงำนมีระดับ
คะแนนคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสใน 
กำรด ำเนินงำนสูงมำก 

85 คะแนน 
สศก. ได้คะแนนประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) จ ำนวน 81.08 
คะแนน 
 



 
 

4.พัฒนำ
มำตรกำรเชิงรุก 
ที่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต
ในแต่ละระดับ 

4.1 กำรอบรมเพ่ือพัฒนำ
ควำมรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และ
ระเบียบน ำมำปฏิบัติใน
กำรบริหำรงำนจัดซื้อ 
จัดจ้ำงได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 มีหน่วยงำนรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินงำนด้ำน 
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ขับเคลื่อนกำรท ำงำน 

จ ำนวนผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรมด้ำน 
กำรพัสดุ กำรเงิน ให้แก่
บุคลำกรในหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีกำรรำยงำนเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนด้ำน 
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และขับเคลื่อน 
กำรท ำงำน 

50 คน 
จัดคลินิกส่วนกลำงให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำรเงิน  
ด้ำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ด้ำน
กฎหมำย (ให้ควำมรู้เรื่อง 
กำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตของหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร) 
พัสดุ และด้ำนสำรบรรณ แก่
ส ำนัก/ศูนย์/กอง (ส่วนกลำง) 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 

1 กิจกรรม 
สศก. ด ำเนินกำรตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร (ศปท. สศก.) 
 

5. กำรปรับปรุง
กระบวนกำร
ปรำบปรำม 
กำรทุจริตให้มี
ควำมรวดเร็ว 

5.1 ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยกำรประกวดรำคำและ
สอบรำคำผ่ำนบอร์ดและ
เว็บไซต์หน่วยงำน 
กรมบัญชีกลำง และ 
แจ้งรำคำกลำงตำม
หลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ก ำหนด 
5.2 จัดให้มีหรือปรับปรุง
แก้ไข พัฒนำกฎหมำย 
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
หรือข้อบังคับต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

กำรเผยแพร่ประกำศ
จัดซื้อจัดจ้ำง 
 
 
 
 
 
 
บุคลำกรเข้ำใจ และ
ปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใส 

1 กิจกรรม 
สศก. ด ำเนินกำรกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงโดยกำรประกวดรำคำ
และสอบรำคำผ่ำนบอร์ดและ
เว็บไซต์หน่วยงำน 
กรมบัญชีกลำง และแจ้งรำคำ
กลำงตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ก ำหนดไว้ 

1 คู่มือ/ แนวทำง 
สศก. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือ
และแนวทำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ของ สศก. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน เผยแพร่ทำงเว็บไซต์
ของ สศก. 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ 
กิจกรรม/ โครงการ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 

1. สนับสนุน 
กำรสร้ำง
เครือข่ำยใน 
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำม 
กำรทุจริต 

1.1 กิจกรรมบูรณำกำร
ท ำงำนด้ำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวง 
 
1.2 กิจกรรมกำรสร้ำงและ
พัฒนำเครือข่ำย 
ด้ำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวง 

มีกำรประสำน 
กำรท ำงำนด้ำนป้องกัน
และปรำบปรำม 
กำรทุจริตของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวง 
 
มีกำรสร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยด้ำนป้องกัน
และปรำบปรำม 
กำรทุจริตของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวง 

- 
 
 
 
 
 

1 กิจกรรม 
กิจกรรมกำรสร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยด้ำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ของ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563  
และมีกำรสร้ำงเฟซบุ๊คเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่
เครือข่ำยได้รับทรำบ 

2. ปรับปรุงระบบ
รับเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพ 

กิจกรรมพัฒนำระบบ 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

มีระบบกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนและตอบสนอง
ข้อร้องเรียนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

1 กิจกรรม 
สศก. มีระบบกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนและตอบสนอง 
ข้อร้องเรียนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

3. พัฒนำระบบ
กำรท ำงำนแบบ
บูรณำกำร
ระหว่ำงภำครัฐ 
ภำคเอกชน และ
ประชำสังคม 

กิจกรรมประสำน 
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอกและภำคส่วน 
ต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

มีกำรประสำน 
ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอกและ
ภำคส่วนต่ำง ๆ ใน 
กำรด ำเนินกำรป้องกัน
และปรำบปรำม 
กำรทุจริต 

3 ครั้ง 
1. .เผยแพร่ให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรเขำ้ร่วมกำรจัดงำน
วันต่อต้ำนคอร์รัปชั่น  
2563 ในวันอังคำรที่ 15 
กันยำยน 2563  
2. เผยแพร่คู่มือกำรป้องกัน 
กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ 
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์



 
 

ส่วนรวม มำตรำ 126  
และมำตรำ 127 แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 
2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
3. เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร พ.ศ. 2540 
จ ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง  
ใครบ้ำงต้องชดใช้ เรื่องเคยได้
แล้วไม่ได้ เรื่องกลัวเกิดม็อบ  
เรื่อง เสียงดังจังเลย และเรื่อง
แจ้งจริงไหม ให้บุคลำกร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ได้ใช้ประโยชน์จำกบทควำม 
ในกำรประกอบกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร พ.ศ. 2540 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับเจตจ านงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 
มาตรการ 

กิจกรรม/ โครงการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 

1. กำรประกำศ
เจตจ ำนงใน 
กำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตของ
หน่วยงำน 

กิจกรรมประกำศเจตจ ำนง
สุจริตส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรเพื่อสร้ำง
บรรทัดฐำนใน 
กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร 

มีกำรประกำศเจตจ ำนง
สุจริตส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรเพื่อ
สร้ำงบรรทัดฐำนใน 
กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร 
 

1 กิจกรรม 
สศก. ด ำเนินกำรประกำศ
เจตจ ำนงสุจริตส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรเรียบร้อย
แล้ว ทั้งฉบับภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 



 
 

2. เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับ 
กำรป้องกัน 
กำรทุจริตเชิง
นโยบำย 

เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
ประกำศเจตจ ำนงของ
เลขำธิกำรส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรเชิงรุก
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ 

มีกำรเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ประกำศ
เจตจ ำนงของเลขำธิกำร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรเชิงรุกใน 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบ 

1 ครั้ง 
สศก. ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ประกำศ
เจตจ ำนงของเลขำธิกำร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
เชิงรุกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ทำงเว็บไซต์ของ สศก. 

3. กำรวำง
มำตรกำรเสริมใน
กำรสกัดก้ัน 
กำรทุจริตเชิง
นโยบำยบนฐำน
ธรรมำภิบำล 

3.1 แจ้งเวียนประกำศ
เจตจ ำนงของเลขำธิกำร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรเชิงรุกใน 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบ ทั้งรูปแบบ
ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 
3.2 กำรจัดอบรม 
ปลูกจิตส ำนึกด้ำน 
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

มีหนังสือแจ้งเวียน 
กำรประกำศเจตจ ำนง
ของเลขำธิกำรส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรเชิง
รุกในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 
ทั้งรูปแบบภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 
มีกำรก ำกับ ติดตำม
ประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

1 ครั้ง 
สศก. ด ำเนินกำรเวียนประกำศ
นโยบำยคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
1 กิจกรรม 

สศก. ได้จัดอบรม เรื่อง 
กำรป้องกนัและปรำบปรำม 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2563  
ณ ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร 

 
๔. วิเครำะห์แผนปฏิบัติกำร 

 จำกกำรวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร แล้วมีข้อสังเกตในกำรด ำเนินกิจกรรม/ โครงกำร ดังนี้ 
 4.1 ลักษณะ/ รูปแบบของกิจกรรมที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรด ำเนินกำรจะเป็น
กิจกรรมที่มีลักษณะที่คล้ำยกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน 
 4.2 กำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติฯ ของส่วนรำชกำรยังคงมุ่งเน้นกำรวัดผล 
เชงิปริมำณ ยังไม่วัดผลเชิงคุณภำพจำกผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
 4.3 กำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ยังขำดกำรบูรณำกำรร่วมกันภำยใน
หน่วยงำน ท ำให้กิจกรรรมที่จัดขึ้นเป็นลักษณะของกำรต่ำงคนต่ำงท ำ 



 
 

5. ข้อดี ข้อเสีย ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อดี 
 1) กำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเกิด
ควำมตระหนักในกำรท ำงำนที่เป็นไปตำมระเบียบ ขั้นตอน กฎหมำย และเกิดกำรติดตำมงำนอย่ำงเป็นระบบ 
 2) ก่อให้เกิดกำรปรับปรุงระบบงำนให้เหมำะสมเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรและ 
ประขำชน 
 3) เกดิกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรท ำงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน บุคลำกร 
มีควำมละเอียดรอบคอบในกำรท ำงำน ลดควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินกำรโดยเฉพำะในเรื่องของกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ 
 4) เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรช่วยตรวจสอบกำรท ำงำนของภำครำชกำร กำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชนและเอกชนในกำรตรวจสอบติดตำมกำรท ำงำนของภำครำชกำร 
 5) ประขำชนเกิดควำมมัน่ใจในกำรท ำงำนของภำครำชกำรมำกขึ้น ลดจ ำนวน 
กำรร้องเรียน เพ่ิมควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของภำครำชกำร 
 6) เป็นกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมของเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐให้ปฏิบัติงำนโดยสุจริตและ
ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน เสริมสร้ำงและป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 7) เป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ
กำรด ำรงชีวิตของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำ 
 8) เป็นกำรป้องกันบุคลำกรของหน่วยงำนรำชกำรมิให้กระท ำผิด ซึ่งท ำให้เกิดผล 
ในทำงปฏิบัติทีด่ี โดยเฉพำะเจำ้หนำ้ที่ที่ต้องเก่ียวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง 
 9) เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน มีคุณธรรม
จริยธรรม ค ำนึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมำภิบำล 

 5.2 ข้อเสีย 
 เนื่องจำกปริมำณงำนในภำรกิจหลักท่ีมีมำกและเร่งด่วน ท ำให้บุคลำกรไม่สนใจหรือเห็น
ควำมส ำคัญในกำรเช้ำร่วมกิจกรรมหรือเสนอข้อคิดเห็นต่อกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่มำก 

 5.3 ปัญหำอุปสรรค 
 5.3.1 บุคลำกรของหน่วยงำนบำงหน่วยงำนยังยึดติดกับกำรท ำงำนในรูปแบบเดิม ๆ 
ไม่ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้กำรท ำงำนล่ำช้ำ และไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 5.3.2 ขำดงบประมำณในกำรสนับสนุน 
 5.3.3 กำรจัดอบรม ให้ควำมรู้ จำกหนว่ยงำนกลำง ทั้งในเรื่องวิชำกำรและ 
ด้ำนกำรปอ้งกันยังมีน้อยไม่ต่อเนื่อง 
 5.3.4 ขำดก ำลังพลในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสำยงำนที่ก ำหนด ท ำให้กำรปฏิบัติงำน 
มีประสิทธิภำพไม่เป็นไปตำมที่ได้ตั้งเป้ำหมำยไว้ 
 5.3.5 ขำดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 



 
 

 5.3.6 มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนโครงสร้ำง อัตรำก ำลังเจ้ำหนำ้ที่ภำยในหน่วยงำนบ่อยท ำให้
กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง 

 5.4 ข้อเสนอแนะ 
 1) ส ำหรับกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันและปรำนปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรในกำรจัดท ำแผนฯ สมควรที่จะได้มีกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนอย่ำงชัดเจน 
 2) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยจัดหำวิทยำกร 
กำรให้ควำมรู้ กำรสรำ้งควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรในหน่วยงำนส่วนกลำง และมีกำรถ่ำยทอดไปยังหน่วยงำน
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรด้วย 
 - งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เป็นเรื่องส ำคัญเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนบำงครั้ง
ต้องปฏิบัติงำนนโยบำยของกระทรวงและนโยบำยรัฐบำล ท ำให้ไม่มีเวลำในกำรมำวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงจริงจัง
แผนงำนที่ด ำเนินกำรอำจไม่สมบูรณ์ 
 - งบประมำณของส่วนรำชกำรและบุคลำกรมีจ ำกัด ท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่สมบูรณ์
เท่ำท่ีควร ควรที่จะได้จัดสรรบุคลำกรของหน่วยงำนให้ครบตำมจ ำนวน ไม่ควรให้มีกำรดึงตัวบุคลำกรของ 
ส่วนรำชกำรไปช่วยรำชกำรในกระทรวงหรือกรมอ่ืน ๆ 

6. ข้อพิจำรณำ 

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได้พิจำรณำแล้วพบว่ำในกำรด ำเนินกำรรำยงำนผล 
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปไดต้ำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของแผนงำน 
ส่วนนิติกำร วินัย และเสริมสร้ำงคุณธรรม ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของ ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร จะได้น ำเสนอประเด็นดังกล่ำวให้ที่ประชุมได้พิจำรณำเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ 2564 ต่อไป 


