
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. บทนำ 
ความเป็นมา 
 1. การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ความไม่โปร่งใสและการทุจริต
คอร์รัปชันเกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ เอกชน และการเมือง สาเหตุเกดิจากคนและระบบ “คน” เป็นต้นเหตุสำคัญของ
ปัญหาทัง้หมด และ “ระบบ” เป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกับ “คน” ที่ก่อความไม่โปร่งใสและการทุจริต 
คอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ” และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ใช้ช่องว่าง
จากกฎระเบียบ การบริหารจัดการไม่ได้ใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนล้มเหลว ระบบอุปถัมภ์
เข้มแข็งกว่าระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษผู้กระทำผิดไม่ศักดิ์สิทธิ์ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล
สภาพดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส ความไม่เป็นธรรม รวมทัง้เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 
 2. คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบการจัดตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ศปท.) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ีสำนักงาน
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และ ส่วนราชการ 
ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(สำนักงาน ก.พ.ร.) เสนอ โดยให้มีอำนาจหน้าที่สำคัญคือ เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกีย่วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทัง้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล 
ที่เก่ียวข้อง 
 3. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 69/ 2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดแนวทาง/ มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือ 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น 
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง
เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิขอบได้ ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการ
และเจา้หนา้ที่ของรัฐ กระทำการหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑว์ิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2550 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและ
รวดเร็ว 



 
 

 4. พลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ
และความชื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบรหิารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
 5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งขาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และองค์กร
ภาคีเครือข่ายรฐัธรรมนูญ 7 องค์กรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 2556 - 2560) และได้เสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณารับหลักการ  
พร้อมทั้งมีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวฯ แปลงไปสู่ 
การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจนถึงปี 2560 แสะเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่2 (พ.ศ. 2556 - 
2560) สู่การปฏิบัติ และที่ประชุมได้แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 35 กระทรวง จัดส่ง 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที ่
30 กันยายน 2557 
 6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) เริ่มตนเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 โดย พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดมอบนโยบายใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564) และคณะยกรางยุทธศาสตรชาติฯ 
ใหดําเนินการยกรางยุทธศาสตรฯ ระยะท่ี 4 ตามกระบวนการทางวิชาการ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปของประเทศไทย รวมทั้งใหรับฟง 
ความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และ ผูปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคมอยางรอบดานเพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติที่สามารถยกระดับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางชัดเจนเปนรูปธรรม มีกลไกการบูรณาการการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สามารถสงผลให้ 
การทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้งสามารถนําไปใชในการจัดทําคําของบประมาณแผนดินป พ.ศ. 2561 ของ
หนวยงานภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับสมบูรณ์ ที่กำหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจ



 
 

หลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์  
6 ด้าน ได้แก ่สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน 
การทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
ชาติฯ ระยะที ่3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที สำหรับหน่วยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถนำไปปรับใช้ในงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลาง
กระแสโลกในปัจจุบัน 
 ทั้งนี ้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ีรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย 
 ต่อมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เชญิทุกหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ 
ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทย 
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ปี 2562 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น  
 ในการประชุมคณะกรรมการ ป. ป.ช. ครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที ่30 กันยายน 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
 7. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต 
 วิสัยทัศน ์: “สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต” 
 พันธกิจ :  1. ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม 
 2. พัฒนาเครือขา่ยป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุล 

อำนาจ 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ 



 
 

ปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย

แก่ทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกรง่แก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 8. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 
2560) 
 วิสัยทัศน์ : “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 
 พันธกิจ :  1. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกการต่อตา้นการทุจริต รวมถึง

ปรับเปลี่ยนฐานความคิดเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 2. พัฒนาความรว่มมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทำงานระหว่าง
เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน และปรับปรุง
กฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการบูรณาการและการดำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

 3. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย 
โดยเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 

 4. สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันและร่วมป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต 

 ยุทธศาสตร ์: ยุทธศาสตร์ที ่1 : ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต 
เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้าน 
การทจุริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 : พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและ
เครือข่ายระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่  4 : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากรทุกภาคส่วน 

 9. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) 



 
 

 วิสัยทัศน์ :  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
  (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  
 พันธกิจ :  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

 ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 8. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และ
วางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์รวมทัง้จัดทำและให้บริการขอ้มลูข่าวสารการเกษตรอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และทั่วถึง โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้การเกษตร 
ของประเทศมีความพร้อมสำหรับการแข่งขนัในตลาดโลกและเพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. การดำเนินการ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

 วิสัยทัศน์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 “องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ” 

 พันธกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร 
 2. จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 5. พัฒนาระบบบริหาร บุคลากร และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

 ค่านิยมองค์การ "OAE" 
 O = Openness : การเปิดกว้างทางความคิด 
 A = Awakening : การตื่นตัว ตื่นรู้ 
 E = Effectiveness : การทำงานที่มีประสิทธิผล 
 ความหมายของค่านิยม ความภาคภูมิใจที่เป็น สศก. อย่างมีคุณธรรมและตรวจสอบได้ 



 
 

 O = Openness : การเปิดกว้างทางความคิด หมายถึง รับฟังแนวคิดที่หลากหลายและ
แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ ค้นคว้าหาข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างรอบด้าน
และคัดกรองส่วนที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้กับงานและต่อยอดความคิดให้กว้างไกล 

 A = Awakening : การตื่นตัว ต่ืนรู้ หมายถึง มุ่งมัน่ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้
มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างใกล้ชิด 
และนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง และคาดการณ์แนวโน้มอันจะส่งผลกระทบต่อ
งานตามพันธกิจและภาพรวมของประเทศ 

 E = Effectiveness : การทำงานที่มีประสิทธิผล หมายถึง ทำงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์
สุดท้ายของงานที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

 เมื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมเป็นตามค่านิยมองค์การได้ระดับหนึ่ง 
ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำศัญด้านธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นความท้าทายจากสังคม จึงมอบให้คณะทำงาน 
PMQA พิจารณาเพ่ิมเติมค่านิยมด้านพฤติกรรมเกีย่วกับความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) และ 
การมีคุณธรรม (Ethics) เพ่ือหล่อหลอมพฤติกรรม บุคลากร สศก. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 คำขวัญ “รวมเป็นหนึ่ง เข้าถึงปัญหา สร้างแนวทางพัฒนา นำทางเกษตรไทย” 

3. สรุปผลการดำเนินการ 

 รายงานผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต 
 

มาตรการ 
กิจกรรม/ โครงการ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2564 

1. เสริมสร้างองค์
ความรู้การ
ป้องกันการ
กระทำผิดวินัย
และต่อต้าน 
การทุจริต 

1.1 โครงการอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างและป้องกัน 
การกระทำผิดวินัยและ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 

บุคลากรมีการรักษาวินัย
และร่วมต่อต้าน 
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
1. จัดฝึกอบรม เรื่อง แนวทาง
และวิธีการในการดำเนินงาน
โครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564  
2. จัดคลินิคให้คำปรึกษาแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่



 
 

 
 
 
 
 
1.2 กิจกรรมหลักสูตร 
“การเป็นข้าราชการที่ดี” 
เป็นการปลูกคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษาวินัย 
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 
1.3 กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
บุคลากรเข้าใหม่ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงาน 
มีความเข้าใจในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

ระหว่างหน่วยงานในสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 
4 มีนาคม 2564 ให้กับกอง
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ 

1 ครั้ง 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

2. พัฒนาและ
ยกระดับรูปแบบ
การสื่อสารใน 
การสร้างจิตสำนึก
และทัศนคติเพ่ือ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

2.1 กิจกรรมการคัดเลือก
เพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
(ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำดีเด่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีบุคลากรของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
ได้รับการยกย่องชมเชย
ในความประพฤติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต (ได้รับ 
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการดีเด่น) 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
(ครุฆทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 
2563 
1.1 นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
การเกษตร ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร 
1.2 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชา
นนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ 2 
2. ข้าราชการพลเรือน 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 โครงการจัดกิจกรรม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ได้รับ 
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเรื่องการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาตนเองปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ 

ดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติ) 
ประจำปี พ.ศ. 2563 
2.1 นางประเทือง วาจรัต 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 
2.2 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 
2.3 นายสมจิต นงนุช พนักงาน
ขับรถยนต์ ส2 ศูนย์ประเมินผล 
2.4 นายอุดร นิ่มดำ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ 1 

 
จำนวนผู้ได้รับการเผยแพร่ 
ไม่ต่ำกว่า 50 - 100 คน 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3. การส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับ
การดำเนินชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 กิจกรรมส่งเสริม 
การดำเนินชีวิตและ 
การปฏิบัติงานตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
3.2 เผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
การเรียนรู้ตามรอย 
พระยุคลบาท เสริมสร้าง

บุคลากรได้รับ 
การส่งเสริมการดำเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติงาน
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม และร่วม
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

3 ช่องทาง 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 

 
1 ครั้ง 

จัดการบรรยายแนวทางและ
วิธีการในการดำเนินงาน
โครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต 



 
 

ค่านิยมคุณธรรมและ 
ปลูกจิตสำนึกต่อต้าน 
การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
หวัข้อ "ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย 
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2562" ผ่านระบบออนไลน์ ณ 
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร
นวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เมื่อวันที่  
13 กันยายน 2564  

4. พัฒนาองค์
ความรู้และทักษะ
แก่บุคลากร 
ที่เก่ียวกับ 
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต 
 

 

กิจกรรมสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมอบรมสัมมนา
ความรู้ต่อต้านการทุจริต/ 
วินัย และกฎหมาย 

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ได้รับการสนับสนุนให้
เข้าร่วมอบรมสัมมนา
ความรู้ต่อต้าน 
การทุจริต/ วินัย และ
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
1. เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการป้องกัน 
การทุจริตในภาครัฐเชิงรุก รุ่นที่ 
1 ในวันที่ 20 - 21 เมษายน 
2564 ณ โรงแรมเลสท์เวสเทิร์น 
พลัส แวนด้า แกรนด์ 
2. เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการป้องกัน 
การทุจริตในภาครัฐเชิงรุกใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางไกล 

5. แลกเปลี่ยน
ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ 
ด้านป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระทำผิดวินัย
และต่อต้านการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ป้องกันการกระทำ
ผิดวินัยและต่อต้าน 
การทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

2 ครั้ง 
1. เข้าร่วมโครงการสร้าง
วิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ



 
 

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
2. รับชมการจัดงานวันต่อต้าน
คอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด "จัด
โกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว 
"Power of Data" ในวันที่ 15 
กันยายน 2563 ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต 

 
มาตรการ 

กิจกรรม/ โครงการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2564 

1. สร้างแนวทาง
ป้องกันและยับยั้ง
การทุจริต  
เพ่ิมความโปร่งใส
ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1.1 กิจกรรมรายงาน
ข้อมูลการดำเนินการ 
ทางวินัย แพ่ง อาญา และ
มติข้อสั่งการ 
 
 
 
1.2 กิจกรรมเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2560 

มีการรายงาน ติดตาม
การดำเนินการทางวินัย 
แพ่ง อาญา และ 
มติข้อสั่งการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
มีการเปิดเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

12 ครั้ง 
สศก. ได้ดำเนินการรายงาน
ข้อมูลดังกล่าวแก่ ศปท. กษ. 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 
จำนวน 11 ครั้ง 

 
1 กิจกรรม 

สศก. ได้เปิดเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2560 

2. ส่งเสริม
บุคลากรทุกระดับ
ยึดถือปฏิบัติตาม
ประมวล
จริยธรรมใน 
การปฏิบัติหน้าที่ 

2.1 โครงการอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และ
การต่อต้านทุจริต 
 
 
 
 
 
 

จำนวนการส่งบุคลากร
ในหน่วยงานเข้า
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เข้าร่วมในโครงการ 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
1. เข้าร่วมงานวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 
ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน 
ปปช. 
2. เข้าร่วมโครงการรณรงค์วัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด 
"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



 
 

 
 
 
 
 
 
2.2 ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ใสสะอาด ร่วมต้นการมุจริต 
(Zero tolerance &Clean 
MOAC)" ในวันที่ 7 ธันวาคม 
2563 ณ ห้องประชุม 115 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
1 ช่องทาง 

สศก. เข้าร่วมรับฟัง 
การบรรยายโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 กิจกรรมประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

หน่วยงานมีระดับ
คะแนนคุณธรรม 
และความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานสูงมาก 

85 คะแนน 
สศก. ได้คะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) จำนวน 87.02 
คะแนน 

4.พัฒนา
มาตรการเชิงรุก 
ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ในแต่ละระดับ 

4.1 การอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และ
ระเบียบนำมาปฏิบัติใน
การบริหารงานจัดซื้อ 
จัดจ้างได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
4.2 มีหน่วยงานรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ 
การดำเนินงานด้าน 

จำนวนผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมด้าน 
การพัสดุ การเงิน ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
มีการรายงานเกี่ยวกับ
การดำเนินงานด้าน 
การป้องกันและ

50 คน 
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
"กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ภาครัฐ (PDPA for 
Government Officer) ผ่าน
การฝึกอบรมแบบห้องเรียน
เสมือน (Virtual Classroom) 
ในวันที่ 16 และ 22 กรกฏาคม 
2564  

 
1 กิจกรรม 

สศก. ดำเนินการตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 



 
 

การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ขับเคลื่อนการทำงาน 

ปราบปรามการทุจริต
และขับเคลื่อน 
การทำงาน 

การทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (ศปท. สศก.) 
 

5. การปรับปรุง
กระบวนการ
ปราบปราม 
การทุจริตให้มี
ความรวดเร็ว 

5.1 ในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยการประกวดราคาและ
สอบราคาผ่านบอร์ดและ
เว็บไซต์หน่วยงาน 
กรมบัญชีกลาง และ 
แจ้งราคากลางตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 
 
5.2 จัดให้มีหรือปรับปรุง
แก้ไข พัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
หรือข้อบังคับต่าง ๆ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

การเผยแพร่ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 

1 กจิกรรม 
สศก. ดำเนินการการจัดซื้อ 
จัดจ้างโดยการประกวดราคา
และสอบราคาผ่านบอร์ดและ
เว็บไซต์หน่วยงาน 
กรมบัญชีกลาง และแจ้งราคา
กลางตามหลักเกณฑ์ท่ี
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดไว้ 

 
1 คู่มือ/ แนวทาง 

สศก. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ
และแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่
ของ สศก. ในการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของ สศก. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรการ 

กิจกรรม/ โครงการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2564 

1. สนับสนุน 
การสร้าง
เครือข่ายใน 
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต 

1.1 กิจกรรมบูรณาการ
ทำงานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 
 
 
 
 
 

มีการประสาน 
การทำงานด้านป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง 
 
 
 
 
 

2 กิจกรรม 
1. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง
มาตรการแนวทางในการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
โดยการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต รุ่นที่ 1 ในวันที่ 29 
มกราคม 64 ณ ห้องประชุม
กรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 กรม
พัฒนาที่ดิน  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 กิจกรรมการสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย 
ด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
มีการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง 

2. เข้าร่วมโครงการสร้าง
วิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

 
1 กิจกรรม 

เข้าร่วมสัมมนาสาธารณะของ
หลักสูตร “นักบริหาร
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง” 
(นยปส.) รุ่นที่ 12 ซึ่งกำหนดให้
ผู้เข้าร่วมอบรมต้องร่วมกัน
จัดทำยุทธศาสตร์รุ่น 
ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
นำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวสู่
สาธารณะเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
ระบบ Zoom 

2. ปรับปรุงระบบ
รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมพัฒนาระบบ 
การจัดการเรื่องร้องเรียน 

มีระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนและตอบสนอง
ข้อร้องเรียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

1 กิจกรรม 
สศก. มีระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนและตอบสนอง 
ข้อร้องเรียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบ
การทำงานแบบ
บูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ

กิจกรรมประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกและภาคส่วน 
ต่าง ๆ ในการดำเนินการ
ด้านการป้องกันและ

มีการประสาน 
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ใน 
การดำเนินการป้องกัน

6 ครั้ง 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 



 
 

ประชาสังคม ปราบปรามการทุจริต และปราบปราม 
การทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับเจตจำนงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 
มาตรการ 

กิจกรรม/ โครงการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2564 

1. การประกาศ
เจตจำนงใน 
การต่อต้าน 
การทุจริตของ
หน่วยงาน 

กิจกรรมประกาศเจตจำนง
สุจริตสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเพื่อสร้าง
บรรทัดฐานใน 
การดำเนินงานของ
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

มีการประกาศเจตจำนง
สุจริตสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
สร้างบรรทัดฐานใน 
การดำเนินงานของ
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

1 กิจกรรม 
สศก. ดำเนินการประกาศ
เจตจำนงสุจริตสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเรียบร้อย
แล้ว ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับ 
การป้องกัน 
การทุจริตเชิง
นโยบาย 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตจำนงของ
เลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเชิงรุก
ในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

มีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ประกาศ
เจตจำนงของเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเชิงรุกใน 
การต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

1 ครั้ง 
สศก. ดำเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ประกาศ
เจตจำนงของเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เชิงรุกในการต่อต้านการทุจริต 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทางเว็บไซต์ของ สศก. 

3. การวาง
มาตรการเสริมใน
การสกดักั้น 
การทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

3.1 แจ้งเวียนประกาศ
เจตจำนงของเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเชิงรุกใน 
การต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ ทั้งรูปแบบ
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 
3.2 การจัดอบรม 
ปลูกจิตสำนึกด้าน 
การป้องกันและ

มีหนังสือแจ้งเวียน 
การประกาศเจตจำนง
ของเลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเชิง
รุกในการต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
ทั้งรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 
มีการกำกับ ติดตาม
ประเมินผล 
การดำเนินงานของ

1 ครั้ง 
สศก. ดำเนินการเวียนประกาศ
นโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

1 กิจกรรม 
สศก. ได้จัดคลินิคให้คำปรึกษา
แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่



 
 

ปราบปรามการทุจริต หน่วยงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ระหว่างหน่วยงานในสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 
4 มีนาคม 2564 ให้กับกอง
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ 

 
๔. วิเคราะห์แผนปฏิบัติการ 

 จากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แล้วมีข้อสังเกตในการดำเนินกิจกรรม/ โครงการ ดังนี้ 
 4.1 ลักษณะ/ รูปแบบของกิจกรรมที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการจะเป็น
กิจกรรมที่มีลักษณะที่คล้ายกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
 4.2 การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติฯ ของส่วนราชการยังคงมุ่งเน้นการวัดผล 
เชงิปริมาณ ยังไม่วัดผลเชิงคุณภาพจากผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
 4.3 การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ยังขาดการบูรณาการร่วมกันภายใน
หน่วยงาน ทำให้กิจกรรรมที่จัดขึ้นเป็นลักษณะของการต่างคนต่างทำ 

5. ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อดี 
 1) การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิด
ความตระหนักในการทำงานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
 2) ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและ 
ประขาชน 
 3) เกดิการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากร 
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ลดความผิดพลาดในการดำเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 4) เกิดการสร้างเครือข่ายในการช่วยตรวจสอบการทำงานของภาคราชการ การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและเอกชนในการตรวจสอบติดตามการทำงานของภาคราชการ 
 5) ประขาชนเกิดความมัน่ใจในการทำงานของภาคราชการมากขึ้น ลดจำนวน 
การร้องเรียน เพ่ิมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของภาคราชการ 
 6) เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของเจ้าหนา้ที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7) เป็นการส่งเสริมให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดำรงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา 



 
 

 8) เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระทำผิด ซึ่งทำให้เกิดผล 
ในทางปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะเจา้หนา้ที่ที่ต้องเก่ียวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง 
 9) เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม
จริยธรรม คำนึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล 

 5.2 ข้อเสีย 
 เนื่องจากปริมาณงานในภารกิจหลักท่ีมีมากและเร่งด่วน ทำให้บุคลากรไม่สนใจหรือเห็น
ความสำคัญในการเช้าร่วมกิจกรรมหรือเสนอข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการดังกล่าวไม่มาก 

 5.3 ปัญหาอุปสรรค 
 5.3.1 บุคลากรของหน่วยงานบางหน่วยงานยังยึดติดกับการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ 
ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้การทำงานล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 5.3.2 ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 
 5.3.3 การจัดอบรม ให้ความรู้ จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและ 
ด้านการปอ้งกันยังมีน้อยไม่ต่อเนื่อง 
 5.3.4 ขาดกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่กำหนด ทำให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
 5.3.5 ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่
 5.3.6 มีการปรับปรุงเปลี่ยนโครงสร้าง อัตรากำลังเจ้าหนา้ที่ภายในหน่วยงานบ่อยทำให้
การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง 

 5.4 ข้อเสนอแนะ 
 1) สำหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการการป้องกันและปรานปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ 2564 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการจัดทำแผนฯ สมควรที่จะได้มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอย่างชัดเจน 
 2) การสร้างองค์ความรู้ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยจัดหาวิทยากร 
การให้ความรู้ การสรา้งความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลาง และมีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงาน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วย 
 - งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นเรื่องสำคัญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางครั้ง
ต้องปฏิบัติงานนโยบายของกระทรวงและนโยบายรัฐบาล ทำให้ไม่มีเวลาในการมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจัง
แผนงานที่ดำเนินการอาจไม่สมบูรณ์ 
 - งบประมาณของส่วนราชการและบุคลากรมีจำกัด ทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์
เท่าท่ีควร ควรที่จะได้จัดสรรบุคลากรของหน่วยงานให้ครบตามจำนวน ไม่ควรให้มีการดึงตัวบุคลากรของ 
ส่วนราชการไปช่วยราชการในกระทรวงหรือกรมอ่ืน ๆ 

 

 



 
 

6. ข้อพิจารณา 

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้พิจารณาแล้วพบว่าในการดำเนินการรายงานผล 
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถดำเนินการให้เป็นไปไดต้ามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
ส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม ในฐานะเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จะได้นำเสนอประเด็นดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

 


