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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ประกาศนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีมาตั้งแต่
ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยมีการทบทวนผลการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การดาเนินการ
ให้ ดี ขึ้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารทบทวนนโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2553 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมือ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง มุ่ง เน้ นการพัฒ นาคุณ ภาพการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการของ สศก. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานของหน่วยงาน
สศก. จึงได้ทบทวนและปรับปรุงการจัดทานโยบายการกากับดู แลองค์การที่ดีทุกปี เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติสาหรับองค์การ และบุคลากรของหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ
ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง

(ลงชื่อ)
(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มกราคม ๒๕63

ประกาศเจตนารมณ์
ส านั กงานเศรษฐกิจ การเกษตร (สศก.) มีภ ารกิจในการจั ดทาและเสนอแนะยุท ธศาสตร์
แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร เพื่อสร้างความมั่ นคง มั่งคั่งและยั่งยืนแก่ภาคเกษตรของประเทศ
ด้วยการทบทวน พัฒนาแผนพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ พัฒนา
คุณ ภาพข้ อมู ล สารสนเทศและแบบจ าลองการพยากรณ์เ ศรษฐกิจ การเกษตร ให้ มี ความถูก ต้ อง แม่น ย า
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการติดตาม ประเมินผลการใช้
ทรัพยากรเพื่อการพัฒ นาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยประสานความร่ว มมือกับหน่วยงานในสั งกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของ
ประเทศ รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ จัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
เป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าให้สามารถปรับตั วรองรับการ
แข่งขันและสร้างโอกาสการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
ในฐานะผู้บริหารของ สศก. เห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ ดีของ
สศก. เพื่อให้การปฏิบัติราชการสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีความชัดเจน มีคุณธรรม
และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะเป็นการเสริมสร้างความมี
ศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียตลอดไป
รวมทั้งได้ประกาศเจตจานงสุจริต ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ ” เพื่อให้บุคลากร
รับทราบและนาไปปฏิบัติและสาธารณชนรับทราบด้วยแล้ว
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สศก. ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ
แนวทางปฏิบัติงาน มาตรฐานการทางาน รวมทั้งความประพฤติที่ดีบนพื้นฐาน หลักจริยธรรมข้าราชการโดย
บุคลากรทุกระดับของ สศก. และผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ควรนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติ และจะไม่ละเลยการปฏิ บัติ
ตามหลักการที่ปรากฏอยูใ่ นนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
สศก. ได้พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงาน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึง เป็นการแสดงถึง
พัน ธสั ญญาระหว่างหน่ วยงานและบุ คลากรของ สศก. จึงขอให้ทุกคนยอมรับเป็นหลั กการปฏิบัติราชการ
ตลอดไป
(ลงชื่อ)
(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มกราคม ๒๕63
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บทที่ 1 ลักษณะทั่วไป
วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้นาการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ ภายในปี 2565”

พันธกิจ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้กาหนดพันธกิจที่องค์การต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ ผลสาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. เสนอแนะนโยบาย จัดทาแผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทาท่าทีและ
ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2. จัดทาและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค่านิยมขององค์การ

SMART OAE

S = Specialized : ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิ บั ติร าชการด้ ว ยการศึ ก ษา ค้น คว้า และพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อเนื่ อง จนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
M = Moral :

คุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ที่สังคมยอมรับ
เพื่อสนองต่อ ความคาดหวังของสังคม

A = Accountable: ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคานึงถึง
ความสาเร็จของงาน
R = Rational

: เหตุผล หมายถึง การพิจารณาที่จะดาเนินงานใดๆ ด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบ

T = Targetable : เป้าหมาย หมายถึง การกาหนดสิ่งที่ตั้งใจจะทาในอนาคต
OAE = Office of Agricultural Economics หมายถึง สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เป้าประสงค์หลัก
"สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร
ไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"

2
1.1 โครงสร้างองค์การ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการมอบอานาจให้รองเลขาธิการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ลโดยเลขาธิการมอบอานาจให้ รองเลขาธิ การกากับดูแลงานตามภารกิจ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย เลขาธิการ รองเลขาธิการ (รวม ๓ ท่าน) และผู้อานวยการศูนย์/
สานัก/กอง (รวม ๑๙ ท่าน) หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรง (รวม 2 ท่าน) เลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ตามอานาจหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. เศรษฐกิจการเกษตรฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ดังภาพที่ ๑) และมีการกากับดูแลองค์การที่ดี
จากหน่วยงานกลางภาครัฐต่างๆ และภายในของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ดังภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 โครงสร้างและการมอบอานาจ ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ภาพที่ 2 การกากับดูแลองค์การจากหน่วยงานกลางภาครัฐ

3
๑.๒ หลักการและแนวคิด
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สศก. เป็นการสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลภาพรวม
ดังนี้
1) การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการนาหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการไทย
ดังเจตนารมณ์ที่ป รากฏอย่ างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕53
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิ ทธิภ าพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ แห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ให้ ค านึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ดเผยข้ อ มู ล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินการให้ เป็นไปตามมาตรานี้ จึงตราพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
2) นโยบายของรั ฐ บาลเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่ ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิ จอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้ โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการทามาหากินและการดารงชีวิต ในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็น
สาเหตุหนึ่ งของความขัดแย้ งในสั งคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นา
ประเทศ ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็น
จนเป็นภาระแก่ประชาชน มีการทุจริตคอร์รัปชั่นสร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ดังที่ปรากฏใน
ผลการสารวจหรือรายงานประจาปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
และความสะดวกหรือยากง่ายในการทาธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้
2.1) ปรับปรุงระบบราชการด้านองค์การหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือ ขาดความเป็นระเบียบ
ทาให้เกิดเหลื่อมล้าไม่เป็นไปตามกฎตามลาดับหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ
ให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนจั ด ระบบอั ต ราก าลั ง และปรับ ปรุง ค่ าตอบแทนบุค ลากรภาครัฐ ให้ เ หมาะสมและ
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2) ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ ได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน
ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงหรือประวิงเวลา
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2.3) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูน ย์ บ ริ การสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุ มการให้ บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ
ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ
2.4) เสริ มสร้ างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
2.5) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
2.6) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี
2.7) ส่ งเสริ มและสนับ สนุนภาคีองค์การภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
3) ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ นั บ ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ส่ วนราชการต่างๆ นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจัดการให้ เป็น
หน่ ว ยงานที่มีผ ลการปฏิบั ติงานสูง และมีมาตรฐานการทางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนาองค์การ ให้ความสาคัญกับการนาองค์ก ารของผู้บริหาร
ส่วนราชการ ในการกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม ดาเนินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ โดย
มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
มีการดาเนินการระบบการกากับดูแลองค์การที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ความรับผิดชอบด้านการเงิน การป้องก้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งมีวิธีการและมาตรการในการ
จัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๑) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ทั้งนี้ เพื่อมิให้ เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่ ว นตน อันจะทาให้ เกิดความสูญเสี ยต่อรัฐ สั งคม
สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน
๓) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชน
ทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ
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บทที่ 2 นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร ก าหนดนโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อแสดงความมุ่งมั่นการบริหารราชการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยตระหนักถึงความต้องการความคาดหวังของ ผู้ รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม จึงกาหนด
แนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียนโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงานเป็นดังนี้
๒.๑ นโยบายการกากับดูแลรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. เศรษฐกิจ
การเกษตร พ.ศ.2522

แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทาและเสนอแผนพัฒนาการเกษตรตาม พ.ร.บ.
เศรษฐกิจการเกษตรฯ ให้ภาคการเกษตรของประเทศ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
1.2 กากับดูแลให้การเสนอแผนฯ เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรมทุกภาคส่วน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัด
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเกษตร 2.1 จัดทา เสนอแนวทางมาตรการเพื่อช่วยเหลือภาค
ที่ดีมีความสุข
การเกษตรให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
2.2 จัดทาและรายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
ตามหลักวิชาการ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการนาไปใช้
ประโยชน์
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
3.1 โครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
โดยจัดทามาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
3.2 โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงาน
2.2 นโยบายการกากับดูแลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
1. มุ่งมั่นให้บริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
การเกษตรอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและโปร่งใส
2. มุ่งมั่นให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ในผลผลิตและบริการ

แนวทางปฏิบัติ
1.1 กาหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของ
องค์การ สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ
2.1 กาหนดให้มีการสารวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพ
การให้บริการของ สศก.
2.2 การทบทวนรับแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
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2.3 นโยบายการกากับดูแลองค์การ
นโยบายหลัก
1. นโยบายความโปร่งใสฯ
2. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมการใช้ระบบการประเมินองค์การตาม
มาตรฐาน PMQA
4. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางปฏิบัติ
1.1 กาหนดให้มีการดาเนินงานเรื่องคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.1 การซักซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
3.1 สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
4.1 สนับสนุน การบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
4.2 กาหนดให้มีระบบถ่ายทอดค่าเป้าหมายองค์การ
สู่บุคคลผ่านตัวชี้วัด (KPI) ที่มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน
5.1 จัดสัมมนาฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
5.2 จัดประชุมชี้แจง นโยบายและทางการทางาน
แผนการปฏิบัติงานประจาปี
5.3 จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
และทันสมัย

2.4 นโยบายการกากับดูแลผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
1. มุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพ

2. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ ตามหลักความรู้
ความสามารถอย่างมีธรรมาภิบาล

แนวทางปฏิบัติ
1.1 กาหนดแนวทางการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่ตรงกับสมรรถนะองค์การและยุทธศาสตร์
องค์การ
1.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับ
1.3 วางระบบการพัฒนา ทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะสนับสนุน
2.1 จัดทาแนวทางการเติบโตของสายอาชีพและสื่อสารให้
รับรู้ทั่วองค์การ
2.2 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง เพื่อเตรียมผู้นาหรือผู้บริหารในอนาคต

7

บทที่ 3 แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญ ดังนี้
1) สศก. จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
๒) สศก. จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและ
องค์ ก ารจะปฏิ บั ติ ต นตามมาตรฐานแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก าร ที่ ดี ฉ บั บ นี้
อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ ยึดมั่น และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร คนใด กระทาการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
๓) สศก. คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
หลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้
อาจขอคาปรึ กษาจากผู้บริ หารระดับสูง หรือคณะกรรมการบริ การศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศก.
โดยข้อมูลที่ให้ นั้นให้ถือปฏิบัติเป็น ข้อมูล ลับ ทั้งนี้ ผู้ บังคับบัญชาเองก็มีห น้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้
คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้
๔) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันทุกปีโดยคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๕) สศก. จะกาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย การกากับดูแลองค์การที่ ดี
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
๖) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ เลขานุการคณะทางานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ โทร. ๐-2579-๙005
3.2 กระบวนการทบทวน
คณะทางาน PMQA ได้กาหนดกระบวนงานทบทวนนโยบายปีที่ผ่านมาในประเด็นความเชื่อมโยง
ระหว่างโครงการ/กิจ กรรม กับ วิสั ยทัศน์ ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาล ตลอดจน มีการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้า นาปัญหาอุปสรรคที่พบมาปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดดังภาพที่ 3
3.3 นโยบายกากับดูแลตนเองที่ดี ปี 2563-6565
เลขานุการคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดทาร่างนโยบายที่ครอบคลุม
นโยบาย 4 ด้าน ตามพันธกิจองค์การ ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติ ๑๒ โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการ
ส่งเสริมลดใช้พ ลัง งานเชื้อเพลิง 2) โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 3) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 4) โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง และป้องกันการกระทาผิดวินัยและต่ อต้านการทุจริต 6) กิจกรรมเผยแพร่
แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ IT 7) กิจกรรมจัดทาแผนควบคุมภายในของ สศก. 8) การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐ (PMQA 4.0) 9) โครงการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัย 10) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน 11) กิจกรรมส่งเสริมการมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
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12) โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational
Governance) รวม 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
สื่อสาร / นาไปปฏิบัติ
และติดตาม

ทบทวนผลการดาเนินงาน
นโยบายกากับดูแลองค์การทีด่ ี

ทบทวนความเชื่อมโยงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

หลักธรรมาภิบาล
๑. ประสิทธิผล
๒. ประสิทธิภาพ
๓. ตอบสนอง
๔. รับผิดชอบ
๕. โปร่งใส
๖. การมีส่วนร่วม
๗. กระจายอานาจ
๘. นิติธรรม
9. เสมอภาค
10. ฉันทามติ

รัฐ สังคม
สิ่งแวดล้อม
ได้

ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วน
ส่วนเสีย

องค์การ

มาตรการ / โครงการ
1. โครงการส่งเสริมลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง
2. โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
4. โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
5. โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง และป้องกันการ
กระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต
6. กิจกรรมเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบ IT
7. กิจกรรมจัดทาแผนควบคุมภายในของ สศก.
8. การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
(PMQA 4.0)
9. โครงการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อปรับ
สภาพแวดล้อมให้มคี วามปลอดภัย
10. นวัตกรรม
11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน
12. กิจกรรมส่งเสริมการมีคณ
ุ ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
13. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP
14. กิจกรรมเพื่อสังคม
แนวทางปฏิบัติ

ผูป้ ฏิบัติงาน

ภาพที่ 3 Flow chart การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทางาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน PMQA หมวด 1

มาตรการ/โครงการ
ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

น้า
หนัก

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
1. กาหนดกลยุทธ์การลด
การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
2. สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.
รายงานผลการดาเนินงาน
3. ติดตาม/ประเมินผล
รายงานความสาเร็จ
1.กาหนดแผนปฏิบัติการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
2. สานัก/ศูนย์/กอง สศท.
รายงานผลการดาเนินงาน
3. ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน
4. สรุปผลการดาเนินงาน
เสนอผู้บริหาร
1. กาหนดแผนการจัด
สัมมนา
2. ศสส. สศท. และ ศกอ.
เข้าร่วมสัมมนา
3. ประเมินความพึงพอใจ
4. ทบทวนผลลัพธ์

1. โครงการส่งเสริมลดใช้
พลังงานเชื้อเพลิง

ร้อยละของปริมาณน้ามัน
เชื้อเพลิงที่ลดลง

ร้อยละ
6

5

2. โครงการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย

ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ลดลง

ร้อยละ
5

5

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

มีการจัดสัมมนาประจาปี
ให้กับเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา (ศกอ.)
เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

มีการ
ดาเนิน
งาน
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ปี 2563-2565
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
ละ 2 ละ 4 ละ 6 ละ 8 ละ
10

ลดลง ลดลง ลดลง
ร้อย ร้อย ร้อย
ละ 0 ละ
ละ 5
2.5

ไม่มี

ลดลง
ร้อย
ละ
7.5

ลดลง
ร้อย
ละ
10
ขึ้น
ไป
มี

ผลงาน
ตัวชี้วัด

ค่า
ค่า
คะแนน
คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
ที่ได้
นน.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
คณะทางานลดใช้
พลังงาน ของ สศก.
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.

คณะทางานปฏิบัติการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.

คณะทางานปฏิบัติการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
ศสส./สศท.

9

เป้า
หมาย

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทางาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน PMQA หมวด 1
มาตรการ/โครงการ
ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมเพื่อสังคม

ตัวชี้วัด
จานวนกิจกรรมเพื่อสังคม

เป้า
หมาย

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
1.แต่ละสานัก/ศูนย์/กอง/
สศท./หน่วยงานขึ้นตรง
เสนอกิจกรรมเพื่อสังคม
2.จัดทาโครงการ
3.ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการโครงการ
5.ประเมินผลโครงการ

๑
9

-

10

-

5

ผลงาน
ตัวชี้วัด

ค่า
ค่า
คะแนน
คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
ที่ได้
นน.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

11

10

10
กิจกรรม
(มีทั้งหมด
13 กิ
จรรม)

น้า
หนัก

ปี 2563-2565
เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทางาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน PMQA หมวด 1

มาตรการ/โครงการ
ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด

น้า
หนัก

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
1.สารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
2. สรุปผลการประเมิน
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
รับทราบ
1. จัดคลินิกให้คาปรึกษา
เรื่องการเงิน พัสดุ และ
กฎหมาย
2. สรุปและรายงานผล
1. จัดทาและเห็นชอบ
แผนฯ
2. เผยแพร่แผนฯ
ผ่าน Web site

1. โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ

ร้อยละ
80

10

2. โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง และ
ป้องกันการกระทาผิดวินยั และต่อต้านการ
ทุจริต

จานวนกิจกรรม/
โครงการการ
เสริมสร้างวินัย

2 ครั้ง

5

3. กิจกรรมเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบ IT

เผยแพร่แผน
จัดซื้อจัดจ้าง

มี

10

๑
ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

1 ครั้ง

-

2 ครั้ง

ไม่มี
แผนฯ

มีแผนฯ

๕

ร้อยละ ร้อยละ
85
90

-

ผลงาน
ตัวชี้วัด

ค่า
คะแนน
ที่ได้

ค่า
คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
นน.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานัก/ศูนย์/กอง/
สศท.

3 ครั้ง

สลก.

มีแผนฯ
และ
เผยแพร่

สลก.
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เป้า
หมาย

ปี 2563-2565
เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทางาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน PMQAหมวด 1

มาตรการ/โครงการ
ด้านองค์การ

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

น้า
หนัก

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุม

ระดับ
3

10

2. การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐ (PMQA 4.0)

จานวนคะแนนการ
ประเมิน PMQA 4.0

330
คะแนน

10

3. โครงการจัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวก เพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้มีความปลอดภัย

มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัย

มี

5

๑
๒
๓
๔
๕
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

1.ทบทวน/รายงานผล
การควบคุมภายในปีที่
ผ่านมา
2. ยกร่างแผนฯ
3. เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบแผนฯ
4. ติดตามทบทวน/รายงานผล
การดาเนินงาน
5. รายงานผลการดาเนินงานฯ
ต่อกระทรวงฯ
1.ประชุมคณะกรรมการ
310
PMQA
คะ
2. จัดทาข้อมูลเพือ่ ประเมิน
แนน
สถานะองค์การ
3. รายงานผลการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการจัดหาสิ่ง
ไม่มี
อานวยความสะดวก เพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มี
ความความปลอดภัย
2. ขอความเห็นชอบโครงการฯ
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง
4. มีการปรับปรุงสิ่ง
อานวยการความสะดวกฯ

ผลงาน
ตัวชี้วัด

ค่า
คะแนน
ที่ได้

ค่า
คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
นน.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายในของ สศก.
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1. กิจกรรมจัดทาแผนควบคุมภายใน
ของ สศก.

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ

ปี 2563-2565
เกณฑ์การให้คะแนน

-

330
คะ
แนน

-

350
คะ
แนน
มี

คณะทางาน
PMQA

สลก.

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทางาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน PMQAหมวด 1
มาตรการ/โครงการ
ด้านองค์การ
4. นวัตกรรม

ตัวชี้วัด
จานวนนวัตกรรมที่
นามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เป้า
หมาย
10
นวัตกรรม

น้า
หนัก

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
1. เสนอชื่อและรายละเอียด
นวัตกรรม
2.พิจารณานวัตกรรม
3.ดาเนินการนานวัตกรรมไปใช้
4.รายงานผล

1
8

ปี 2563-2565
เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
9

10

11

5

ผลงาน
ตัวชี้วัด

ค่า
คะแนน
ที่ได้

ค่า
คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
นน.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

12

13

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทางาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน PMQAหมวด 1
มาตรการ/โครงการ
ด้านผู้ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

น้า
หนัก

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ

๑

มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5๐ ของ
บุคลากรส่วนกลางอย่างน้อย ๑
กิจกรรม

ร้อยละ
50

10

1. จัดทาแผนปฏิบัติการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. ประเมินผลกิจกรรม

ร้อย
ละ
30

มีการจัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการดาเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของ สศก.

มีการ
ดาเนิน
งาน

5

ไม่มี

3. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผน IDP

ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา

ร้อยละ
50

10

1. กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน
2. ประชุมชี้แจงแนวทางที่
กาหนด
1. จัดทา/เสนอแผนการ
พัฒนารายบุคคล
2. ดาเนินงานตามแผนที่
กาหนด
3. ติดตามผลการดาเนินงาน

ร้อย
ละ
40

ร้อย
ละ
40

ร้อย
ละ
45

ร้อย
ละ
50

ร้อย
ละ
50

ร้อย
ละ
60

ร้อย
ละ
55

๕

ผลงาน
ตัวชี้วัด

ค่า
คะแนน
ที่ได้

ค่า
คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
นน.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อย
ละ
70

สลก.

มี

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต สศก.

ร้อย
ละ
60

สลก.

14

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทางาน
- กิจกรรออกกาลังกาย/แอโรบิค
- กิจกรรม 5 ส.
- กิจกรรมวันสถาปนา
2. กิจกรรมส่งเสริมการมีคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน

ปี 2563-2565
เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

ภาคผนวก

องค์ประกอบในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
วิสัยทัศน์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรชี้นฒาการพั
องค์กรชี“องค์
้นาการพั
นาภาคฒน
ยุทธศาสตร์
เกษตรของ
เกษตรและศู
นย์กลาง
ไปสู่การบริหารจัดการ
สารสนเทศการเกษตร
างประเท
แห่งชาติเกษตรระหว่
ภายในปี 2565

หลักธรรมา
ภิบาล

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

นโยบาย
การกากับ

ดูแล

ค่านิยม
หลัก

1. เสนอแนะนโยบาย จัดทาแผนพัฒนา และ
พัมาตรการทางการเกษตร
นธกิจ สานักงานเศรษฐกิรวมทั
จการเกษตร
้งจัดทาท่าทีและ
1.เสนอแนะนโยบาย
และจั
ด
ท
ายุ
ทธศาสตร์วมมือ
ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่
ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2. จัดทาและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
เกษตรและความร่
วมมือด้าอนเศรษฐกิ
การเกษตรด้วยเทคโนโลยี
ัจฉริยะ จการ”
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร
2.ศึ
วิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิ
จัดกทษา
ารายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจจการเกษตรทั้ง
การเกษตรจั
ดทารายงานสถานการณ์
ภายในประเทศและต่
างประเทศ
เศรษฐกิ
จ
การเกษตรทั
4. ติดตามและประเมิน้งภายในประเทศและ
ผลแผนงาน/โครงการที่
ต่สางประเทศ
าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.ติดตามและประเมินผล/โครงการที่สาคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.จัดทาและบริการข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตร

เชื่อมโยง
- ประสิทธิผล

SMART OAE

- ประสิทธิภาพ

S = Specialized (ความเชี่ยวชาญ)
M = Moral (มีคุณธรรม)
A = Accountable (มีความรับผิดชอบ)
R = Rational (มีเหตุผล)
T = Targetable (มีเป้าหมาย)
OAE = Office of Agricultural Economics (ตัวเรา)

- ตอบสนอง
- รับผิดชอบ
- โปร่งใส
- การมีส่วนร่วม
- กระจายอานาจ
- นิติธรรม
- เสมอภาค
- ฉันทามติ

ความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมกับนโยบายกากับองค์การที่ดี

ค่านิยม
S = Specialized (ความเชี่ยวชาญ)
M = Moral (มีคุณธรรม)
A = Accountable (มีความรับผิดชอบ)
R = Rational (มีเหตุผล)
T = Targetable (มีเป้าหมาย)
OAE = Office of Agricultural Economics (ตัวเรา)

ด้านรัฐ-สังคม สิ่งแวดล้อม
ด้านผู้รบั บริการ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ด้านองค์การ
ด้านผู้ปฏิบัติงาน

15
ผ-1
ผ-1

กระบวนการปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
กิจกรรม
๑. ติดตามผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ปีที่ผ่านมา
ทบทวนความเชื่อมโยงนโยบาย OG และโครงการ กับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อ
(A) และจัดทาร่างนโยบาย
๒. เสนอ ลธก. เห็นชอบ
นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี/แผนปฏิบัติงาน

ผลผลิต / ดัชนีชี้วัด

วัน/เดือน/ปี

นโยบาย / แนวปฏิบัติ / มาตรการ /โครงการ
ที่ครอบคลุม ๔ ด้าน

ม.ค.2562

นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดแี ละ
แผนปฏิบัติงาน/ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะทางาน PMQA หมวด 1 การนาองค์การ
นาเสนอ ลธก. ลงนาม
การนานโยบาย OG ไปปฏิบตั ิ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์

ก.พ.2562

๓. สื่อสารภายในองค์กร /นาไปปฏิบัติ
- จดหมายข่าว
- เว็บไซด์
- แจ้งเวียนสานัก/ศูนย์/ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผน
(D)
๔. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตาม
(L)
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
รอบ ๑๒ เดือน
๕. สรุปผลการดาเนินโยบายการกากับดูแลองค์การทีด่ ี
รายงานการดาเนินนโยบายการกากับดูแล
ทบทวนการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เรียนรู้จาก
องค์การที่ดีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
กระบวนงานเดิม เพื่อเสนอแนะแนวทางใหม่
(I)
๖. ทบทวนนโยบาย OG และโครงการ เพื่อจัดทาร่าง
เสนอร่างนโยบายฯ ปี 2563
นโยบาย ปี 2563

มี.ค.2562

พ.ย.2562
ธ.ค.2562

ม.ค.2563

ผ-2

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทางาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน PMQA หมวด 1

มาตรการ/โครงการ
ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

น้า
หนัก

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
1. กาหนดกลยุทธ์การลด
การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
2. สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.
รายงานผลการดาเนินงาน
3. ติดตาม/ประเมินผล
รายงานความสาเร็จ
1.กาหนดแผนปฏิบัติการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
2. สานัก/ศูนย์/กอง สศท.
รายงานผลการดาเนินงาน
3. ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน
4. สรุปผลการดาเนินงาน
เสนอผู้บริหาร
1. กาหนดแผนการจัด
สัมมนา
2. ศสส. สศท. และ ศกอ.
เข้าร่วมสัมมนา
3. ประเมินความพึงพอใจ
4. ทบทวนผลลัพธ์

1. โครงการส่งเสริมลดใช้
พลังงานเชื้อเพลิง

ร้อยละของปริมาณน้ามัน
เชื้อเพลิงที่ลดลง

ร้อยละ
6

5

2. โครงการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย

ร้อยละของปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ลดลง

ร้อยละ
5

5

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

มีการจัดสัมมนาประจาปี
ให้กับเศรษฐกิจการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.)

มีการ
ดาเนิน
งาน

15

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๕

ผลงาน
ตัวชี้วัด

ค่า
คะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
เฉลี่ยถ่วง
นน.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
ละ 2 ละ 4 ละ 6 ละ 8 ละ
10

ลดลง
ร้อยละ
100

5

0.25

คณะทางานลดใช้
พลังงาน ของ สศก.
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.

ลดลง ลดลง ลดลง
ร้อย ร้อย ร้อย
ละ 0 ละ
ละ 5
2.5

ลดลง
ร้อยละ
100

5

0.25

คณะทางานปฏิบัติการ
ลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอย
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.
คณะทางานปฏิบัติการ
ลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอย

มี

5

0.75

ศสส./สศท.

ไม่มี

ลดลง
ร้อย
ละ
7.5

ลดลง
ร้อย
ละ
10
ขึ้น
ไป
มี

ผ-3

เป้า
หมาย

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทางาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน PMQA หมวด 1
มาตรการ/โครงการ
ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

น้า
หนัก

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ

๑

1.สารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
2. สรุปผลการประเมิน
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
รับทราบ
1. จัดคลินิกให้คาปรึกษา
เรื่องการเงิน พัสดุ และ
กฎหมาย
2. สรุปและรายงานผล
1. จัดทาและเห็นชอบ
แผนฯ
2. เผยแพร่แผนฯ
ผ่าน Web site

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

1 ครั้ง

-

2 ครั้ง

1. โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ

ร้อยละ
80

10

2. โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง และ
ป้องกันการกระทาผิดวินยั และต่อต้านการ
ทุจริต

จานวนกิจกรรม/
โครงการการ
เสริมสร้างวินัย

2 ครั้ง

5

3. กิจกรรมเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบ IT

เผยแพร่แผน
จัดซื้อจัดจ้าง

มี

10

ไม่มี
แผนฯ

มีแผนฯ

ร้อยละ
91.67

5

ผล
ทุจริต
เป็น 0

5

0.25

สลก.

มีแผนฯ มีแผนฯ
และ
และ
เผยแพร่ เผยแพ
ร่

5

0.5

สลก.

๕

ร้อยละ ร้อยละ
85
90

-

3 ครั้ง

ผลงาน
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานัก/ศูนย์/กอง/
สศท.

ผ-4

เป้า
หมาย

ค่า
คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
นน.
0.5

ค่า
คะแนน
ที่ได้

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทางาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน PMQA หมวด 1
มาตรการ/โครงการ
ด้านองค์การ

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

น้า
หนัก

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุม

ระดับ
3

10

2. การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐ (PMQA 4.0)

จานวนคะแนนการ
ประเมิน PMQA 4.0

330
คะแนน

10

3. โครงการจัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวก เพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้มีความปลอดภัย

มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัย

มี

5

๑

๕

1.ทบทวน/รายงานผล
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
การควบคุมภายในปีที่
1
2
3
4
5
ผ่านมา
2. ยกร่างแผนฯ
3. เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบแผนฯ
4. ติดตามทบทวน/รายงานผล
การดาเนินงาน
5. รายงานผลการดาเนินงานฯ
ต่อกระทรวงฯ
1.ประชุมคณะกรรมการ
310
330
350
PMQA
คะ
คะ
คะ
2. จัดทาข้อมูลเพือ่ ประเมิน
แนน
แนน
แนน
สถานะองค์การ
3. รายงานผลการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการจัดหาสิ่ง
ไม่มี
มี
อานวยความสะดวก เพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มี
ความความปลอดภัย
2. ขอความเห็นชอบโครงการฯ
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง
4. มีการปรับปรุงสิ่ง
อานวยการความสะดวกฯ

ค่า
หน่วยงาน
คะแนน
ที่รับผิดชอบ
เฉลี่ยถ่วง
นน.
0.5
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายในของ สศก.

ผลงาน
ตัวชี้วัด

ค่า
คะแนน
ที่ได้

5

5

367

5

0.5

คณะทางาน
PMQA

มี

5

0.25

สลก.

ผ-5

1. กิจกรรมจัดทาแผนควบคุมภายใน
ของ สศก.

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนปฏิบตั ิงานโครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทางาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน PMQA หมวด 1
มาตรการ/โครงการ
ด้านผู้ปฏิบัติงาน
1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทางาน
- กิจกรรม 5 ส.

3. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผน IDP

น้า
หนัก

มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5๐ ของ
บุคลากรส่วนกลางอย่างน้อย ๑
กิจกรรม
มีการจัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการดาเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของ สศก.

ร้อยละ
50

10

1. จัดทาแผนปฏิบัติการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. ประเมินผลกิจกรรม

ร้อย
ละ
30

มีการ
ดาเนิน
งาน

5

ไม่มี

ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา

ร้อยละ
50

10

1. กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน
2. ประชุมชี้แจงแนวทางที่
กาหนด
1. จัดทา/เสนอแผนการ
พัฒนารายบุคคล
2. ดาเนินงานตามแผนที่
กาหนด
3. ติดตามผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ

๑

ร้อย
ละ
40

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
ร้อย
ละ
40

ร้อย
ละ
50

ร้อย
ละ
60

ร้อย
ละ
50

ร้อย
ละ
55

ค่า
หน่วยงาน
คะแนน
ที่รับผิดชอบ
เฉลี่ยถ่วง
นน.
0.5
สลก.

๕
ร้อย
ละ
70

ร้อยละ
100

5

มี

5

0.25

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต สศก.

ร้อยละ
82.52

5

0.5

สลก.

มี

ร้อย
ละ
45

ค่า
คะแนน
ที่ได้

ผลงาน
ตัวชี้วัด

ร้อย
ละ
60

ผ-6

2. กิจกรรมส่งเสริมการมีคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน

เป้า
หมาย

