
 
 

  



 
 

 



 
 

 



1 
 

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไป 
วิสัยทัศน ์
          องค์กรชี้นําการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

พันธกิจสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑. เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร 
๒. จัดทํา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
๔. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ค่านิยมขององค์การ         (OAE)² 

ความหมายของค่านิยม ความภาคภูมิใจที่เป็น สศก. อย่างมีคุณธรรมและตรวจสอบได้ 

O  =  Openness : การเปิดกว้างทางความคิด หมายถึง รับฟังแนวคิดที่หลากหลาย และแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างรอบด้านและ
คัดกรองส่วนที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้กับงานและต่อยอดความคิดให้กว้างไกล 

O  =  Ownership : ความเป็นเจ้าของ หมายถึง การคิดเหมือนเจ้าของกิจการในทางดีและเหมาะสม 
มุ่งมั่นผลิตบริการและสินค้าที่ดี ให้บริการอย่างโปร่งใสและเสมอภาค 

A  =  Awakening : การตื่นตัว ตื่นรู้ หมายถึง มุ่งมั่นในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
อยู่ตลอดเวลา ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างใกล้ชิด และ
นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง และคาดการณ์แนวโน้มอันจะส่งผลกระทบต่อ
งานตามพันธกิจและภาพรวมของประเทศ 

A  =  Accountability : ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จของงาน 

E  =  Effectiveness : การทํางานที่มีประสิทธิผล หมายถึง ทํางานโดยคํานึงถึงผลลัพธ์สุดท้ายของงานที่
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

E  =  Ethic : จริยธรรม/คุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ที่
สังคมยอมรับ เพื่อสนองต่อความคาดหวังของสังคม 

 เมื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมเป็นตามค่านิยมองค์การได้ระดับหนึ่ง ผู้บริหารได้
ตระหนักถึงความสําคัญด้านธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นความท้าทายจากสังคม จึงมอบให้คณะทํางาน PMQA 
พิจารณาเพิ่มเติมค่านิยมด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) และการมี
คุณธรรม (Ethics) เพื่อหล่อหลอมพฤติกรรม บุคลากร สศก. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต และได้นําเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ มีมติ
เห็นชอบให้ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนําค่านิยมองค์กรไปส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องน
ได้รับรู้ ยอมรับ และนําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

คําขวัญ  “ รวมใจเป็นหนึ่ง เข้าถึงปัญหา สร้างแนวทางพัฒนา นําพาเกษตรไทย” 
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1.1 โครงสร้างองค์การ 

สศก. แบ่งกลุ่มภารกิจออกเป็น ๓ กลุ่ม  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
(ภาพที่ ๑) เลขาธิการมอบอํานาจให้รองเลขาธิการกํากับดูแลงาน ๓ ด้าน ดังนี้ ๑)ด้านวิชาการ ๒) ด้าน
สารสนเทศ ๓) ด้านการบริหาร 

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย เลขาธิการ รองเลขาธิการ (๓ ท่าน) และผู้อํานวยการ ศูนย์/สํานัก/กอง 
(๑๙ ท่าน) หน่วยงานขึ้นตรง ลธก. ปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. เศรษฐกิจการเกษตร และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามภาพที่ ๑) 



 

ภาพที่ 1 โครงสร้างสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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๑.๒ หลักการและแนวคดิ 

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของ สศก. เป็นการสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล
ภาพรวมดังนี้ 

1) การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการนําหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการไทย 
ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้
ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
  การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จึงตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

2) นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุรจิตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

    ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โต ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอํานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการทํามาหากินและการดํารงชีวิต ในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็น
สาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จําเป็น
จนเป็นภาระแก่ประชาชน มีการทุจริตคอร์รัปช่ันสร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ดังที่ปรากฏใน
ผลการสํารวจหรือรายงานประจําปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
และความสะดวกหรือยากง่ายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 

 2.1) ปรับปรุงระบบราชการด้านองค์การหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2.2) ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 
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2.3) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามที่ชุมชนต่างๆ ผ่าน
ระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ 

 2.4) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

 2.5) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  

2.6) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและ
ประพฤติชอบทั้งในด้านวินัยและคดี 

2.7) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์การภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดต้ังขึ้นเพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

3) สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็น
หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์การ ให้ความสําคัญกับการนําองค์กรของผู้บริหารส่วน
ราชการ (หัวข้อ๑.๑ ก (๒) ให้ส่วนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยส่งเสริม การประพฤติ ปฏิบัติตามหลัก
นิติธรรม และมีจริยธรรม  (หัวข้อ ๑.๒ ก (๖) ระบบการกํากับดูแลองค์การ การทบทวนและกํากับ การ
ปฏิบัติงาน การเงิน การป้องกันการทุจริต และการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หัวข้อ ๑.๒ ข (๘) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การจัดการและคาดการณ์ผลกระทบในเชิง
ลบต่อสังคม การเตรียมการเชิงรุก กระบวนการ ตัววัดและเป้าประสงค์สําคัญ การดําเนินการเรื่องความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการบริการและการปฏิบัติงาน (๙) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การส่งเสริมและสร้าง
ความมั่นใจ กระบวนการ และตัววัดในการส่งเสริมและกํากับดูแล การดําเนินการกรณีการกระทําที่ขัดต่อหลัก
จริยธรรม (๑๐) ความผาสุกของสังคม และประโยชน์สุขของสังคม 

 
๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

๑) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม 
สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน 

๓) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชน
ทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
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บทที่ 2 นโยบายการกํากบัดแูลองค์การทีด่ ี

สศก. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีให้สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาล เพื่อแสดงความ
มุ่งมั่นการบริหารราชการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน การบริหารจัดการภาครัฐ โดยตระหนักถึงความต้องการ
ความคาดหวังของ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบาย
ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนโยบายด้านองค์การ และ
นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน เป็นดังนี้ 

๒.๑ นโยบายการกํากับดูแลรัฐ สังคมสิ่งแวดล้อม 

2.2 นโยบายการกาํกบัดแูลผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลกั แนวทางปฏบิตั ิ
1. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. เศรษฐกจิ
การเกษตร 
 
 
 
 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเกษตร
ที่ดีมีความสุข 
 
 
 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.1 จัดทําและเสนอแผนพฒันาการเกษตรตาม พ.ร.บ. 
เศรษฐกิจการเกษตรให้ภาคการเกษตรของประเทศ 
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
1.2 กํากับดูแลให้การเสนอแผนฯ เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรมทุกภาคส่วน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัด 
2.1 จัดทํา เสนอแนวทางมาตรการเพื่อช่วยเหลือภาค
การเกษตรให้มัน่คงและมั่งคั่ง 
2.2 จัดทําและรายงานข้อมูลเศรษฐกจิการเกษตร ตาม
หลักวิชาการ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการนําไปใช้
ประโยชน์ 
3.1 ส่งเสรมิกิจกรรมการอนรุักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.2 ปลูกฝังค่านิยมการใช้สนิค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.3 จัดทําและเสนอแผนบรหิารทรัพยากรการเกษตรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลกั แนวทางปฏบิตั ิ
1. มุ่งมั่นให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
การเกษตรอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและโปร่งใส 
 
 
2. มุ่งมั่นใหผู้้รบับริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในผลผลิต
และบริการ 

1.1 กําหนดมาตรฐานการให้บริการและประกาศให้ทราบ
อย่างทั่วถึง 
1.2 กําหนดกระบวนการรับฟังความเห็นของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมเสมอภาค 
2.1 กําหนดให้มีการสํารวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการ
ให้บริการของ สศก. 
2.2 สร้างกลไกให้ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียสําคัญ
มีส่วนร่วมในกระบวนงานสําคัญ 
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2.3 นโยบายการกาํกบัดแูลองค์การ 
นโยบายหลกั แนวทางปฏบิตั ิ

1. นโยบายความโปร่งใสฯ 
 
2. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
3. ส่งเสริมการใช้ระบบการประเมินองค์การตาม
มาตรฐาน PMQA 
4. ส่งเสริมใหผู้้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 กําหนดให้มีกระบวนงานบริหารความเสี่ยงด้าน    
ธรรมาภิบาล 
2.1 จัดทําระบบป้องกันฐานข้อมูล 
2.2 จัดทําและซ้อมแผนในภาวะฉุกเฉิน 
3.1 สนับสนุนกิจกรรมเรียนรูต้ามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
4.2 สนับสนุน การบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
4.3 สนับสนุนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากร 
4.4 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
4.5 กําหนดให้มีระบบถ่ายทอดค่าเป้าหมายองค์กรสู่
บุคคลผ่านตัวช้ีวัด (KPI) ที่มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน 
5.1 มรีะบบจดัหาอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพและทนัสมัย 

2.4. นโยบายการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน 

นโยบายหลกั แนวทางปฏบิตั ิ
1. มุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ ตามหลักความรู้
ความสามารถอย่างมีธรรมาภิบาล 

1.1 กําหนดแนวทางการสรรหาบุคลากรทีม่ีความรู้ 
ความสามารถที่ตรงกับสมรรถนะองค์การและยุทธศาสตร์
องค์การ 
1.2 ส่งเสรมิการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับ 
1.3 วางระบบการพัฒนา ทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะสนับสนุน 
2.1 จัดทําแนวทางการเติบโตของสายอาชีพสื่อสารให้รับรู้
ทั่วองค์การ 
2.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนบุคลากรทีม่ี
ศักยภาพสูง เพื่อเตรียมผู้นําหรือผู้บริหารในอนาคต 
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บทที่ 3 แนวทางส่งเสรมิและผลักดนัการปฏิบัตติามนโยบายการกํากับดแูลองค์การทีด่ ี
 
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้ 

1) สศก. จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

๒) สศก. จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การ
จะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดย
จะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการ
ทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คน
ใด กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

๓) สศก. คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
หลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ 
อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมประจํา สศก. โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือ
ปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

๔) นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปีโดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

๕) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ําเสมอ 

๖) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ เลขานุการคณะทํางานการบริหารจัดการ
ภาครัฐหมวด ๑ โทร. ๐๒-๙๔๐๗๐๒๙ 

3.2 กระบวนการทบทวน  

คณะทํางาน PMQA ได้กําหนดกระบวนงานทบทวนนโยบายปีที่ผ่านมาในประเด็น ความเชื่อมโยง
ระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาล ตลอดจน มีการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้า นําปัญหาอุปสรรคที่พบมาปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดดังภาพที่ 2 

3.3 นโยบายกํากับดูแลตนเองที่ดี ปี 2559 
เลขานุการคณะทํางาน PMQA หมวด1 จัดทําร่างนโยบายที่ครอบคลุมนโยบาย 4 ด้าน ตามพันธกิจ

องค์การครอบคลุมแนวทางปฏิบัติ ๑๒ โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมลดใช้พลังงาน 2) โครงการ
ประหยัดน้ําประปา 3) โครงการให้คําปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเกษตร 4) โครงการทําประชาพิจารณ์ร่าง
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (พ.ศ. 2559-2564) 5) กิจกรรมทบทวนระบบรับแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริต 6) กิจกรรมเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ IT 7) กิจกรรมจัดทําแผนควบคุมภายในของ สศก.     
8) โครงการทบทวนกระบวนงานสําคัญ 9) โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 10) โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน 11) กิจกรรมส่งเสริมการมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 12) โครงการพัฒนา
บุคลากรตามแผน IDP รายละเอียดเป็นตามแผนปฏิบัติปี พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 2 Flow chart การจัดทาํนโยบายการกาํกบัดแูลองค์การทีด่ ี
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อสาร / นําไปปฏิบัติ 
และติดตาม 

ทบทวนผลการดําเนินงาน 
นโยบายกํากับดูแลองค์การที่ดี 

มาตรการ / โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมลดใช้พลังงาน 
2. โครงการประหยัดน้ําประปา 
3. โครงการให้คําปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
4. โครงการทําประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์ (พ.ศ. 2559-2564) 
5.กิจกรรมทบทวนระบบรับแจ้งข้อมูล/เบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต 
6. กิจกรรมเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ IT  
7. กิจกรรมจัดทําแผนควบคุมภายในของ สศก. 
8. โครงการทบทวนกระบวนงานสําคัญ 
9. โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 
10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน 
11. กิจกรรมส่งเสริมการมีคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
12. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP 
 

ทบทวนความเชื่อมโยงนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ค่านิยมหลัก และหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยม 

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

วิสัยทัศน ์
พันธกิจ

รัฐ สังคม             ผู้รับบริการและผู้ 
สิ่งแวดล้อม           มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
องค์การ                      ผู้ปฏิบัติ 

แนวทางปฏิบัติ 



 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏบิตัิงานโครงการรองรบันโยบายการกํากบัดแูลองค์การทีด่ี (Organizational Governance) 4 ด้าน  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

หน่วยงานรบัผดิชอบ คณะทาํงาน PMQA ผู้รายงาน เลขานกุารคณะทํางาน PMQA หมวด 1 รบัผดิชอบ 
 

 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ํา 
หนัก 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 
เฉลี่ย

ถ่วงนน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. โครงการส่งเสริมลดใช้
พลังงาน 

ร้อยละของปริมาณน้ํามันที่
ลดลง 

ร้อยละ 
 10 

5 1. กําหนดกลยุทธ์การลด
การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 
2. ศูนย์/สํานัก/กอง 
รายงานผลการดําเนินงาน 
3. ติดตาม/ประเมินผล
รายงานความสําเร็จ 

2 4 6 8 10    คระทํางานลดใช้
พลังงาน 
ศูนย์/สํานัก/กอง 
 
(สลก.) 

2. โครงการประหยัดน้ําประปา ร้อยละของปริมาณน้ําที่
ลดลง 

ร้อยละ 
5 

10 1. กําหนดกลยุทธ์การ
ประหยัดน้ํา 
2. ศูนย์/สํานัก/กอง 
รายงานผลการดําเนินงาน 
3. ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน 
4. จัดทํารายงานเสนอ
ผู้บริหาร 

1 2 3 4 5    สลก. 
 
ศูนย์/สํานัก/กอง 
 
 
สลก. 
 
สลก. 

3. โครงการให้คําปรึกษาด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร 

จํานวนครั้งของการจัด
นิทรรศการร่วมตามโครงการ
คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ 

5 5 1. กําหนดเป้าเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.เตรียมข้อมูลอุปกรณ์
สื่อสาร 
3. เข้าร่วมโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ 
4. ประเมินความพึงพอใจ 
5. ทบทวนผลลัพธ์ 

1 2 3 4 5    สลก. 
 
สลก. 
 
สศท./ศปผ. 
 
สศท/ศปผ 
ศปผ 
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏบิตัิงานโครงการรองรบันโยบายการกํากบัดแูลองค์การทีด่ี (Organizational Governance) 4 ด้าน  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

หน่วยงานรบัผดิชอบ คณะทาํงาน PMQA ผู้รายงาน เลขานกุารคณะทํางาน PMQA หมวด 1 รบัผดิชอบ 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ํา 
หนัก 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 
เฉลี่ย

ถ่วงนน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. โครงการทําประชาพิจารณ์ร่าง
ยุทธศาสตร์การเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
(พ.ศ. 2559-2564) 

การยอมรับ
ยุทธศาสตร์ฯ 

80 10 1. ทําประชาพิจารณ์ใน 4 
ภาค 
2. ปรับปรุงแก้ไขตามผล
การทําประชาพิจารณ์ 
3. สรุปเสนอ
คณะกรรมการเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ 
4. เสนอ ครม. 

70 75 80 85 90    กนผ. 
 
กนผ. 
 
กนผ. 
 
 
กนผ. 

2. กิจกรรมทบทวนรับแจ้งข้อมูล/เบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต 

ผลการสอบสวน
การทุจริตเป็น 0 

  1. จัดทําแผนป้องกันการ
ทุจริต 
2. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
กฎหมายระเบียบการ
ป้องกันการทุจริต 
3. ติดตาม สอบสวน
ข้อเท็จจริง 
4. รายงานผล 

1    0    สลก. 
 
สลก. 
 
 
สลก. 
 
สลก. 

3. กิจกรรมเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบ IT 

- เผยแพร่แผน
จัดซื้อจัดจ้าง 

มี 5 1. จัดทําและเห็นชอบ
แผนฯ 
2. เผยแพร่แผนผ่าน 
Web site 
3. รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างผ่าน Web site 

ไม่มี    มี    สลก. 
 
สลก. 
 
สลก 
 
. 
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

แผนปฏบิตัิงานโครงการรองรบันโยบายการกํากบัดแูลองค์การทีด่ี (Organizational Governance) 4 ด้าน  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

หน่วยงานรบัผดิชอบ คณะทาํงาน PMQA ผู้รายงาน เลขานกุารคณะทํางาน PMQA หมวด 1 รบัผดิชอบ 

 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านองค์การ 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ํา 
หนัก 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 
เฉลี่ย

ถ่วงนน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. กิจกรรมจัดทําแผนควบคุมภายใน
ของ สศก. 

ร้อยละความสําเร็จของ
กิจกรรมควบคุม 

ร้อยละ 
60 

10 1. ทบทวน/รายงานผล
การควบคุมภายในปีที่ผ่าน
มา 
2. ยกร่างแผนฯ 
3. รายงานแผนต่อสตง. 
คตป. 
4. ติดตามทบทวน/
รายงานแผน 

40 50 60 70 80    กพร. 
 
 
กพร. 
กพร. 
 
กพร. 

2. โครงการทบทวนกระบวนงาน
สําคัญ 
 

จํานวนกระบวนงาน
สําคัญที่ทบทวน/
ปรับปรุง 

10 10 1. ประชุมคณะกรรมการ 
PMQA  
2. ปรับกระบวนงาน
สําคัญตามผลการประเมิน
ตนเอง 
3. รายงานผลการ
ปรับปรุง 

6 8 10 12 14    คณะทํางาน 
PMQA หมวด 6 

3. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้มีความปลอดภัย 
   - กิจกรรมปรับปรุงระบบกล้อง
วงจรปิด 
   - กิจกรรมเปลี่ยนลิฟต์โดยสาร 

ร้อยละพึงพอใจของ
บุคลากร 

ร้อยละ 
65  

5 1. จัดทําโครงการจัดหา 
2.ขอความเห็นชอบ
โครงการ 
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง 
4. ประเมินผลความพึง
พอใจ 

61 63 65 67 69    สลก. 
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏบิตัิงานโครงการรองรบันโยบายการกํากบัดแูลองค์การทีด่ี (Organizational Governance) 4 ด้าน  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

หน่วยงานรบัผดิชอบ คณะทาํงาน PMQA ผู้รายงาน เลขานกุารคณะทํางาน PMQA หมวด 1 รบัผดิชอบ 
 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ํา 
หนัก 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 
เฉลี่ย

ถ่วงนน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางาน 
   - กิจกรรม 5 ส. 
   - กิจกรรมวันสถาปนา 

- มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3๐ ของ
บุคลากรส่วนกลางอย่างน้อย ๑ 
กิจกรรม 

ร้อนละ 
30 

5 1. จัดทําแผนปฏิบัติการ 
2. ประชาสัมพันธ์ 
3. ประเมินผลกิจกรรม 
 

20 25 30 35 40    สลก. 
สลก. 
สลก. 

2. กิจกรรมส่งเสริมการมีคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละของบุคลากรที่ยอมรับ
และทําค่านิยมองค์การไป
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 
50 

10 1. กําหนดค่านิยมที่จะ
ส่งเสริม 
2. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่
กําหนด 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

40 45 50 55 60    สลก. 
 
สลก. 
 
สลก. 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผน IDP 

ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ
50 

10 1. กําหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ
ศูนย์/สํานัก/กอง 
2. จัดทํา/เสนอแผนการ
พัฒนารายบุคคล 
3. ติดตามผลการดําเนินงาน 
4. รายงานผลตามตัวชี้วัด 

10 45 50 55 60    สลก. 
 
สลก. 
 
สลก. 
สลก. 
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 ภาคผนวก 



ผ-1 

องคป์ระกอบในการจดัทาํนโยบายการกํากบัดแูลองคก์ารทีด่ ี
วิสัยทัศน์สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร    พันธกิจสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
        1.เสนอแนะนโยบาย และจัดทํายุทธศาสตร์ 
“องค์กรชี้นําการพัฒนา      แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร 
การเกษตรของประเทศ”      รวมทั้งจัดทําท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้า 

เกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการ 
เกษตรระหว่างประเทศ 
2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรจัดทํารายงานสถานการณ์ 
เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.ติดตามและประเมินผล/โครงการที่สําคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4 .จั ด ทํ าและบ ริการข้ อมู ลสารสน เทศ
การเกษตร 
 

 

 เชื่อมโยง 

- การมีส่วนร่วม 

- นิติธรรม    (OAE)² 

- ความโปร่งใส    O = Openness : การเปิดกว้างทางความคิด 

- การตอบสนอง    O = Ownership : ความเป็นเจ้าของ 

- การมุ่งเน้นฉันทามติ   A = Awakening : การตื่นตัว ต่ืนรู้ 

- ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม  A = Accountability : สํานึกรับผิดชอบ 

- ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล   E = Effectiveness : การทํางานที่มีประสิทธิผล 

- ภาระรับผิดชอบ    E = Ethics : คุณธรรม 

- วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงระหว่างคา่นยิมกบันโยบายกํากบัองคก์ารทีด่ ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการปรบัปรุงนโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารทีด่ ีปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

วิสัยทัศน ์
พันธกิจ 

นโยบายการ
กํากับดูแล 

หลักธรรมาภิ
บาล 

ค่านิยมหลัก 
 

O = Openness : การเปิดกว้างทางความคิด 

O = Ownership : ความเป็นเจ้าของ 
A = Awakening : การตื่นตัว ต่ืนรู ้
A = Accountability : สํานึกรับผิดชอบ 

E = Effectiveness : การทํางานที่มีประสิทธิผล 

E = Ethics :คุณธรรม 

ค่านยิม 

ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านรัฐ-สังคม สิ่งแวดล้อม 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านองค์การ 
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กิจกรรม ผลผลิต / ดัชนีชี้วัด วัน/เดือน/ปี 

๑. ทบทวนความเชื่อมโยงนโยบายบาย OG และโครงการ กับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาล๑๐ ข้อ (A) 
และจัดทําร่างนโยบาย  

นโยบาย / แนวปฏิบัติ / มาตรการ /โครงการ  ท่ี
ครอบคลุม ๔ ด้าน 

ต.ค 58 

๒. เสนอ ลธก. / ท่ีประชุมผู้บริหารเห็นชอบ 
นโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี/แผนปฏิบัติงาน 

นโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดีและแผนปฏิบัติงาน/
ผ่านความเห็นชอบจากคณะทํางาน PMQA หมวด 1 การ
นําองค์การ นําเสนอ ลธก. ลงนาม 

มี.ค. 59 

๓. สื่อสารภายในองค์กร /นําไปปฏิบัติ 
    - จดหมายข่าว 
    - เว็บไซด์ 
   - แจ้งเวียนสํานัก/ศูนย์/ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผน (D) 

การนํานโยบาย OG ไปปฏิบัติ 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์  

มิ.ย. 59 

๔. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน (L) รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการตามนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดี 
รอบ ๑๒ เดือน 

ต.ค. 60 

๕. สรุปผลการดําเนินโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี – 
ทบทวนการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เรียนรู้จาก
กระบวนงานเดิม ( I ) เพื่อเสนอแนะแนวทางใหม่ 

รายงานการดําเนินนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

พ.ย. 60  

๖. เพื่อเป็น A ใหม่ปี ๒๕60 เสนอร่างนโยบายฯ ปี 2560 มี.ค. 60 
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รายงานผลการปฏบิตังิานโครงการรองรบันโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารทีด่ี (Organizational Governance) 4 ดา้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หน่วยงานรบัผดิชอบ คณะทาํงาน PMQA ผู้รายงาน เลขานกุารคณะทํางาน PMQA หมวด 1 รบัผดิชอบ 

 
 
 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

น้ํา 
หนัก 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 
เฉลี่ย

ถ่วงนน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. โครงการส่งเสริมสร้าง
จิตสํานึก การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- จํานวนครัวเรือน
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการปลูกต้นไม้ 

150 
ครัวเรือน 

10 1. ศูนย์/สํานัก/กอง 
จัดทํากิจกรรมปลูกต้นไม้ 
ครัวเรือนละ 1 ต้น 
2. รายงานความสําเร็จ
ของกิจกรรม 
3. ประเมินความสําเร็จ 

80 100 120 140 160 991 5 0.5 ศูนย์/สํานัก/กอง 
 
ศูนย์/สํานัก/กอง 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

2. โครงการส่งเสริมลดใช้
พลังงาน 

ร้อยละของปริมาณน้ํามัน
ที่ลดลง 

ร้อยละ 
 10 

10 1. กําหนดกลยุทธ์การลด
การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 
2. ศูนย์/สํานัก/กอง 
รายงานผลการดําเนินงาน 
3. ติดตาม/ประเมินผล
รายงานความสําเร็จ 

2 4 6 8 10 4.86 2.43 0.24 กรรมการกลาง 
 
ศูนย์/สํานัก/กอง 
 
กลุ่มช่วยอํานวยการ 

3. โครงการชุมชนต้นแบบ    
รักษ์โลก 

- จํานวนบุคลากรที่ลด/
เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุ
อาหาร 

50 คน 5 1. รณรงค์โครงการชุมชน
ต้นแบบฯ 
2. ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมลด/เลิกการใช้
กล่องโฟม 
3. ยกย่องบุคลากร
อนุรักษ์/รักษ์โลก 

10 20 30 40 50 ดําเนินกา
รไม่ครบ
ทุก
กิจกรรม 

1 0.05 ฝ่ายประชาสัมพันธ์/
กพร. 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์/
กพร. 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์/
กพร. 

ผ-3 
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รายงานผลการปฏบิตังิานโครงการรองรบันโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารทีด่ี (Organizational Governance) 4 ดา้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หน่วยงานรบัผดิชอบ คณะทาํงาน PMQA ผู้รายงาน เลขานกุารคณะทํางาน PMQA หมวด 1 รบัผดิชอบ 
 

 
 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

น้ํา 
หนัก 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 
เฉลี่ย

ถ่วงนน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1 กิจกรรมจัดหา/จัดทําระบบรับแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 

ความสําเร็จของ
การจัดทําระบบรับ
แจ้งข้อมูล 

มี 10 1. เสนอแผนการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต 
2. จัดประชุมชี้แจง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ทุจริต 
3. ระบบ/ช่องทางรับฟัง 
เรื่องแนวคิดการต่อต้าน
การทุจริต 

ไม่มี    มี มี 5 0.5 สลก. 
 
สลก. 
 
 
สลก. 

2. กิจกรรมการรับฟังและความคาดหวัง 
ความต้องการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมแสดง
ความเห็นในระดับการจัดทําร่างแผนฯ 12 

ระดับความพึง
พอใจในบริการ
ภาพรวม 

ร้อยละ  
75 

10 1. กําหนดแผนปฏิบัติการ
รับฟังความเห็นเกี่ยวกับ
การให้บริการผ่าน Web 
site 
2. รายงานผลการรับฟัง 

65 70 75 80 85  ๘๗ ๐.๕ ศสส. 
 
 
 
ศสส. 

3. กิจกรรมเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบ IT 

- เผยแพร่แผน
จัดซื้อจัดจ้าง 

มี 5 1. จัดทําและเห็นชอบ
แผนฯ 
2. เผยแพร่แผนผ่าน 
Web site 
3. รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างผ่าน Web site 

ไม่มี    มี มี 5 0.25 สลก. 
 
สลก. 
 
สลก. 
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รายงานผลการปฏบิตังิานโครงการรองรบันโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารทีด่ี (Organizational Governance) 4 ดา้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หน่วยงานรบัผดิชอบ คณะทาํงาน PMQA ผู้รายงาน เลขานกุารคณะทํางาน PMQA หมวด 1 รบัผดิชอบ 

 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านองค์การ 

ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

น้ํา 
หนัก 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 
เฉลี่ย

ถ่วงนน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. กิจกรรมจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงของ สศก. 

จํานวนหน่วยงานที่มี
แผนบริหารความเสี่ยง 

10 
หน่วยงาน 

10 1. ยกร่างแผนฯ 
2. คณะกรรมการฯ 
เห็นชอบแผนฯ 
3. เผยแพร่แผนฯ ผ่าน 
Web site 
4. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

8 9 10 11 12 18 5 0.5 ฝผง. 
ฝผง. 
 
ฝผง. 
 
ฝผง. 

2. กิจกรรมจัดทําแผนควบคุมภายใน
ของ สศก. 
 

ร้อยละความสําเร็จของ
กิจกรรมควบคุม 

ร้อยละ 
60 

10 1. ทบทวน/รายงานผล
การควบคุมภายในปีที่ผ่าน
มา 
2. ยกร่างแผนฯ 
3. รายงานแผนต่อสตง. 
คตป. 
4. ติดตามทบทวน/
รายงานแผน 

40 50 60 70 80 100 5 0.5 กพร. 
 
 
กพร. 
กพร. 
 
กพร. 

3. กิจกรรมการประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ 
65 

5 1. จัดทําข้อตกลง 
2. ประกาศเกณฑ์ 
3. ผลการประเมิน 

61 63 65 67 69 61.12 1 0.05 ฝกจ./กพร. 
 
ฝกจ./กพร. 
ฝกจ./กพร. 
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รายงานผลการปฏบิตังิานโครงการรองรบันโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารทีด่ี (Organizational Governance) 4 ดา้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หน่วยงานรบัผดิชอบ คณะทาํงาน PMQA ผู้รายงาน เลขานกุารคณะทํางาน PMQA หมวด 1 รบัผดิชอบ 
 

 
 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

น้ํา 
หนั 

รายละเอียด/ขั้นตอนการปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนน ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 
เฉลี่ย

ถ่วงนน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. กิจกรรมการจัดบริการตรวจ
สุขภาพบุคลากร 

จํานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

500 
คน 

5 1. จัดทําแผนการตรวจร่างการ 
2.ประชาสัมพันธ์ 

400 450 500 550 600 ๖๗๕ ๕ 0.๒5 สลก. 
สลก. 

2. กิจกรรมส่งเสริมการมีคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละของบุคลากรที่
ยอมรับและทําค่านิยม
องค์การไปปฏิบัติ 

ร้อยละ 
50 

10 1. กําหนดค่านิยมที่จะส่งเสริม 
2. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนด 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

40 45 50 55 60 88.3 5 0.๐5 ฝปช. 
ฝปช. 
ฝปช. 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผน IDP 

ร้อยละของบุคคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ
50 

10 1. กําหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ
ศูนย์/สํานัก/กอง 
2. จัดทํา/เสนอแผนการพัฒนา
รายบุคคล 
3. ติดตามผลการดําเนินงาน 
4. รายงานผลตามตัวชี้วัด 

35 40 45 50 55 74.91 5 0.๐5 กพบ. 
 
กพบ. 
 
กพบ. 
กพบ. 
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