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เรือง ขอส่งเอกสาร

เรียน ผอ.สำนัก/ศูนย์/กอง/ผอ.สศท.๑-๑๒

สำนักงานเลขานุการกรม ขอส่งสำเนา 

คำส่ัง ประกาศ

อ หนังสือ ฒ บันทึกข้อความ
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ระเบียบ ส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม.... 

กษ ๑๓๐๑.๐๙/๑๒................ ลงวันที่ ๗...... เดือน..... มกราคม...... พ.ศ. .๒๔๖๔.

เรื่อง ให้ความเห็นขอบแผนการปรับปรุงเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๔๖๔

เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย 

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
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ส่วนราชการ ส่วนนิพการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๗0๑๒ ภายใน ๑๔๑, ๒๒๓...................

ท่ี กษ ๑๓๐๑■๐๙/ 'ร)พ ......................................วันท. ร!/......มกราคม ๒๕๖๕.............................

เร่ือง ให้ความเห็นชอบแผนงานการปรับปรุงเร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ ๒(£๖๕

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิปัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร (นายวินิต อธิสุข)

ตามหนังสือส่วนนิติการฯ ท่ี กษ ๑๓๐๑.๐๙/ ๔๘๐ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๔๖๔ เลขาธิการ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไต้โปรดมอบรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นายวินิต อธิสุข) 
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ปฏินัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และปฏินัติหน้าที่หัวหน้า 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร อีกหน้าที่หนึ่ง นั้น

ในการน ี้ ส ่วนนิต ิการฯ ขอเสนอแผนงานการปรับปรุงเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป ีงบประมาณ ๒๔๖๔ เพื่อดำเนิน 

การเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เทtegrityand 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซ่ึงอยู่ใน 

ความรับผิดขอบของศูนย์ปฏินัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
(๑) เห็นขอบแผนงานการปรับปรุงเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

X (๒ )มอบให้สำนักงานเลขานุการกรมโดย ฝ่ายสารบรรณ แจ้งเวียนแผนงานการปรับปรุง 

เร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวให้ กอง/ ศูนย์/ สำนัก/ สศท. ๑ - ๑๒ 

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

(นายพร^มทอง อุยตระกูล)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
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'  /&M foo to 1

-  j/aก. ciiA"vra'iL^ 2

/<9 J t t . c t . g f

(นายวินิต อธิสุข)
รองเลขาธิการสํ''นักงานเศรษฐกิจการเกษตร



แผนงานการปรับปรุงเร่ืองคณุธรรมและความโปร่งใส 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปงีบประมาณ ๒๕๖๕

แผนงาบ ข ั้น ต อ บ ห ร ือ ว ิธ ีก า ร ผ ู้ร ับผ ิดขอบ การก ำก ับต ิดต าม

ให ้ค วาม ร ู้ 

๑.เร ื่อ งก ารป ระเม ิน  

ค ุณ ธรรมและความโปร ่งใส  

ในการดำเน ินงานของ 

ห น ่วยงานภาคร ัฐ

รณ รงค ์ให ้ความร ู้เร ื่อ งการ 

ป ระ เม ินค ุณ ธรรมแล ะความ  

โปร่งใสใน 

การดำเน ินงานของ 

หน ่วยงานภาคร ัฐ  ผ ่านการ 

ป ระช ุม  อบรม  ส ัมมนา หร ือ  

ผ ่านส ื่อส ังคมออนไลน ่ หร ือ  

ส ื่อสารสนเทศของหน ่วยงาน

ศปท. สศก. รายงานความก ้าวหน ้า  

และสร ุปผล

ณ ๓ ๐  พฤษภาคม ๒ ๕๖๕

๒.นโยบายด ้านความโปร ่งใส 

ในการดำเน ินการจ ัดซ ื้อจ ัด  

จ ้าง

ป ระกาศนโยบายค ุณ ธรรม  

และความโปร ่งใสในการ 

ดำเน ินงานของส ์าน ักงาน 

เศรษฐก ิจการเกษตร

ผ ู้บ ร ิห ารหน ่วยงานควรแสดง 

นโยบายเจตจำนงว ่าควรม ิ 

การกำหนดนโยบาย 

ม าต รการ แผนงาน หร ือ  

โค รงการ/ ก ิจกรรม  เพื่อ 

พ ัฒ นาหน ่วยงานให ้ม ิ 

ค ุณ ธรรมและความโปร ่งใส  

ครอบคล ุมตามแนวทาง 

ก ารป ระเม ินค ุณ ธรรมและ 

ความโปร ่งใสใน 

การดำเน ินงานของ 

หน ่วยงานภาคร ัฐในแต ่ล ะ 

ด ้าน

ผ ู้บ ร ืห ารหน ่วยงานควรแสดง 

นโยบายเจตจำนงว ่าจะ 

บ ร ิห ารงานด ้วยความซ ื่อส ัตย ์ 

ส ุจร ิต ม ิการกำหนดนโยบาย 

มาต รการ แผนงาน หร ือ  

โค รงการ/ ก ิจกรรม  เพื่อ 

พ ัฒ นาหน ่วยงานให ้ม ิ 

ค ุณ ธรรมและความโปร ่งใส  

ให ้ครอบคล ุมตามแนวทาง 

ก ารป ระเม ินค ุณ ธรรมและ 

ความโปร่งใสใน 

การดำเน ินงานของ 

หน ่วยงานภาคร ัฐในแต ่ล ะ 

ด ้าน ท ั้งต ่อเจ ้าหน ้าท ี่ 

หน ่วยงานโดยข ี้แจงให ้ 

ร ับท ราบ จากการป ระช ุม  

หน ังส ือ เว ียนหร ือต ิด  

ป ระกาศภายในและต ่อ  

สาธารณขนผ ่านทางเว ็บไซต ์ 

ของหน ่วยงานหร ือส ื่ออ ื่น ๆ

ศปท. สศก. 

กอง/ ศ ูนย ์/ สำน ัก

รายงานความก ้าวหน ้า  

และสร ุปผล

ณ ๓ ๐  พฤษภาคม ๒ ๕๖๕

ม ีข ั้น ตอนแล ะระยะเวลา  

การป ฏ ิบ ้ต ิงาน /

การให ้บ ร ิการ

- จ ัดทำข ั้นตอนและ 

ระย ะเวล าก ารป ฎ ิบ ้ต ิงาน / 

การให ้บร ิการอย ่างซ ัด เจน

- สร ้างจ ิตสำน ึกให ้แก ่ 

เจ ้าหน ้าท ี่ในหน ่วยงาน

- ให ้บ ร ิก ารต ่อ ผ ู้ร ับ บ ร ิก าร 

หร ือผ ู้มาต ิดต ่ออย ่างเท ่า 

เท ียมก ัน ไม ่เล ือกปฏ ิษ ัต ิ

กอง/ ศ ูนย ์/ สำน ัก รายงานความก ้าวหน ้า  

และสร ุปผล

ณ ๓ ๐  พฤษภาคม ๒ ๕๖๕



- ให ้ข ้อม ูลผ ู้ม าร ับบร ิก าร 

หร ือผ ู้มาต ิดต ่ออย ่างถ ูกต ้อง 

ตรงไปตรงมา ไม ่ป ีดบ ัง 

ข ้อม ูล

การเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสาร เผยแพร ่ผลงานหรือข ้อม ูลท ี่ 

ส าธารณ ซนควรร ับท ราบ  

อย ่างซ ัดเจน การเผยแพร ่ 

ข ้อม ูลเข ้าถ ึงไต ้ง ่ายไม ่ 

ซ ับซ ้อน และม ีข ่องทาง 

หลากหลาย ส ร ้างก ารร ับ ร ู้ให ้ 

ผ ู้มาต ิดต ่อหร ือ  ผ ู้ร ับ บ ร ิก าร 

สามารถแสดงความค ิด เห ็น  

ติซม ร ้องเร ียนต ่อการท ุจร ิต  

ของเจ ้าหน ้าท ี่ใบหน ่วยงาน 

ไต ้ เข ่น Facebook, Line, 

Tw itte r, Y o u tu b e  เป ็นต ้น

กอง/ คนูย,/  สำนกั รายงานความก ้าวหน ้า  

และสร ุปผล

ณ ๓ ๐  เมษายน ๒๔๖๕


