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ค าน า 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีมาตั้งแต่ 

ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยมีการทบทวนผลการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงผลลัพธ์การด าเนินการ     
ให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์การทบทวนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์           
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2553 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ       
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการของ สศก. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานของหน่วยงาน 

  สศก. จึงได้ทบทวนและปรับปรุงการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีทุกปี เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับองค์การ และบุคลากรของหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ 
ข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึง  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) 

เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
        มกราคม ๒๕63 

 



 

 

ประกาศเจตนารมณ ์
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มีภารกิจในการจัดท าและเสนอแนะยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนแก่ภาคเกษตรของประเทศ 
ด้วยการทบทวน พัฒนาแผนพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ พัฒนา
คุณภาพข้อมูลสารสนเทศและแบบจ าลองการพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ให้มีความถูกต้อง แม่นย า 
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการติดตาม ประเมินผลการใช้
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของ
ประเทศ รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ จัดหาเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 
เป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าให้สามารถปรับตัวรองรับการ
แข่งขันและสร้างโอกาสการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 

  ในฐานะผู้บริหารของ สศก. เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ 
สศก. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีความชัดเจน มีคุณธรรม
และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะเป็นการเสริมสร้างความมี
ศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป 
รวมทั้งได้ประกาศเจตจ านงสุจริต ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” เพ่ือให้บุคลากร
รับทราบและน าไปปฏิบัติและสาธารณชนรับทราบด้วยแล้ว 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สศก. ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ 
แนวทางปฏิบัติงาน มาตรฐานการท างาน รวมทั้งความประพฤติที่ดีบนพ้ืนฐาน หลักจริยธรรมข้าราชการโดย
บุคลากรทุกระดับของ สศก. และผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ควรน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติ และจะไม่ละเลยการปฏิบัติ
ตามหลักการท่ีปรากฏอยูใ่นนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

  สศก. ได้พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเป็นการแสดงถึง   
พันธสัญญาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของ สศก. จึงขอให้ทุกคนยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการ
ตลอดไป 
 

 
(ลงชื่อ) 

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) 
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

           มกราคม ๒๕63 
 



1 

 

 บทที่ 1 ลักษณะทั่วไป  
 
วิสัยทัศน์ 
  “องค์กรชี้น าการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ ภายในปี 2565” 
 
พันธกิจ  

  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ก าหนดพันธกิจที่องค์การต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

1. เสนอแนะนโยบาย จัดท าแผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดท าท่าทีและ
ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

2. จัดท าและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดท ารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ค่านิยมขององค์การ      SMART OAE 

S = Specialized :  ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

M = Moral :         คุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ที่สังคมยอมรับ  
เพ่ือสนองต่อ ความคาดหวังของสังคม 

A = Accountable: ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ โดยค านึงถึง
ความส าเร็จของงาน 

R = Rational      : เหตุผล หมายถึง การพิจารณาที่จะด าเนินงานใดๆ ด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบ   

T = Targetable  : เป้าหมาย หมายถึง การก าหนดสิ่งที่ตั้งใจจะท าในอนาคต  

OAE = Office of Agricultural Economics หมายถงึ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เป้าประสงค์หลัก  

 "สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร
ไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"
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1.1 โครงสร้างองค์การ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการมอบอ านาจให้รองเลขาธิการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยเลขาธิการมอบอ านาจให้รองเลขาธิการก ากับดูแลงานตามภารกิจ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย เลขาธิการ รองเลขาธิการ (รวม ๓ ท่าน) และผู้อ านวยการศูนย์/
ส านัก/กอง (รวม ๑๙ ท่าน) หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรง (รวม 2 ท่าน) เลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ 
ตาม พ.ร.บ. เศรษฐกิจการเกษตรฯ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ดังภาพที่ ๑) และมีการก ากับดูแลองค์การที่ดี   
จากหน่วยงานกลางภาครัฐต่างๆ และภายในของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ดังภาพท่ี 2) 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างและการมอบอ านาจ ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
                     ภาพที่ 2 การก ากับดูแลองค์การจากหน่วยงานกลางภาครัฐ 
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๑.๒ หลักการและแนวคิด 
 การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สศก. เป็นการสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลภาพรวม
ดังนี้ 

1) การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการน าหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการไทย 
ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕53 
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
  การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
ค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิ ดเผยข้อมูล  
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จึงตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

2) นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ 
การป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่ ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอ านาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิต ในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็น
สาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็น
จนเป็นภาระแก่ประชาชน มีการทุจริตคอร์รัปชั่นสร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ดังที่ปรากฏใน
ผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
และความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 

 2.1) ปรับปรุงระบบราชการด้านองค์การหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือขาดความเป็นระเบียบ   
ท าให้เกิดเหลื่อมล้ าไม่เป็นไปตามกฎตามล าดับหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ
ให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ       
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2.2) ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ ได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงหรือประวิงเวลา 

 



4 

 

2.3) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ     
ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ 

 2.4) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

 2.5) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  

2.6) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี 

2.7) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์การภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

3) ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็น
หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การน าองค์การ ให้ความส าคัญกับการน าองค์การของผู้บริหาร 
ส่วนราชการ ในการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม ด าเนินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ โดย
มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง 
มีการด าเนินการระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ       
ความรับผิดชอบด้านการเงิน การป้องก้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งมีวิธีการและมาตรการในการ
จัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม  

 
๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

๑) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ทั้งนี้เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม 
สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน 

๓) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชน
ทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
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บทที่ 2  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีให้สอดคล้องกับ        
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นการบริหารราชการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยตระหนักถึงความต้องการความคาดหวังของ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม จึงก าหนด
แนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียนโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงานเป็นดังนี้ 

๒.๑ นโยบายการก ากับดูแลรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 

2.2 นโยบายการก ากับดูแลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ 
1. มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. เศรษฐกิจ
การเกษตร พ.ศ.2522 
 
 
 
 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเกษตร
ที่ดีมีความสุข 
 
 
 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.1 จัดท าและเสนอแผนพัฒนาการเกษตรตาม พ.ร.บ. 
เศรษฐกิจการเกษตรฯ ให้ภาคการเกษตรของประเทศ 
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
1.2 ก ากับดูแลให้การเสนอแผนฯ เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรมทุกภาคส่วน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด 
2.1 จัดท า เสนอแนวทางมาตรการเพ่ือช่วยเหลือภาค
การเกษตรให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน 
2.2 จัดท าและรายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร  
ตามหลักวิชาการ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ 
3.1 โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดท ามาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
3.2 โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงาน 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ 
1. มุ่งมั่นให้บริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
การเกษตรอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและโปร่งใส 
 
 
2. มุ่งมั่นให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ในผลผลิตและบริการ 

1.1 ก าหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของ
องค์การ ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพ 
การให้บริการของ สศก. 
2.2 การทบทวนรับแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
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2.3 นโยบายการก ากับดูแลองค์การ 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ 
1. นโยบายความโปร่งใสฯ 
 
2. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสริมการใช้ระบบการประเมินองค์การตาม
มาตรฐาน PMQA 
4. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 ก าหนดให้มีการด าเนินงานเรื่องคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2.1 การซักซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย 
3.1 สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ 
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
4.1 สนับสนุน การบริการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพแก่ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
4.2 ก าหนดให้มีระบบถ่ายทอดค่าเป้าหมายองค์การ      
สู่บุคคลผ่านตัวชี้วัด (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
5.1 จัดสัมมนาฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
5.2 จัดประชุมชี้แจง นโยบายและทางการท างาน 
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
5.3 จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
และทันสมัย 

2.4 นโยบายการก ากับดูแลผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ 
1. มุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ ตามหลักความรู้
ความสามารถอย่างมีธรรมาภิบาล 

1.1 ก าหนดแนวทางการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถที่ตรงกับสมรรถนะองค์การและยุทธศาสตร์
องค์การ 
1.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับ 
1.3 วางระบบการพัฒนา ทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะสนับสนุน 
2.1 จัดท าแนวทางการเติบโตของสายอาชีพและสื่อสารให้
รับรู้ทั่วองค์การ 
2.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง เพ่ือเตรียมผู้น าหรือผู้บริหารในอนาคต 
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บทที่ 3 แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

     1) สศก. จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

     ๒) สศก. จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและ
องค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การ ที่ดีฉบับนี้        
อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร คนใด กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

    ๓) สศก. คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
หลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ 
อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการบริการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศก.   
โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้
ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีฉบบันี ้

   ๔) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันทุกปีโดยคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

   ๕) สศก. จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย    การก ากับดูแลองค์การที่ดี
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

   ๖) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่  เลขานุการคณะท างานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ โทร. ๐-2579-๙005 

3.2 กระบวนการทบทวน  
      คณะท างาน PMQA ได้ก าหนดกระบวนงานทบทวนนโยบายปีที่ผ่านมาในประเด็นความเชื่อมโยง

ระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาล ตลอดจน มีการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้า น าปัญหาอุปสรรคที่พบมาปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดดังภาพที่ 3 

3.3 นโยบายก ากับดูแลตนเองท่ีดี ปี 2563-6565 
                เลขานุการคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดท าร่างนโยบายที่ครอบคลุม
นโยบาย 4 ด้าน ตามพันธกิจองค์การ ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติ ๑๒ โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการ
ส่งเสริมลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง 2) โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 3) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 4) โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
5) โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้าง และป้องกันการกระท าผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต 6) กิจกรรมเผยแพร่
แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ IT 7) กิจกรรมจัดท าแผนควบคุมภายในของ สศก. 8) การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐ (PMQA 4.0) 9) โครงการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัย 10) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน 11) กิจกรรมส่งเสริมการมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  
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12) โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational 
Governance) รวม 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Flow chart การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี

สื่อสาร / น าไปปฏิบัต ิ
และตดิตาม 

ทบทวนผลการด าเนินงาน 
นโยบายก ากับดูแลองค์การทีด่ ี

มาตรการ / โครงการ 
1. โครงการส่งเสรมิลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
2. โครงการลดและคัดแยกขยะมลูฝอย 
3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการ 
    ผลิตสินค้าเกษตร 
4. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
    และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
5. โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง และป้องกันการ 
    กระท าผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต 
6. กิจกรรมเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่าน 
   ระบบ IT 
7. กิจกรรมจัดท าแผนควบคมุภายในของ สศก. 
8. การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ  
    (PMQA 4.0) 
9. โครงการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อปรับ 
    สภาพแวดล้อมให้มคีวามปลอดภัย  
10. นวัตกรรม 
11. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตการท างาน 
12. กิจกรรมส่งเสริมการมีคณุธรรมในการ 
      ปฏิบัติงาน 
13. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP 
14. กิจกรรมเพื่อสังคม 
 

ทบทวนความเชื่อมโยงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยม 

หลักธรรมาภิบาล 
๑. ประสิทธิผล 
๒. ประสิทธิภาพ 
๓. ตอบสนอง 
๔. รับผิดชอบ 
๕. โปร่งใส 
๖. การมสี่วนร่วม 
๗. กระจายอ านาจ 
๘. นิติธรรม 
9. เสมอภาค 
10. ฉันทามต ิ

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

รัฐ  สังคม       ผู้รับบริการ 
สิ่งแวดล้อม     และผู้มีส่วน
ได้ 
                   ส่วนเสีย 
 
องค์การ         ผู้ปฏบิัติงาน 

แนวทางปฏิบัต ิ



ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

หน่วยงานรับผิดชอบ คณะท างาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน PMQA หมวด 1 
 

 

 

 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ า 

หนัก 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

ปี 2563-2565 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 

เฉลี่ยถ่วง 
นน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. โครงการส่งเสริมลดใช้
พลังงานเช้ือเพลิง 

ร้อยละของปริมาณน้ ามัน
เช้ือเพลิงที่ลดลง 

ร้อยละ 
6 

5 1. ก าหนดกลยุทธ์การลด
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
2. ส านัก/ศูนย์/กอง/สศท. 
รายงานผลการด าเนินงาน 
3. ติดตาม/ประเมินผล
รายงานความส าเร็จ 

ลดลง
ร้อย
ละ 2 

ลดลง
ร้อย
ละ 4 

ลดลง
ร้อย
ละ 6 

ลดลง
ร้อย
ละ 8 

ลดลง
ร้อย
ละ 
10 

   คณะท างานลดใช้
พลังงาน ของ สศก. 
ส านัก/ศูนย์/กอง/สศท. 
 
 

2. โครงการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ลดลง 

ร้อยละ 
5 

5 1.ก าหนดแผนปฏิบัติการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย 
2. ส านัก/ศูนย์/กอง สศท. 
รายงานผลการด าเนินงาน 
3. ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร  

ลดลง
ร้อย
ละ 0 

ลดลง
ร้อย
ละ 
2.5 

ลดลง
ร้อย
ละ 5 

ลดลง
ร้อย
ละ 
7.5 

ลดลง
ร้อย
ละ 
10 
ขึ้น
ไป 

   คณะท างานปฏิบัติการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ส านัก/ศูนย์/กอง/สศท. 
 
 
 
คณะท างานปฏิบัติการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย 

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 
 

มีการจัดสัมมนาประจ าปี
ให้กับเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา (ศกอ.) 
เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

มีการ
ด าเนิน 
งาน 

15 
 
 
 
 

 

1. ก าหนดแผนการจัด
สัมมนา 
2. ศสส. สศท. และ ศกอ.
เข้าร่วมสัมมนา 
3. ประเมินความพึงพอใจ 
4. ทบทวนผลลัพธ ์
 
 
 

ไม่มี  
 

  มี    ศสส./สศท. 
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ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

หน่วยงานรับผิดชอบ คณะท างาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน PMQA หมวด 1 
 

 

 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ า 

หนัก 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

ปี 2563-2565 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 

เฉลี่ยถ่วง 
นน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 2 3 4 5 

4. กิจกรรมเพื่อสังคม จ านวนกิจกรรมเพื่อสังคม 10 
กิจกรรม 
(มีทั้งหมด 

13 กิ
จรรม) 

 1.แต่ละส านัก/ศูนย์/กอง/
สศท./หน่วยงานขึ้นตรง 
เสนอกิจกรรมเพื่อสังคม 
2.จัดท าโครงการ 
3.ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
4.ด าเนินการโครงการ 
5.ประเมินผลโครงการ 
 

9 - 10 - 11      10 



ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

หน่วยงานรับผิดชอบ คณะท างาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน PMQA หมวด 1 
 

 

 

 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ า 

หนัก 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

ปี 2563-2565 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 

เฉลี่ยถ่วง 
นน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ     
80 

10 1.ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
2. สรุปผลการประเมิน 
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
รับทราบ 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ 
90 

   ส านัก/ศูนย์/กอง/
สศท. 
 

2. โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง และ
ป้องกันการกระท าผิดวินยัและต่อตา้นการ
ทุจริต 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการการ
เสริมสร้างวินัย 

2 ครั้ง 
 

5 1. จัดคลินิกให้ค าปรึกษา
เร่ืองการเงิน พัสดุ และ
กฎหมาย 
2. สรุปและรายงานผล 

1 ครั้ง 
 

- 2 ครั้ง - 3 ครั้ง    สลก. 
 
 

3. กิจกรรมเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจา้งผ่าน
ระบบ IT 

เผยแพร่แผน
จัดซื้อจัดจ้าง 

มี 10 1. จัดท าและเห็นชอบ
แผนฯ 
2. เผยแพร่แผนฯ 
ผ่าน Web site 

ไม่มี
แผนฯ 

 มีแผนฯ 
 

 มีแผนฯ 
และ 
เผยแพร ่

   สลก. 
 
 
 

11 
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ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

หน่วยงานรับผิดชอบ คณะท างาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน PMQAหมวด 1 
 

 

 

 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านองค์การ 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ า 

หนัก 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

ปี 2563-2565 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 

เฉลี่ยถ่วง 
นน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
1. กิจกรรมจัดท าแผนควบคุมภายใน
ของ สศก. 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุม 

ระดับ 
3 

10 1.ทบทวน/รายงานผล 
การควบคุมภายในปีที ่
ผ่านมา 
2. ยกร่างแผนฯ 
3. เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบแผนฯ  
4. ติดตามทบทวน/รายงานผล
การด าเนินงาน 
5. รายงานผลการด าเนินงานฯ 
ต่อกระทรวงฯ 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

   คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
และการควบคุม
ภายในของ สศก. 
 
 
 

2. การประเมินสถานะของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (PMQA 4.0) 
 

จ านวนคะแนนการ
ประเมิน PMQA 4.0 

330 
คะแนน 

10 1.ประชุมคณะกรรมการ 
PMQA  
2. จัดท าข้อมูลเพือ่ประเมิน
สถานะองค์การ 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

310 
คะ 

แนน 

- 330 
คะ 

แนน 

- 350 
คะ 

แนน 

   คณะท างาน 
PMQA  

3. โครงการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้มีความปลอดภยั 
 

มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้มี
ความปลอดภยั 

มี 5 1. จัดท าโครงการจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวก เพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มี
ความความปลอดภัย 
2. ขอความเห็นชอบโครงการฯ 
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง 
4. มีการปรับปรุงสิ่ง
อ านวยการความสะดวกฯ 
 
 

ไม่มี    มี    สลก. 

12 



ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

หน่วยงานรับผิดชอบ คณะท างาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน PMQAหมวด 1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านองค์การ 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ า 

หนัก 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

ปี 2563-2565 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 

เฉลี่ยถ่วง 
นน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

4. นวัตกรรม จ านวนนวัตกรรมที่
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

10 
นวัตกรรม 

 1. เสนอชื่อและรายละเอียด
นวัตกรรม 
2.พิจารณานวัตกรรม 
3.ด าเนินการน านวัตกรรมไปใช้ 
4.รายงานผล 

8 9 10 11 12     

13 



ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

หน่วยงานรับผิดชอบ คณะท างาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน PMQAหมวด 1 
 

 

 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ า 

หนกั 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

ปี 2563-2565 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 

เฉลี่ยถ่วง 
นน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 
- กิจกรรออกก าลังกาย/แอโรบิค 
- กิจกรรม 5 ส. 
- กิจกรรมวันสถาปนา 

มีบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5๐ ของ
บุคลากรส่วนกลางอย่างน้อย ๑ 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
50 

10 1. จัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. ประชาสัมพันธ ์
3. ประเมินผลกิจกรรม 
 

ร้อย
ละ
30 

ร้อย
ละ
40 

ร้อย
ละ
50 

ร้อย
ละ
60 

ร้อย
ละ
70 

   สลก. 
 

2. กิจกรรมส่งเสริมการมีคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน 
 

มีการจัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของ สศก. 

มีการ
ด าเนิน 
งาน 

5 1. ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางที่
ก าหนด 

ไม่มี    มี    ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต สศก. 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผน IDP 

ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ
50 

10 1. จัดท า/เสนอแผนการ
พัฒนารายบุคคล 
2. ด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนด 
3. ติดตามผลการด าเนินงาน 

ร้อย
ละ
40 

ร้อย
ละ
45 

ร้อย
ละ
50 

ร้อย
ละ
55 

ร้อย
ละ
60 

   สลก. 
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 ภาคผนวก 
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ผ-1 

องค์ประกอบในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
วิสัยทัศน์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    พันธกิจ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
        1.เสนอแนะนโยบาย และจัดท ายุทธศาสตร์ 
“องค์กรชี้น าการพัฒน       
ยุทธศาสตร์เกษตรของ       
ไปสู่การบริหารจัดการ      เกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการ”                                                               
เกษตรระหว่างประเท 

2.ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรจัดท ารายงานสถานการณ ์
เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.ติดตามและประเมินผล/โครงการที่ส าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4.จัดท าและบริการข้อมลูสารสนเทศ
การเกษตร 
 

 เชื่อมโยง 

 

- ประสิทธิผล 

- ประสิทธิภาพ       SMART OAE 

- ตอบสนอง     

- รับผิดชอบ     

- โปร่งใส      

- การมีส่วนร่วม     
- กระจายอ านาจ     

- นิติธรรม     

- เสมอภาค     

- ฉันทามติ 

ความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมกับนโยบายก ากับองค์การที่ดี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

 

 

นโยบาย
การก ากับ

ดูแล 

หลักธรรมา 
ภิบาล 
 

 

ค่านิยม
หลัก 

 

 

S = Specialized (ความเชี่ยวชาญ) 

M = Moral (มีคุณธรรม) 

A = Accountable (มีความรับผดิชอบ) 

R = Rational (มีเหตผุล) 

T = Targetable (มีเป้าหมาย) 

OAE = Office of Agricultural Economics (ตัวเรา) 

ค่านิยม 

ด้านผู้รบับริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านรัฐ-สังคม สิ่งแวดล้อม 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านองค์การ 

ผ-1 

องค์กรชี้น าการพัฒนาภาค
เกษตรและศูนย์กลาง
สารสนเทศการเกษตร
แห่งชาติ ภายในปี 2565 

1. เสนอแนะนโยบาย จัดท าแผนพัฒนา และ
มาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจดัท าท่าทีและ
ร่วมเจรจาการค้าสินคา้เกษตรและความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกจิการเกษตรระหว่างประเทศ 
2. จัดท าและบรหิารจดัการข้อมลูสารสนเทศ
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีอัจฉรยิะ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยดา้นเศรษฐกิจการเกษตร
จัดท ารายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการเกษตรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่
ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

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



 

 

กระบวนการปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 

กิจกรรม ผลผลิต / ดัชนีชี้วัด วัน/เดือน/ปี 

๑. ติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ปีที่ผ่านมา
ทบทวนความเชื่อมโยงนโยบาย OG และโครงการ กับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และหลกัธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อ 
(A) และจัดท าร่างนโยบาย  

นโยบาย / แนวปฏิบัติ / มาตรการ /โครงการ   
ที่ครอบคลุม ๔ ด้าน 

ม.ค.2562 

๒. เสนอ ลธก. เห็นชอบ  
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี/แผนปฏิบัติงาน 

นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดแีละ
แผนปฏิบัติงาน/ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะท างาน PMQA หมวด 1 การน าองค์การ 
น าเสนอ ลธก. ลงนาม 

ก.พ.2562 

๓. สื่อสารภายในองค์กร /น าไปปฏิบัต ิ
    - จดหมายข่าว 
    - เว็บไซด ์
    - แจ้งเวียนส านัก/ศูนย์/ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผน  
(D) 

การน านโยบาย OG ไปปฏิบตั ิ
เผยแพรผ่่านเว็บไซด์  

มี.ค.2562 

๔. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน  
(L) 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
รอบ ๑๒ เดือน 

พ.ย.2562 

๕. สรปุผลการด าเนินโยบายการก ากับดูแลองค์การทีด่ี  
ทบทวนการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เรยีนรู้จาก
กระบวนงานเดมิ เพื่อเสนอแนะแนวทางใหม่ 
( I ) 

รายงานการด าเนินนโยบายการก ากับดูแล 
องค์การที่ดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ธ.ค.2562 

๖. ทบทวนนโยบาย OG และโครงการ เพื่อจัดท าร่าง
นโยบาย ปี 2563 

เสนอร่างนโยบายฯ ปี 2563 ม.ค.2563 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ-2 



ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ คณะท างาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน PMQA หมวด 1 

 

 

 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ า 

หนัก 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ยถ่วง 

นน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. โครงการส่งเสริมลดใช้
พลังงานเช้ือเพลิง 

ร้อยละของปริมาณน้ ามัน
เช้ือเพลิงที่ลดลง 

ร้อยละ 
6 

5 1. ก าหนดกลยุทธ์การลด
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
2. ส านัก/ศูนย์/กอง/สศท. 
รายงานผลการด าเนินงาน 
3. ติดตาม/ประเมินผล
รายงานความส าเร็จ 

ลดลง
ร้อย
ละ 2 

ลดลง
ร้อย
ละ 4 

ลดลง
ร้อย
ละ 6 

ลดลง
ร้อย
ละ 8 

ลดลง
ร้อย
ละ 
10 

ลดลง
ร้อยละ
100 

5 0.25 คณะท างานลดใช้
พลังงาน ของ สศก. 
ส านัก/ศูนย์/กอง/สศท. 
 
 

2. โครงการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

ร้อยละของปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ลดลง 

ร้อยละ 
5 

5 1.ก าหนดแผนปฏิบัติการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย 
2. ส านัก/ศูนย์/กอง สศท. 
รายงานผลการด าเนินงาน 
3. ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร  

ลดลง
ร้อย
ละ 0 

ลดลง
ร้อย
ละ 
2.5 

ลดลง
ร้อย
ละ 5 

ลดลง
ร้อย
ละ 
7.5 

ลดลง
ร้อย
ละ 
10 
ขึ้น
ไป 

ลดลง
ร้อยละ
100 

5 0.25 คณะท างานปฏิบัติการ
ลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอย 
ส านัก/ศูนย์/กอง/สศท. 
คณะท างานปฏิบัติการ
ลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอย 

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 

มีการจัดสัมมนาประจ าปี
ให้กับเศรษฐกิจการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อขบัเคลื่อน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.)  

มีการ
ด าเนิน 
งาน 

15 1. ก าหนดแผนการจัด
สัมมนา 
2. ศสส. สศท. และ ศกอ.
เข้าร่วมสัมมนา 
3. ประเมินความพึงพอใจ 
4. ทบทวนผลลัพธ ์

ไม่มี    มี มี  5 0.75 ศสส./สศท. 
 
 
 
 

 

ผ-3 



ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ คณะท างาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน PMQA หมวด 1 

 

 

 

 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ า 

หนัก 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 

เฉลี่ยถ่วง 
นน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ     
80 

10 1.ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
2. สรุปผลการประเมิน 
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
รับทราบ 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
91.67 

5 0.5 ส านัก/ศูนย์/กอง/
สศท. 
 

2. โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง และ
ป้องกันการกระท าผิดวินยัและต่อตา้นการ
ทุจริต 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการการ
เสริมสร้างวินัย 

2 ครั้ง 
 

5 1. จัดคลินิกให้ค าปรึกษา
เร่ืองการเงิน พัสดุ และ
กฎหมาย 
2. สรุปและรายงานผล 

1 ครั้ง 
 

- 2 ครั้ง - 3 ครั้ง ผล
ทุจริต
เป็น 0 

5 0.25 สลก. 
 
 

3. กิจกรรมเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจา้งผ่าน
ระบบ IT 

เผยแพร่แผน
จัดซื้อจัดจ้าง 

มี 10 1. จัดท าและเห็นชอบ
แผนฯ 
2. เผยแพร่แผนฯ 
ผ่าน Web site 

ไม่มี
แผนฯ 

 มีแผนฯ 
 

 มีแผนฯ 
และ 
เผยแพร่ 

มีแผนฯ
และ

เผยแพ
ร่ 

5 0.5 สลก. 
 
 
 

 

ผ-4 



ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏิบัติงานโครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ คณะท างาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน PMQA หมวด 1 

 

 

มาตรการ/โครงการ 
ด้านองค์การ 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ า 

หนัก 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 

เฉลี่ยถ่วง 
นน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. กิจกรรมจัดท าแผนควบคุมภายใน
ของ สศก. 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุม 

ระดับ 
3 

10 1.ทบทวน/รายงานผล 
การควบคุมภายในปีที ่
ผ่านมา 
2. ยกร่างแผนฯ 
3. เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบแผนฯ  
4. ติดตามทบทวน/รายงานผล
การด าเนินงาน 
5. รายงานผลการด าเนินงานฯ 
ต่อกระทรวงฯ 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

5 5 0.5 คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
และการควบคุม
ภายในของ สศก. 
 
 
 

2. การประเมินสถานะของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (PMQA 4.0) 
 

จ านวนคะแนนการ
ประเมิน PMQA 4.0 

330 
คะแนน 

10 1.ประชุมคณะกรรมการ 
PMQA  
2. จัดท าข้อมูลเพือ่ประเมิน
สถานะองค์การ 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

310 
คะ 

แนน 

- 330 
คะ 

แนน 

- 350 
คะ 

แนน 

367 5 0.5 คณะท างาน 
PMQA  

3. โครงการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้มีความปลอดภยั 
 

มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้มี
ความปลอดภยั 

มี 5 1. จัดท าโครงการจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวก เพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มี
ความความปลอดภัย 
2. ขอความเห็นชอบโครงการฯ 
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง 
4. มีการปรับปรุงสิ่ง
อ านวยการความสะดวกฯ 

ไม่มี    มี มี 5 0.25 สลก. 

 
ผ-5 



ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แผนปฏิบตัิงานโครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รวม 4 ด้าน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ คณะท างาน PMQA หมวด 1 ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน PMQA หมวด 1 

 

 

 

 

 

 

  

มาตรการ/โครงการ 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
น้ า 

หนกั 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่า
คะแนน 

เฉลี่ยถ่วง 
นน. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 
- กิจกรรม 5 ส. 
 

มีบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5๐ ของ
บุคลากรส่วนกลางอย่างน้อย ๑ 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
50 

10 1. จัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. ประชาสัมพันธ ์
3. ประเมินผลกิจกรรม 
 

ร้อย
ละ
30 

ร้อย
ละ
40 

ร้อย
ละ
50 

ร้อย
ละ
60 

ร้อย
ละ
70 

ร้อยละ
100 

5 0.5 สลก. 
 

2. กิจกรรมส่งเสรมิการมีคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน 
 

มีการจัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของ สศก. 

มีการ
ด าเนิน 
งาน 

5 1. ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางที่
ก าหนด 

ไม่มี    มี มี 5 0.25 ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต สศก. 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผน IDP 

ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ
50 

10 1. จัดท า/เสนอแผนการ
พัฒนารายบุคคล 
2. ด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนด 
3. ติดตามผลการด าเนินงาน 

ร้อย
ละ
40 

ร้อย
ละ
45 

ร้อย
ละ
50 

ร้อย
ละ
55 

ร้อย
ละ
60 

ร้อยละ 
82.52 

5 0.5 สลก. 
 
 

 
ผ-6 


