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ส่วนที่ 1
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ความเป็นมา
การที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดการค้าเสรีทั้งในกรอบทวิภาคี และพหุภาคี อาทิ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
ไทย-จีน ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งการเปิดเขตการค้าเสรี
ดังกล่าว โดยรวมแล้วประเทศไทยได้รับประโยชน์ แต่จะมีสินค้าเกษตรบางกลุ่มของไทยได้รับผลกระทบ ซึ่ง
ความรุนแรงของผลกระทบต่อสินค้าเกษตรแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ตามความสามารถในการแข่ งขันของชนิด
สินค้า ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรมีการปรับตัวโดยผลิตสินค้าที่มีศักยภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย ผลิตสินค้า
ที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานและเพิ่ ม มู ล ค่ า จากสิ น ค้ า ราคาต่่ า ไปสู่ ก ารผลิ ต สิ น ค้ า มู ล ค่ า สู ง รวมทั้ ง เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ให้จัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการแปร
รูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้า
ที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ
วิสัยทัศน์
ลดผลกระทบของสินค้าเกษตรจากการเปิดเสรีการค้า และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
เกษตรกร
พันธกิจ
สนับสนุนเงินทุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ในการปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ การแปรรูป
การสร้ างมูล ค่าเพิ่มของสิ น ค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนการปรับเปลี่ ยนอาชีพจากการผลิ ต สิ นค้าที่ไม่มี
ศักยภาพไปสู่สินค้าที่มีศักยภาพ
ภารกิจ
1) สนับสนุนสินเชื่อ ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยี
2) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
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3) ให้ความรู้ จัดฝึกอบรมและดูงาน
4) ให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร
5) ปรับเปลี่ยนอาชีพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
2. เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
3. เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าเกษตรที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพ
เป้าหมาย
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคง
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
นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง และคาดการณ์แนวโน้มอันจะส่งผลกระทบต่อ
งานตามพันธกิจและภาพรวมของประเทศ
A = Accountability : ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคานึงถึง
ความสาเร็จของงาน
E = Effectiveness
: การทางานที่มีประสิทธิผล หมายถึง ทางานโดยคานึงถึงผลลัพธ์สุดท้ายของงานที่
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
E = Ethic
: จริยธรรม/คุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ที่สังคมยอมรับ เพื่อสนองต่อความคาดหวังของสังคม
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โครงสร้างการบริหารงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผู้แทนสานักงบประมาณ
ผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ผู้บริหารกองทุนฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ส่วนที่ 2
หลักการและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับนโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี
หลักการ
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ นับเป็นการสนองตอบต่อหลักการและแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล
และนโยบายรัฐบาล ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 74
กาหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ ส่ วนรวม อานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง…” และ
มาตรา 78 (4) (5) รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ
(5) จั ด ระบบงานราชการและงานของรั ฐ อย่ า งอื่ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าและการให้ บ ริ ก าร
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนาหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจน คือ
มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธี การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ “การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลงาน การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องคานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนรวมของประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ เพื่อประโยชน์
ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ
ราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
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3. คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕57
เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่ นดินที่มีธรรมาธิ บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประกอบด้วยการเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริ ห ารงานบุ ค คลของเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยต่ า ง ๆ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายที่ ค รอบคลุ ม การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริ ต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติ จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาค
ธุร กิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน กับ นานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐ ที่มีประสิทธิภ าพไว้ในระบบ
ราชการ
4. ส านั กงาน ก.พ.ร. กาหนดให้ ส่ ว นราชการจัด ทาการพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจั ดการภาครั ฐ
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้นาหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
บริ ห ารจั ด การให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านสู ง และมี ม าตรฐานการท างานเที ย บเคี ย งกั บ
มาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนาองค์การ เป็นการตรวจประเมิน
ว่าผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม
และความคาดหวังในผลการดาเนินการ รวมถึงการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย
การกระจายอานาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ในส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินว่า
ส่วนราชการมีการกากับดูแลตนเองที่ดี และดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
วัตถุประสงค์ของการจัดทา
1. เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
3. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชน
ทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ

5

ความสาคัญของการกากับดูแลองค์การที่ดี
การจัด ให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กองทุน ฯ จะเป็นการส่ งเสริมให้ กองทุน ฯ มีระบบการ
จัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้
1. ทาให้คณะกรรมการ ฯ/คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ของกองทุน ฯ มีความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคลภายใน กองทุน ฯ ด้วยกันหรือต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้ กองทุน ฯ ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
โดยนาข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขให้สามารถดาเนินการได้สาเร็จตามเป้าหมาย
3. ทาให้เกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจใน กองทุน ฯ ได้รับการบริการอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทุกราย
4. สร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ และมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน
5. สร้างจิตสานึกกาหนดแนวทางปฏิบัติรวมถึงตระหนักถึงจรรยาบรรณในการดาเนินงานเป็นการเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
6. สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ บุ ค คลภายนอกหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ว่ า กองทุ น ฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกระดับชั้นโดยในการดาเนินงานมีการมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อม
โดยรอบเพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนหรือมีผลกระทบเสียหายกับประชาชน
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ส่วนที่ 3
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่น ต่อการบริห ารราชการตามแนวธรรมาภิบาล และเป็นพื้นฐานส าคัญในการ
ปรับ ปรุงประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้ว างใจให้ กับทุกภาคส่ว น
กองทุน ฯ ได้กาหนดนโยบายการกากับ ดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้
กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้าน
องค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก รักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น ในการลดผลกระทบของสินค้า
เกษตรจากการเปิดเสรีการค้า โดยคานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ 1) กากับการดาเนินงานตามภารกิจต่างๆ ให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล
ระเบียบของกองทุน ฯ ตลอดจนระเบียบอืน่ ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
2) สนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการ
ค้า แก่โครงการที่ไม่เกิดผลเสียต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก

มุ่งเน้ นการสร้างกระบวนการให้ บริการทั้งทางด้านข้อมูล ข่าวสาร การติดต่อ
ประสานงานที่มีความรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจ
ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางปฏิบัติ 1) จัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลของกองทุน ฯ เพื่อใช้สาหรับเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการ
2) จัดทาแบบสารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง
การดาเนินงานให้มีคุณภาพสูงสุด
3) รณรงค์วัฒนธรรมการทางานที่ดีในการปฏิบัติเพื่อสร้างความศรัทธาต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

7

3. นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก

ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้กระบวนการทางานมีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพในการทางาน

แนวทางปฏิบัติ 1) จัดให้มีกิจกรรมในการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน
2) ส่งเสริมให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก ให้ความสาคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางปฏิบัติ 1) ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กองทุน ฯ
2) พัฒ นาสถานที่ปฏิ บัติง านให้ มี อุปกรณ์ใ นการท างานอย่ างครบถ้ว น และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเอื้อประโยชน์ในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 4
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การทีด่ ี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
๑) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศจะ
สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
อย่างทั่วถึง
๒) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศจะ
จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้
ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร คนใด กระทาการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
๓) กองทุนปรับ โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการ
ต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้
อาจขอคาปรึกษาจากคณะกรรมการ ฯ /คณะอนุกรรมการ ฯ โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็น
ข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
๔) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี โดย
คณะกรรมการบริห ารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ
๕) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ จะ
กาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่
กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
๖) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับนโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โทร. ๐๒-5614727

9

