แผนพัฒนำองค์กำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
กรม : สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชือ่ แผนพัฒนำองค์กำร :
หมวดที่ : 1
วัตถุประสงค์ :
ตัวชีว้ ัดหลักของแผนงำน :
รำยละเอียดโดยย่อ :

การพัฒนาระบบการนาองค์กรเชิงรุกเพือ่ สร้างความผาสุกโดยรวมด้วยแนวทางป้องกันการทุจริตและลดผลกระทบต่อสังคม
การนาองค์กร
เพือ่ พัฒนาระบบการการบริหารจัดการทีม่ ีคุณภาพ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการทางานของส่วนราชการ
ร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักความสาเร็จในการดาเนินการพัฒนาระบบการนาองค์กรเชิงรุก
1) แต่งตัง้ คณะกรรมการ/คณะทางาน 2) วิเคราะห์รายงานผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
3) จัดทามาตรการ/กาหนดแนวทางการนาองค์กรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 4) การนามาตรการ/แนวทางไปปฏิบัติ
5) ประเมินผลและรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะผูบ้ ริหารเพือ่ ทราบและพิจารณา
ปีงบประมาณ 2562

-

บาท

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

1. มำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบทำงลบต่อสังคมของ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
1.1 แต่งตัง้ คณะทางานจัดทามาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบทางลบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสังคมของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

9 เดือน

ม.ค.62

ก.ย.62

1 เดือน

ม.ค.62

ม.ค.62

1.2. จัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน เพือ่ ดาเนินการ
ดังนี้
1.2.1 ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางลบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสังคมจาก
การดาเนินงานของ สศก.
1.2.2 จัดทามาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบต่อ
สังคมฯ พร้อมทัง้ มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ

2 เดือน

ก.พ. 62

มี.ค. 62

มาตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบทางลบ
ต่อสังคมของสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
และผูร้ ับผิดชอบ

1.3. นาเสนอมาตรการฯ ให้ผบู้ ริหารเห็นชอบและแจ้งเวียนให้
หน่วยงานภายในทราบ

1 เดือน

มี.ค. 62

มี.ค. 62

1.4.. สือ่ สารมาตรการให้บุคลากรทราบและ มอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบดาเนินการตามมาตรการทีก่ าหนด

6 เดือน

มี.ค. 62

ส.ค. 62

คณะทางานจัดทา ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
มาตรการป้องกันและ
มาตรการฯ
และ สศท.1 - 12
ลดผลกระทบทางลบ
และหน่วยงานขึน้ ตรง
ต่อสังคมฯ ได้รับการ
เห็นชอบและมอบหมาย ทุกสานัก/ศูนย์/กอง ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
ให้หน่วยงานที่
และ สศท.1 - 12
และ สศท.1 - 12
เกีย่ วข้องดาเนินการ
และหน่วยงานขึน้ ตรง

1.5. ประเมินผลและรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะผูบ้ ริหาร
เพือ่ ทราบและพิจารณา

1 เดือน
1 เดือน

เม.ย.62
ก.ย.62

เม.ย. 62
ก.ย. 62

กิจกรรม/ขัน้ ตอน

สิน้ สุด

งบประมำณ:

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ผู้
เกีย่ วข้อง

คณะทางานจัดทา
คณะทางานหมวด 1 ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
มาตรการป้องกันและ
และ สศท.1 - 12
ลดผลกระทบทางลบที่
และหน่วยงานขึน้ ตรง
อาจเกิดขึน้ ต่อสังคม
ของสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

สรุปรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ

หน ้าที่ 1 จาก 8

คณะทางานจัดทา
มาตรการฯ

คณะทางานจัดทา
มาตรการฯ

ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
และ สศท.1 - 12
และหน่วยงานขึน้ ตรง

ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
และ สศท.1 - 12
และหน่วยงานขึน้ ตรง

งปม.

กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ระยะ
เวลา

2.พัฒนำมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
2.1 วิเคราะห์รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ ของ สศก.ของปีทผี่ ่านมา

12
เดือน
3 เดือน

2.2 จัดการประชุมเพือ่ พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ของ
สศก.

1 เดือน

2.3 นาเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อผูบ้ ริหารเพือ่ ขอความเห็นชอบ
และแจ้งเวียนให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ รวมทัง้ เผยแพร่สู่
สาธารณะด้วย

1 เดือน

2.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
2 รอบ (รอบ 6 เดือน) และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในรอบ
12 เดือน เสนอผูบ้ ริหาร

4 เดือน

2.5 เผยแพร่ผลการดาเนินงานทัง้ ภายในและภายนอกทราบ
อย่างน้อย 2 ช่องทาง

1 เดือน

เริ่มต้น

สิน้ สุด

ต.ค. 61

ธ.ค. 61

มี.ค. 62

มี.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

ก.ย. 62

ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตฯ ของ
สศก.ปีทผี่ ่านมา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตฯ
ของ สศก.(ฉบับ
ปรับปรุง)

เม.ย. 62

ส.ค. 62

ผู้
เกีย่ วข้อง

ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
และ สศท.1 - 12
และหน่วยงานขึน้ ตรง

ศปท.สศก.

รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ (รอบ
6 เดือน และ 12
เดือน)

ก.ย. 62

ศปท.สศก.

รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ รอบ6
เดือน และ 12 เดือน

นางสุภัค วงศ์ววิ ฒ
ั น์ไชย
ผูป้ ระสานงานหลักหมวด 1

เลขานุการกรม
หัวหน้าทีมกลุม่ ที่ 1

หน ้าที่ 2 จาก 8

งปม.

แผนพัฒนำองค์กำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
กรม : สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อแผนพัฒนำองค์กำร :
หมวดที่ : 2
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดหลักของแผนงำน :
รำยละเอียดโดยย่อ :
กิจกรรม / ขั้นตอน

การทบทวนยุทธศาสตร์ สศก. และการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ สศก. และนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
ระดับความสาเร็จของการทบทวนยุทธศาสตร์ สศก. และการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
ทบทวนยุทธศาสตร์ สศก. โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระยะเวลำ เริ่มต้น

สิ้นสุด

ปีงบประมำณ 2562

งบประมำณ:

-

บาท

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกี่ยวข้อง

คณะทางานทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ
แผนทบทวนยุทธศาสตร์
สศก.

สลก.

สานัก/ศูนย์/
กอง/สศท.
สานัก/ศูนย์/
กอง/สศท.

งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. แต่งตั้งคณะทางานทบทวนยุทธศาสตร์
สศก. 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
2. ประชุมคณะทางานฯ เพื่อทบทวน
ยุทธศาสตร์ สศก.

1 เดือน ก.พ. 62 มี.ค. 62
4 เดือน พ.ค. 62 ส.ค. 62

3. นาเสนอแผนฯ ตามข้อ 2. ให้ผู้บริหาร 2 เดือน มิ.ย. 62 ก.ย. 62
เห็นชอบ ดาเนินการ สื่อสารและนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติ
4. ติดตามและสรุปผลการดาเนินงาน
เสนอผู้บริหารทราบ

นางมณีลักษณ์ พิริยะจิตตะ
ผู้ประสานงานหลักหมวด 2

2 เดือน ส.ค. 62 ก.ย. 62

คณะทางาน
ทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ

แผนฯ ได้รับการเห็นชอบ คณะทางาน สานัก/ศูนย์/
และมอบหมายให้
ทบทวน
กอง/สศท.
หน่วยงานดาเนินการ ยุทธศาสตร์ฯ
สรุปผลการดาเนินงาน

คณะทางาน สานัก/ศูนย์/
ทบทวน
กอง/สศท.
ยุทธศาสตร์ฯ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
รองหัวหน้าทีมกลุ่มที่ 1

แผนพัฒนำองค์กำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
กรม : สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อแผนพัฒนำองค์กำร :
หมวดที่ : 3
วัตถุประสงค์ :

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดทาข้อมูลการเกษตรและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการปฏิรูปเกษตรไทย 4.0 ที่ต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลาย รวดเร็ว และแม่นยา ตลอดจน
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ที่มีความแตกต่างในหลายระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงประชาชนและเกษตรกร
ทั่วไป

ตัวชี้วัดหลักของแผนงำน :

ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดทาข้อมูลการเกษตร
และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

รำยละเอียดโดยย่อ :

1) วิเคราะห์รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา 3) พัฒนาระบบการจัดทาข้อมูลการเกษตรและการสื่อสารผ่าน Web Application
4) บูรณาการข้อมูลการสารวจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) ติดตามและประเมินผลผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณา
ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

1. ติดตำมและประเมินผลผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อกำรมำรับบริกำรซ้ำ และขยำยฐำนผู้รับบริกำร
1.1 ประชุมคณะทางาน เพื่อดาเนินการ ดังนี้
1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการในแต่ละ
ภารกิจ
1.1.2 จัดทากิจกรรม/โครงการติดตามและ
ประเมินผลผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้ง
มอบหมายผู้รับผิดชอบ

7 เดือน

มี.ค.62

ก.ย.62

มี.ค.62

มี.ค.62

1.2 นาเสนอกิจกรรม/โครงการฯ ให้ผู้บริหาร
เห็นชอบและแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในทราบและ
นาไปสู่การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 เดือน

มี.ค. 62 มี.ค. 62

6 เดือน

มี.ค. 62

กิจกรรม/ขั้นตอน

1.3 ดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการ

1.4 ติดตามและประเมินผลและรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อทราบ

1 เดือน

1 เดือน

สิ้นสุด

ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ย. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

งบประมำณ:

ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

บาท

ผู้
เกี่ยวข้อง

กิจกรรม/โครงการ
กนผ., สวศ., ศปผ., ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
ติดตามและประเมินผล
ศสส. และ
และ สศท.1 - 12และ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ คณะทางานหมวด 3 หน่วยงานขึ้นตรง
ส่วนเสีย และผู้รับผิดชอบ

กนผ., สวศ., ศปผ., ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
ศสส. และ
และ สศท.1 - 12และ
ติดตามและประเมินผล คณะทางานหมวด 3 หน่วยงานขึ้นตรง
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของหน่วยที่
ทุกสานัก/ศูนย์/กอง ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
เกี่ยวข้องดาเนินการ
และ สศท.1 - 12 และ สศท.1 - 12และ
หน่วยงานขึ้นตรง
สรุปรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ

กนผ., สวศ., ศปผ., ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
ศสส. และ
และ สศท.1 - 12และ
คณะทางานหมวด 3 หน่วยงานขึ้นตรง

งปม.

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะ
เวลา

2.พัฒนำระบบกำรจัดทำข้อมูลกำรเกษตรและกำร
6 เดือน
สื่อสำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีและ
1 เดือน
การสื่อสาร สศก. เพื่อพัฒนาระบบการจัดทาข้อมูล
การเกษตรและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของ สศก.
2.2 จัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการเกษตร
ปี 2562 เพื่อขอความเห็นชอบ
2.3 ดาเนินการตามแผน และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะด้วย

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มี.ค.62

ก.ย.62

มี.ค.62

มี.ค.62

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผลผลิต

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการเกษตร ปี
2562

ผู้
เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ
ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
เทคโนโลยีและการ และ สศท.1 - 12และ
สื่อสาร สศก.
หน่วยงานขึ้นตรง

2 เดือน เม.ย. 62 พ.ค. 62
6 เดือน เม.ย. 62 ก.ย. 62

2.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและสรุป
เสนอผู้บริหาร

1 เดือน

ก.ย. 62

3. กำรบูรณำกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำ
สู่กำรปฏิรูปเกษตรไทยยุค 4.0
3.1 ประชุมคณะทางานฯ ทบทวน วิเคราะห์
รายงานผลการบูรณาการการจัดทาข้อมูล ของปีที่ผ่านมา

6 เดือน

มี.ค.62 ก.ย.62

3.2 กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการ
จัดทาข้อมูลร่วมกับเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สศก.

1 เดือน

มี.ค. 62 มี.ค. 62

แนวทางการขับเคลื่อน
การบูรณาการจัดทา
ข้อมูลร่วมกับเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา (ศกอ.)

3.3 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานใน สศก.
ดาเนินการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและจัดทาข้อมูลร่วมกับ
ศกอ.

6 เดือน

มี.ค. 62 ส.ค. 62

ดาเนินการตามแนวทางที่
กาหนด

3.4 ติดตามและประเมินผลการบูรณาการข้อมูลฯ

1 เดือน

ส.ค.62

1 เดือน มี.ค.62

ก.ย. 62

ดาเนินการตามแผน แจ้ง
เวียน และเผยแพร่สู่
สาธารณะ
สรุปรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ

มี.ค.62

ส.ค. 62

ศสส. สศก.

ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
และ สศท.1 - 12และ
หน่วยงานขึ้นตรง

ศสส. สศก.

ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
และ สศท.1 - 12และ
หน่วยงานขึ้นตรง

คณะทางาน
สารสนเทศ
การเกษตร

ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
และ สศท.1 - 12และ
หน่วยงานขึ้นตรง

สรุปผลการการบูรณา
การฯ ปีที่ผ่านมา

สรุปผลการดาเนินการ

นายธานินทร์ ทองกาล

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร

ผู้ประสานงานหลักหมวด 3

หัวหน้าทีมกลุ่มที่ 2

งปม.

แผนพัฒนำองค์กำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
กรม :
กระทรวง :
ชื่อแผนพัฒนำองค์กำร :
หมวดที่ : 4
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดหลักของแผนงำน :
รำยละเอียดโดยย่อ :

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานสู่ 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานเพือ่ รองรับระบบระบบราชการ 4.0
จานวนกระบวนงานที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิตอลในการดาเนินงาน
ทบทวนกระบวนการทางาน และปรับปรุงกระบวนงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

งบประมำณ:

ระยะเวลำ

เริม่ ต้น

1. จัดประชุมเพือ่ กาหนดกรอบการปรับเปลี่ยนกระบวนงานมาใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิตอล ดังนี้
1.1 รวบรวมกระบวนการทางานที่เป็นงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อยู่แล้ว และงานที่ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1.2 พิจารณากระบวนงานของแต่ละ สานัก/ศูนย์/กอง/สศท. ที่
จะปรับเปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล

2 เดือน

เม.ย. 62

ปีงบประมำณ 62
ผลผลิต
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
. . . . ข้อมูลสารสนเทศของ
พ.ค. 62 . . . . . . .
กระบวนการทางาน โดย
ใช้ระบบเทคโนโลยี

2. นาเสนอกระบวนงานที่จะปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อ
คณะทางานพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมการทางานเพือ่
ขับเคลื่อนการทางานของ สศก. เพือ่ เห็นชอบ แล้วเสนอ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สศก. เพือ่
พิจารณา

1 เดือน

พ.ค. 62

ก.ย. 62

แผนการดาเนินงาน

3. สานัก/ศูนย์/กอง/สศท. ดาเนินการตามกรอบที่คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สศก. เห็นชอบ
4. สานัก/ศูนย์/กอง/สศท. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค

3 เดือน

มิ.ย. 62

ก.ย. 62

2 เดือน
1 เดือน

ก.ย. 62
ก.ย. 62

ก.ย. 62
ก.ย. 62

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ผลการดาเนินงาน
เอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอน

นางสาวณัฐชาสิตา สังฆโสภณ
ผู้ประสานงานหลักหมวด 4

สิ้นสุด

-

บาท

ผู้รบั ผิดชอบ

ผูเกี
้ ่ยวข้อง

คณะทางาน PMQA กลุ่มที่ 2
และ สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.

สานัก/ศูนย์/กอง/
สศท./ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะทางาน PMQA กลุ่มที่ 2 สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.
และคณะทางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศและนวัตกรรมการ
ทางาน เพือ่ ขับเคลื่อนการ
ทางานของ สศก. ด้วยไอซีที
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.

สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.

สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.
คณะทางาน PMQA กลุ่มที่ 2 สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐกิจทรัพยำกรธรรมชำติทำงกำรเกษตร
รองหัวหน้ำทีมกลุ่มที่ 2

งปม.

แผนพัฒนำองค์กำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
กรม : สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อแผนพัฒนำองค์กำร :

ปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ขององค์กร

งบประมำณ:

หมวดที่ : 5
วัตถุประสงค์ :

การมุ่งเน้นบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร

ตัวชี้วัดหลักของแผนงำน :

ระดับความพึงพอใจของปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ขององค์กร สูงกว่าปีงบประมาณ 2561

-

บาท

กาหนดกิจกรรมที่ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ขององค์กรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

รำยละเอียดโดยย่อ :

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลจากการสารวจความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2 เดือน

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

สรุปผลการสารวจผล
จากการสารวจความ
ผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร สศก.
ปีงบประมาณ 2561

2. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนเสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

2 เดือน

ม.ค. 62

ก.พ. 62

โครงการ/กิจกรรม เพื่อ คณะทางานจัดทา สานัก/ศูนย์/กอง/
สนับสนุนปัจจัยที่มีผล แผนเสริมสร้างความ
สศท.
ต่อผลลัพธ์ขององค์กร ผาสุกและความผูกพัน

3. แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม

7 เดือน

มี.ค. 62

ก.ย. 62

ผลการดาเนินงาน
ภายใต้โครงการ/
กิจกรรมที่กาหนด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานัก/ศูนย์/กอง/
สศท.

4. สารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ
2562 และนาเสนอผู้บริหาร

2 เดือน

ส.ค. 62

ก.ย. 62

ผลการสารวจผลจาก
การสารวจความผาสุก
และความผูกพันของ
บุคลากร สศก.
ปีงบประมาณ 2562
และเสนอผู้บริหาร

เลขานุการ
สานัก/ศูนย์/กอง/
คณะทางานจัดทา
สศท.
แผนเสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพัน

กิจกรรม/ขั้นตอน

นางสาวผลิพันธุ์ พวงช่อ
ผู้ประสานงานหลักหมวด 5

สิ้นสุด

ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผลผลิต

ผู้
เกี่ยวข้อง

เลขานุการ
สานัก/ศูนย์/กอง/
คณะทางานจัดทา
สศท.
แผนเสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าทีมกลุ่มที่ 3

งปม.

แผนพัฒนำองค์กำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
กรม :
กระทรวง :
ชื่อแผนพัฒนำองค์กำร :
หมวดที่ : 6
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดหลักของแผนงำน :

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตามภารกิจหลักเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
จานวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข (อย่างน้อย 6 กระบวนการ)
(กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนงานสนับสนุน)

รำยละเอียดโดยย่อ :

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการตามภารกิจหลัก/ภารกิจสนับสนุน

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลำ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

1. ทบทวนกระบวนการในการปฏิบัติงานของตาม
ภารกิจหลัก/สนับสนุน

3 เดือน

มี.ค. 62

พ.ค. 62

2. พิจารณาคัดเลือกกระบวนการตามภารกิจหลัก
4 กระบวนการ และภารกิจสนับสนุน 2
กระบวนการ

1 เดือน

เม.ย. 62

พ.ค. 62

3. สานัก/ศูนย์/กอง ปรับปรุงกระบวนการที่ได้รับ
การคัดเลือกตามข้อ 2 เพื่อพัฒนาองค์การไปสู่
ระบบราชการ 4.0 โดยอาจนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ

6 เดือน

เม.ย. 62

4. สื่อสารกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงแก่
บุคลากรและดาเนินการตามกระบวนการที่ปรับปรุง
ใหม่ และติดตามผล

2 เดือน

5. สรุปผลการดาเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค

1 เดือน

นางลออ จิตต์ชอบ
ผู้ประสานงานหลักหมวด 6

งบประมำณ:

ปีงบประมำณ 2562
ผลผลิต
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
. . . . . . .
. . . . ผลการทบทวนกระบวนการของ
แต่ละศูนย์/สานัก/กอง

-

บาท

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกี่ยวข้อง

สานัก/ศูนย์/กอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการที่ได้รับการคัดเลือก 6
กระบวนการ

สานัก/ศูนย์/กอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ก.ย. 62

กระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไข เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

กนผ., ศปผ., สวศ., ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศสส. และ สลก.

ส.ค. 62

ก.ย. 62

รายงานผลการดาเนินงาน

กนผ., ศปผ., สวศ. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
, ศสส. และ สลก.

ก.ย. 62

ก.ย. 62

กระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไข 6 กระบวนการ

คณะทางานหมวด กนผ., ศปผ., สวศ.
6
ศสส. และ สลก.

ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
รองหัวหน้าทีมกลุ่มที่ 3

งปม.

