
กรม :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชือ่แผนพัฒนาองค์การ : การพฒันาประสิทธภิาพการน าองค์กรด้วยมาตรการลดผลกระทบทางลบต่อสังคมและการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ทีส่ าคัญ งบประมาณ:  ...........................................

หมวดที่ :  1 การน าองค์กร ระยะเวลาด าเนินการ: ..............................ธ.ค. 2562 - ก.ย. 2563

วัตถุประสงค์ :

ตัวชีว้ัดหลักของแผนงาน : วันที่จัดท า: 9 ธ.ค. 2562  

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ทีส่ าคัญ

รายละเอียดโดยยอ่ : 1) จดัท ามาตรการป้องกนัและลดผลกระทบทางลบต่อสังคมของส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรปี 2563  

2) ติดตามประเมินผลการเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ของส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

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

 1. แผนทบทวนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทาง
ลบตอ่สงัคมของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร            
1.1  ประชุมคณะท างานฯ เพือ่ทบทวนมาตรการป้องกนั
และลดผลกระทบทางลบต่อสังคมของส านักงานเศรษฐกจิ
การเกษตรของปี 2562

9 เดอืน 
         
 1 เดือน

 ม.ค.63
         
ก.พ.63

 ก.ย.63
          
 ก.พ.63 รายงานการประชุม

คณะท างานฯ คร้ังที ่1/2563

คณะท างานจดัท า
มาตรการป้องกนัและ
ลดผลกระทบทางลบ
ต่อสังคมของ สศก.

ทุกส านัก/ศูนย์/กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

 1.2  คณะท างานฯ จดัท ามาตรการป้องกนัและลด
ผลกระทบทางลบต่อสังคมฯ  ของ สศก. ปี 2563 ตาม
ภารกจิทีไ่ด้รับมอบหมาย

1 เดือน ก.พ.63 ก.พ.63 มาตรการป้องกนัและลด
ผลกระทบทางลบต่อสังคมของ
ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

ปี 2563

คณะท างานจดัท า
มาตรการป้องกนัและ
ลดผลกระทบทางลบ
ต่อสังคมของ สศก.

ทุกส านัก/ศูนย์/กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

 1.3  ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ น าเสนอมาตรการฯ ให้
ผู้บริหารเหน็ชอบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ตามมาตรการทีก่ าหนด

1 เดือน ม.ีค.63 ม.ีค.63 ทุกส านัก/ศูนย์/กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

 1.4.  ส่ือสารมาตรการใหบุ้คลากรทราบโดยการแจงเวียน
 หน่วยงานภายใน และเผยแพร่ประชาสัมพันธผาน 
Website สศก.

7 เดือน ม.ีค.63 ก.ย.63 ทุกส านัก/ศูนย์/กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง
 และบุคคลภายนอก

 1.5. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด ให้
ผู้บริหารทราบและเหน็ชอบ  2 รอบต่อปี (รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน)

 1 เดือน
 1 เดือน

เม.ย.
63ก.ย.

63

เม.ย.63
 ก.ย.63 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

และตัวชี้วัด

ทุกส านัก/ศูนย์/กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

 1.6  รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ ให้
บุคลากรทราบโดยการแจงเวียนหน่วยงานภายใน และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธผาน Website สศก.

 1 เดือน
 1 เดือน

เม.ย.
63ก.ย.

63

เม.ย.63
 ก.ย.63 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

และตัวชี้วัด
ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานฯ

ทุกส านัก/ศูนย์/กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง
 และบุคคลภายนอก

 แผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เพือ่พฒันาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแหง่การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างทัว่ถึง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมจาการด าเนินงานขององค์กร

กจิกรรม/ขัน้ตอน
ระยะ
เวลา

เร่ิมต้น

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการพฒันาประสิทธภิาพการน าองค์กรด้วยมาตรการลดผลกระทบทางลบต่อสังคม

ผู้
เกีย่วขอ้ง

 ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานฯ

งปม.

มาตรการป้องกนัและลด
ผลกระทบทางลบต่อสังคมฯ

ได้รับการเหน็ชอบและ
มอบหมายใหห้น่วยงานที่

เกีย่วขอ้งด าเนินการ

                   ปีงบประมาณ 2562ส้ินสุด
ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

หนา้ที ่1 จาก 2



ต.ค.
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กจิกรรม/ขัน้ตอน
ระยะ
เวลา

เร่ิมต้น ผู้
เกีย่วขอ้ง

งปม.
                   ปีงบประมาณ 2562ส้ินสุด

ผลผลิต
ผู้รับ

ผิดชอบ

2. การตดิตามประเมินผลการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร                          
  2.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้    
  ในองค์กร คร้ังที ่3/2562

1 เดือน พ.ย.62 พ.ย.62

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ

บริหารความรู้ในองค์กร คร้ังที ่
3/2562

 คณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริหารความรู้

ในองค์กร

ทุกส านัก/ศูนย์/กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

  2.2. คณะท างานจดัการความรู้ฯ ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่ 
  1 - 3 จดัท าแผนจดัการความรู้ตามประเด็นยทุธศาสตร์ที่
 1 - 3

 1 เดือน ธ.ค.62 ธ.ค.62  แผนการจดัการความรู้ตาม
ยทุธศาสตร์ที ่1 - 3

 คณะท างานจดัการ
ความรู้ฯ ประเด็น

ยทุธศาสตร์ที ่1 - 3

ทุกส านัก/ศูนย์/กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

  2.2. ฝ่ายเลขานุการน าเสนอแผนฯ ใหผู้้บริหารเหน็ชอบ
และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนทีก่ าหนด

 1 เดือน ม.ค.63 ม.ค.63  แผนการจดัการความรู้ตาม
ยทุธศาสตร์ที ่1 - 3

ทุกส านัก/ศูนย์/กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

  2.3 แจง้เวียนแผนฯ ใหห้น่วยงานและบุคลากรภายใน
ทราบ และเผยแพร่ใหผู้้รับบริการ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และ
บุคคลภายนอกทราบ ผาน Website สศก.

 8 เดือน ก.พ.63 ก.ย.63  แผนการจดัการความรู้ตาม
ยทุธศาสตร์ที ่1 - 3

ทุกส านัก/ศูนย์/กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง
 และบุคคลภายนอก

  2.4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร
เพือ่ทราบและพิจารณารอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

 1 เดือน
 1 เดือน

เม.ย.
63ก.ย.

63

เม.ย.63
 ก.ย.63

ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานฯ/
คณะกรรมการ

  2.5  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ใหบุ้คลากร
ทราบโดยการแจงเวียนหน่วยงานภายใน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ผาน Website สศก.

 1 เดือน
 1 เดือน

เม.ย.
63ก.ย.

63

เม.ย.63
 ก.ย.63

ทุกส านัก/ศูนย์/กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง
 และบุคคลภายนอก

 ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานจดัการ
ความรู้ฯ ประเด็น

ยทุธศาสตร์ที ่1 - 4

เลขานกุารกรม
ผู้ประสานงานทมี 1 หมวด 1  การน าองค์การ หวัหนา้ทมี 1 หมวด 1 การน าองค์การ.

นางสุภคั วงศ์วิวัฒนไ์ชย

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนฯ

คณะท างานจดัการ
ความรู้ฯ ประเด็น

ยทุธศาสตร์ที ่1 - 3

หนา้ที ่2 จาก 2



กรม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชือ่แผนพัฒนาองค์การ : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร งบประมาณ:   
หมวดที ่: 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์
วัตถุประสงค์ :
ตัวชีว้ัดหลักของแผนงาน : แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วเสร็จ และน าไปสู่การปฏิบัติ
รายละเอียดโดยย่อ : ทบทวนวสัิยทัศน์ พันธกิจ ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ และประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่จัดท า

แผนปฏิบัติราชการฯ ให้สอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ โดยมุง่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน ตลอดจนการส่ือสารและการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานเพือ่ขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จัดเตรียมร่างแผนปฏิบัติราชการฯ  และ
ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องเพือ่ใช้ในการสัมมนา

1 เดือน 11 พ.ย.62 12ธ.ค.62 ข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการฯ

ฝ่ายเลขาฯคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ

ส านัก/ศูนย/์
กอง/สศท.

2. ทบทวนวสัิยทัศน์ พันธกิจ ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการฯ และประเด็นอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

2 วนั 12 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ฝ่ายเลขาฯคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ

ส านัก/ศูนย/์
กอง/สศท.

3. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ ตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอ

2 เดือน ธ.ค. 62 31 มค.63 ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ที่
ปรับปรุงตามข้อเสนอ

ฝ่ายเลขาฯคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ

ส านัก/ศูนย/์
กอง/สศท.

4. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการฯ ให้ผู้บริหาร/
เลขาธกิารฯ เห็นชอบ

15 วนั 1 ก.พ.63 15 ก.พ.63 แผนปฏิบัติราชการฯ ทีไ่ด้รับ
ความเห็นชอบ

ฝ่ายเลขาฯคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ

ส านัก/ศูนย/์
กอง/สศท.

5. ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการฯ และ
ด าเนินการส่ือสารให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้รับ
ทราบเพือ่น าแผนไปสู่การปฏิบัติ

7.5 เดือน 15 ก.พ.63 30 ก.ย.63 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับทราบ
และด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ ทีก่ าหนด

ฝ่ายเลขาฯคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ

ส านัก/ศูนย/์
กอง/สศท.

นางมณีลักษณ์ พิริยะจิตตะ

         ผู้ประสานงานทีม 1 หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์

ผู้เชีย่วชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท

รองหัวหน้าทีม 1 หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์

ผู้เก่ียวข้อง

เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งปม.

แผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม / ขัน้ตอน ระยะเวลา เริม่ต้น สิน้สุด ปีงบประมาณ 2563 ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ



กรม :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชือ่แผนพัฒนาองค์การ : การพฒันาระบบการจัดท าข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) และเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตรแหง่ชาติ (Big Data) งบประมาณ:  2563

เพือ่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

หมวดที ่:  3 การใหค้วามส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาด าเนินการ: ..............................ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563
วัตถุประสงค์ :

ตวัชีว้ัดหลักของแผนงาน : วันทีจ่ัดท า: 12 ธ.ค. 2562  
 และเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตรแหง่ชาติ (Big Data) 

รายละเอียดโดยย่อ : 1) ติดตามและประเมินผลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละกลุ่มผู้รับบริการ รวมทั้งขยายช่องทางการใหบ้ริการ และการรับข้อร้องเรียน  
2) พฒันาการจัดท าข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) และเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตรแหง่ชาติ (Big Data) 
3) บรูณาการขับเคล่ือนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาในยุคปฏรูิปภาคเกษตร  

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. ตดิตามและประเมนิผลผู้รบับรกิาร/ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ในแตล่ะ
กลุ่มผู้รบับรกิาร รวมทัง้ขยายชอ่งทางการใหบ้รกิาร และการรบัขอ้
รอ้งเรยีน

 10 เดือน   ม.ค.63   ก.ย.63

      1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน เพือ่ด าเนินการ ดังนี้
             1.1.1 ศึกษาวเิคราะหค์วามต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ต่อสารสนเทศของ สศก.                                             
             1.1.2 จัดท าแนวทางติดตามและประเมินผลผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งมอบหมาย ศูนย์/ส านัก/กอง สศท.ด าเนินการ

 2 เดือน ธ.ค.62 ม.ค.63 แนวทางติดตามและ
ประเมินผลผู้รับบริการ ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้รับผิดชอบ

คณะท างานทีม 2 ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

      1.2  เสนอแนวทางวธิกีารค้นหาความต้องการ/ความคาดหวงัของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการติดตามและประเมินผลฯ 
เสนอผู้บริหารพจิารณา เพือ่เหน็ชอบและแจ้งเวยีนใหห้น่วยงานภายใน
ทราบและด าเนินการ

2 เดือน ม.ค.63 ก.พ.63 ติดตามและประเมินผล
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ของหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ

คณะท างานทีม 2

      1.3 น าแนวทางการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวงัของ
ผู้รับบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website กล่องรับข้อคิดเหน็ ฯลฯ 
แจ้งใหห้น่วยงานภายใน สศก.ด าเนินการ

6 เดือน มี.ค.63 ส.ค.63 ติดตามและประเมินผล
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ของหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12

      1.4 ติดตาม/ประเมินผล และรายงานผลการประเมินความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ข้อเสนอผู้บริหารเพือ่ทราบ
และพจิารณา 2 รอบ

1 เดือน ก.ย.63 ก.ย.63 สรุปรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ

คณะท างานทีม 2

 แผนพัฒนาองค์การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

เพือ่เปน็การตอบสนองนโยบายการปฏรูิปเกษตรไทย 4.0 ที่ต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลาย รวดเร็ว และแม่นย า ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ ที่มีความแตกต่างในหลายระดับ ต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงประชาชนและเกษตรกรทั่วไป

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการการพฒันาระบบการจัดท าข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One)

กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะ
เวลา

เร่ิมต้น ส้ินสุด                    ปงีบประมาณ 2563
ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกี่ยวข้อง

งปม.

หนา้ที ่1 จาก 3



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

ระยะ
เวลา

เร่ิมต้น ส้ินสุด                    ปงีบประมาณ 2563
ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกี่ยวข้อง

งปม.

      1.5 ทบทวนวธิกีารค้นหาความต้องการและประเมินความพงึพอใจ 
ในเชิงรุกเพือ่ใหส้ามารถเข้าถึงผู้รับการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่ม

1 เดือน ก.ย.63 ก.ย.63 สรุปรายงานและทบทวนการ
ใหบ้ริการ

คณะท างานทีม 2

2. พัฒนาการจัดท าขอ้มลู ระบบฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง (Farmer 
One) และเชือ่มโยงฐานขอ้มลูขนาดใหญด่า้นการเกษตรแหง่ชาต ิ(Big
 Data)

12 เดือน ธ.ค.62 ก.ย.63

      2.1 น าเสนอแผนพฒันาระบบจัดท า เขียน TOR และการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการเกษตรต่อผู้บริหารเพือ่ขอความเหน็ชอบด าเนินการ  เสนอ
โครงการใหผู้้บริหารใหค้วามเหน็ชอบและเขียน TOR

2 เดือน ต.ค.62 พ.ย.62
แผนพฒันาระบบจัดท าข้อมูล
ฯ ต่อผู้บริหารเพือ่ขอความ
เหน็ชอบ และเขียน TOR

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และหน่วยงานขึ้นตรง

       2.2  ประชุมหารือ จัดท าบนัทึกความร่วมมือ (MOU)  และบรูณา
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน เพือ่เชื่อมโยงฐานข้อมูลการเกษตร
แหง่ชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง

 1 เดือน ธ.ค.62 ม.ค.63
สัญญาความร่วมมือ (MOU) 

ระหวา่งผู้บริหารของ
หน่วยงานที่เกี่ยว

       2.3  แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน ในการด าเนินการ จัดต้ัง
ศูนย์ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแหง่ชาติ    (Big Data Center) เพือ่
พฒันาระบบการจัดท าข้อมูลการเกษตรและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การเกษตรในกระทรวงฯ นอกกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 เดือน ธ.ค.62 ก.พ.63 คณะกรรมการ/คณะท างาน 
และศูนย์ฐานข้อมูลการเกษตร

 (Big Data Center)

       2.4  ด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาคการเกษตร (Big Data) กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและนอกกระทรวงฯ

8 เดือน ก.พ. 63 ก.ย.63 เชื่อมโยงฐานข้อมูลภาค
การเกษตรแหง่ชาติ (Big Data)

       2.5 น าเสนอ ประชาสัมพนัธ ์และเผยแพร่ระบบฐานข้อมูล
การเกษตรแหง่ชาติ (Big Data) ใหก้ับผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะ เพือ่ใช้ในการวางแผน และพฒันา
ภาคการเกษตรต่อไป

2 เดือน ส.ค.63 ก.ย.63 รายงานผลการด าเนินงาน 
การเชื่อมโยงฐานข้อมูล

การเกษตร ผ่าน Web Sit, 
Application และส่ือต่างๆ

       2.6  ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตร
แหง่ชาติ (Big Data) ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม

1 เดือน ก.ย.63 ก.ย.63 รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลผู้รับบริการ

สศก.

สศก. หน่วยงาน
ภายในและภายนอก

กระทรวงฯ

สศก.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หนา้ที ่2 จาก 3



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

ระยะ
เวลา

เร่ิมต้น ส้ินสุด                    ปงีบประมาณ 2563
ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกี่ยวข้อง

งปม.

3. การบรูณาการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาในยุคปฏริปูภาค
เกษตร

10 เดือน   ธ.ค.62  ก.ย.63

     3.1 จัดการประชุมคณะท างานฯ ทบทวน วเิคราะหร์ายงานผล
การบรูณาการการจัดท าข้อมูล ของปทีี่ผ่านมา

1 เดือน  ธ.ค.62  ธ.ค.62 สรุปผลการการบรูณาการฯ 
ปทีี่ผ่านมา

      3.2 ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนการบรูณาการจัดท าข้อมูล
ร่วมกับเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
สศก.

1 เดือน ธ.ค.62 ธ.ค.62 แผนการบรูณาการฯ

      3.3 ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ เพือ่พฒันา
ศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ เพือ่สนับสนุนการท างานของ สศก.

8 เดือน ม.ค.63 ส.ค.63 แนวทางการขับเคล่ือน
การบรูณาการจัดท าข้อมูล
ร่วมกับเศรษฐกิจการเกษตร

อาสา (ศกอ.)

      3.4 ประชาสัมพนัธ ์และขับเคล่ือน ศพก. เพือ่ส่งเสริมบทบาท ศกอ.
ในท้องถิ่น รวมทั้งใหทุ้กหน่วยงานใน สศก. ด าเนินการเชื่อมโยง 
แลกเปล่ียนและจัดท าข้อมูลร่วมกับ ศกอ.

8 เดือน ม.ค.63 ส.ค.63 แนวทางการขับเคล่ือน
การบรูณาการจัดท าข้อมูล
ร่วมกับเศรษฐกิจการเกษตร

อาสา (ศกอ.)

      3.5 ติดตามและประเมินผลการบรูณาการฯ 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 
เดือน และวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานในรอบ 12  เดือน 2 เดือน  เม.ย.63 ก.ย.63

สรุปผลการบรูณาการข้อมูลฯ
 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

      3.6 พจิารณาคัดเลือก ศกอ.ผู้ปฎบิติังานและเผยแพร่ข้อมูล สศก. 
ดีเด่น

1 เดือน ก.ย.63 ก.ย.63 บคุคลตัวอย่างในการ
ขับเคล่ือนการบรูณาการ

ข้อมูลฯ

คณะท างานบรูณา
การขับเคล่ือน

เศรษฐกิจอาษา 
(ศกอ.) ฯ

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึ้นตรง

นายธานินทร์ ทองกาล
ผู้ประสานงานทีม 2 หมวด 3 การใหค้วามส าคัญ

กบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะท างานบรูณา
การขับเคล่ือน

เศรษฐกิจอาสา 
(ศกอ.) สู่การปฏรูิป

ภาคเกษตร

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึ้นตรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร 

หวัหน้าทีม 2  หมวด 3 การใหค้วามส าคัญ
กบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หนา้ที ่3 จาก 3



กรม :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชือ่แผนพัฒนาองค์การ : เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล งบประมาณ:   - บาท
หมวดที่ : 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ระยะเวลาด าเนินการ:  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
วัตถุประสงค์ :  เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือรองรบัระบบราชการ 4.0 วันที่จัดท า:  1-ต.ค.-62
ตัวชีว้ัดหลักของแผนงาน : ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลถูกน าไปใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน (1 ระบบ)

รายละเอียดโดยย่อ : ทบทวนกระบวนการท างาน และปรบัเปลีย่นมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค. ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.1. จัดประชุมเพือ่ก าหนดงานทีจ่ะใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล            

ในการเพิม่ประสิทธภิาพการท างาน โดยก าหนดชื่อระบบงาน        
และวางแนวทาง การด าเนินงานในการจัดท าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

2 เดือน  ต.ค 62  พ.ย. 62 1. ชื่อระบบงาน              
 2. รายละเอียดของ
ระบบงานเพือ่น าไปพัฒนา
เป็นโปรแกรมเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะท างานทีม 2 ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.

2. ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องของศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
เพือ่น าผลการประชุมจากข้อ 1. มาพิจารณาวางแผนจัดท าระบบงาน 
 ทีใ่ช้เทคโนโลยีดิจิทัล

1 เดือน  ธ.ค.62  ธ.ค. 62 แผนการด าเนินงานจัดท า
ระบบงานทีใ่ช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล "Web. Application"

คณะท างานทีม 2 และ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องด้าน

เทคโนโลยีของศูนย์สารสนเทศฯ

ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.

3. ด าเนินงานจัดท าและพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัล    
"Web Application" (soybean.oae.go.th)

3 เดือน   ม.ค. 63   ม.ีค. 63 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล คณะท างานทีม 2 และ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องด้าน

เทคโนโลยีของศูนย์สารสนเทศฯ

ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.

4. ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม  1 เดือน   เม.ย. 63   เม.ย. 63 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
พร้อมใช้งาน

ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.และ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องด้าน

เทคโนโลยีของศูนย์สารสนเทศฯ

ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.

5. อบรมการใช้งานในส่วนกลาง (หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง)  และส่วน
ภูมิภาค (สศท.)  และด าเนินการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล     
อบรมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด

 1 เดือน   พ.ค. 63   ก.ค. 63 เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับการอบรมใช้
งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะท างานทีม 2 และ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องด้าน

เทคโนโลยีของศูนย์สารสนเทศฯ

ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.

6. ติดตามประเมินผลการใช้งาน  1 เดือน   ส.ค. 63   ก.ย. 63 รายงานผลการติดตาม
ประเมินผล

คณะท างานทีม 2 ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.

ผู้เชีย่วชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รองหัวหน้าทีม 2 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

น.ส. ณัฐชาสิตา สังฆโสภณ
ผู้ประสานงานทีม 2 หมวด 4  การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

แผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลา เริ่มต้น สิน้สุด
ปีงบประมาณ 63

ผลผลิต ผู้รบั
ผิดชอบ ผู้
เก่ียวข้อง งปม.



กรม :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : การวางแผนก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน งบประมาณ:   -        บาท
หมวดที่ :  หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ระยะเวลาด าเนินการ: ธ.ค. 62 - ก.ย. 63
วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน : ร้อยละความส าเร็จของการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสร้างทีมที่มีสมรรถนะสูง (100%) วันที่จัดท า:  12-ธ.ค.-62

รายละเอียดโดยย่อ : 
การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของหน่วยงานในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้ตรงกับภารกิจที่เปล่ียนแปลงไป

และสร้างเครือข่ายเพื่อการท างานเป็นเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง เป็นการน าร่องในการสร้างทีมที่มีสมรรถนะสูง

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

1. การทบทวนโครงสร้างและอัตราก าลังของ สศก.

   1.1 วางแผน โดยแต่งต้ังคณะท างานฯ เพื่อร่วมก าหนด
กิจกรรมและเวลาในการด าเนินการ

3 เดือน ต.ค. 62 ธ.ค. 62 ภารกิจของส านัก/ศูนย/์กอง/
สศท./คณะท างาน

ภารกิจของส านัก/ศูนย/์
กอง/สศท./คณะท างาน

   1.2 คณะท างาน ฯ วเิคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายของ
รัฐบาล กฏกระทรวงฯ พนัธกิจ หน่วยงาน

2 เดือน พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ภารกิจของส านัก/ศูนย/์กอง/
สศท./คณะท างาน

ภารกิจของส านัก/ศูนย/์
กอง/สศท./คณะท างาน

   1.3 เก็บข้อมูลกระบวนการท างานของหน่วยงาน 2 เดือน ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ภารกิจของส านัก/ศูนย/์กอง/
สศท./คณะท างาน

ภารกิจของส านัก/ศูนย/์
กอง/สศท./คณะท างาน

  1.4 วเิคราะห์อุปสงค์ อุปทานก าลังคน และพจิารณา
เกล่ียอัตราก าลัง และการจ้างงานในรูปแบบอืน่

3 เดือน ม.ค. 63 ม.ีค. 63 การเกล่ียอัตราก าลังของ
ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท./
คณะท างาน

ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท./
คณะท างาน

  1.5 จัดท ารายงานและข้อเสนอในการทบทวนโครงสร้าง
อัตราก าลังของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3 เดือน เม.ย. 63 ม.ิย. 63 การเกล่ียอัตราก าลังของ
ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท./
คณะท างาน

ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท./
คณะท างาน

  1.6  เสนอเลขาธกิารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้
ความเห็นชอบโครงสร้างและการเกล่ียอัตราก าลังของแต่
ละหน่วยงาน

3 เดือน เม.ย. 63 ม.ิย. 63 โครงสร้างและอัตราก าลังของ
ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.

สลก.

  1.7  เสนอ อ.ก.พ. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้
ความเห็นชอบโครงสร้างและการเกล่ียอัตราก าลังของแต่
ละหน่วยงาน

3 เดือน ก.ค. 63 ก.ย. 63 โครงสร้างและอัตราก าลังของ
ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท. ที่ 
อ.ก.พ. ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเห็นชอบ

สลก.

2. โครงการพฒันานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏรูิปประเทศ
เชิงบูรณาการ 

    2.1 ภายใต้ "โครงการบูรณาการพฒันาการผลิตสินค้า
เกษตรท่ีมีปัญหาสู่ความยัง่ยืน : กรณียางพารา

         1) ยกร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับและ
ติดตามการด าเนินโครงการบูรณาการพฒันาการผลิตสินค้า
เกษตรท่ีมีปัญหาสู่ความยัง่ยืน : กรณียางพารา

1 เดือน ต.ค. 62 ต.ค. 62 ค าส่ังฯ แต่งต้ังคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการฯ

สลก.

แบบฟอร์มที่ 1 แผนพัฒนาองค์การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

1. หน่วยงานมีการวางแผนก าลังคนตรงกับความต้องการของหน่วยงาน

กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะ
เวลา

เร่ิมต้น ส้ินสุด                    ปีงบประมาณ 2563

2. การสร้างเครือข่ายเพื่อการท างานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง

ผลผลิต
ผู้รับ

ผิดชอบ
ผู้

เกีย่วข้อง
งปม.



ต.ค.
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะ
เวลา

เร่ิมต้น ส้ินสุด                    ปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกีย่วข้อง

งปม.

         2) ออกค าส่ังให้ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการ 5 คน ปฏบิัติงานโดยอยูภ่ายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพฒันา
การเกษตร

1 เดือน ต.ค. 62 ต.ค. 62 ค าส่ังฯ ให้ข้าราชการปฏบิัติ
หน้าที่ราชการ

สลก.

         3) จัดต้ัง Working Team ประกอบด้วยนัก
ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏรูิปประเทศเชิงบูรณาการ 5 คน 
และข้าราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซ่ึงได้รับ
มอบหมายให้ปฏบิัติงานภายใต้โครงการ 4 คน

1 เดือน ต.ค. 62 ต.ค. 62 ทีมงานเพื่อร่วมปฏบิัติงาน
โครงการบูรณาการ
พฒันาการผลิตสินค้าเกาตรที่
มีปัญหาสู่ความยัง่ยืน : กรณี
ยางพาราอีกหน้าที่หนึ่ง

คณะกรรมการก ากับ
และติดตามการด าเนิน
โครงการบูรณาการฯ

         4) จัดปฐมนิเทศเพื่อให้ข้าราชการผู้เข้าร่วม
โครงการทราบระเบียบและแนวทางปฏบิัติงาน

1 เดือน ก.พ. 63 ก.พ. 63 ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ
ทราบระเบียบและแนวทาง
ปฏบิัติงาน

สลก.

         5) พฒันา/มอบหมายงานเพื่อพฒันาผู้เข้าร่วม
โครงการ
            - ศึกษาและวเิคราะห์ถึงแนวทางในการส่งเสริม
และสนับสนุนการพฒันาการจัดการสวนยางและผลิตภณัฑ์
ยางพาราอย่างยัง่ยืนตลอดโซ่อุปทาน
            - ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้มีการใช้
ยางพาราภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

11 เดือน พ.ย. 62 ก.ย. 63  - แนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพฒันาการ
จัดการสวนยางและผลิตภณัฑ์
ยางพาราอย่างยัง่ยืนตลอดโซ่
อุปทาน
 - แนวทางในการส่งเสริมให้มี
การใช้ยางพารา
ภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการก ากับ
และติดตามการด าเนิน
โครงการบูรณาการฯ

    2.2 ภายใต้ "โครงการพฒันาการจัดเก็บประมวลผล
และวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจการเกษตร

         1) หารือร่วมกับส านักงาน ก.พ. เพื่อก าหนด
แนวทาง/เกณฑ์คัดเลือก

1 เดือน ม.ค. 63 ม.ค. 63 แนวทาง/เกณฑ์คัดเลือก ส านักงาน ก.พ./สศก.

         2) ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ 1 เดือน ก.พ. 63 ก.พ. 63 ประกาศรับสมัครฯ ส านักงาน ก.พ.

         3) คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ 1 เดือน ม.ีค. 63 ม.ีค. 63 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ

ส านักงาน ก.พ./สศก.

         4) ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏบิัติงานที่ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

6 เดือน เม.ย. 63 ก.ย. 63 ผู้ได้รับการคัดเลือก
ปฏบิัติงานที่ สศก. เกีย่วกับ
การพฒันาการจัดเก็บ
ประมวลผลและวเิคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร

สศก.

น.ส.ผลิพนัธุ ์พวงช่อ

ผู้ประสานงานทีม 3 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หัวหน้าทีม 3 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล



แบบฟอร์มที่ 1 แผนพัฒนาองค์การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563





กรม :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : แผนการปรบัปรงุกระบวนงานโดยใช้เทคโนโลยี งบประมาณ:   - บาท
หมวดที่ :  6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัตกิาร ระยะเวลาด าเนินการ:  พ.ย. - ก.ย. 63
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือทบทวน และปรบัปรงุกระบวนการท างาน เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 วันที่จัดท า:  1-พ.ย.-62
ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : จัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นดจิิทัลของ สศก. ปี 2563 - 2565 แล้วเสรจ็

รายละเอียดโดยย่อ : ระดมความคิดเห็นเพ่ือปรบัปรงุกระบวนการท างาน และรว่มกันจัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นดจิิทัลของ สศก. 
ปี 2563 - 2565 มาใช้ในการปฎิบัตงิาน
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.1. จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เรือ่ง การจัดท าแผน            

Digital technology ของ สศก.                                             
       - เสนอโครงการฯ ให้เลขาธิการฯ เห็นชอบ                           
      - จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารฯ การจัดท าแผน Digital technology
 ของ สศก.

2 เดอืน  พ.ย.-62  ธ.ค.-62 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
เรือ่ง การจัดท าแผน Digital 
technology ของ สศก.

กพร., ศสส. ส านัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12
 และหน่วยงานขึ้นตรง

2.น าข้อมูล/ข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัตกิารฯ (ตามข้อ 1) 
ประกอบการพิจารณาจัดท า แผนปฏิบัตกิารดา้นดจิิทัลฯ เพ่ือเสนอ
คณะท างานการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมการท างาน       
 เพ่ือขับเคลื่อนการท างานของ สศก. ดว้ยไอซีที พิจารณา

 2 เดอืน  ม.ค.-63 ก.พ.-63 รา่งแผนปฏิบัตกิารดจิิทัล      
ของ สศก. ปี 2563 - 2565
 ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะท างานฯ

คณะท างานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและนวัตกรรมการ

ท างานเพ่ือขับเคลื่อนการท างาน
ของ สศก. ดว้ยไอซีที

ส านัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12
 และหน่วยงานขึ้นตรง

3. น าเสนอแผนปฏิบัตกิารดา้นดจิิทัลฯ ตอ่คณะกรรมการเทคโนโลยี   
และการสื่อสาร สศก.

1 เดอืน ม.ีค.-63  ม.ีค.-63 แผนปฏิบัตกิารดจิิทัล          
 ของ สศก. ปี 2563 - 2565
 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการฯ

คณะท างานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและนวัตกรรมการ

ท างานเพ่ือขับเคลื่อนการท างาน
ของ สศก. ดว้ยไอซีที,กพร.,ศสส.

ส านัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12
 และหน่วยงานขึ้นตรง

4. จัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นดจิิทัล ของ สศก. ปี 2563 - 2565      
แล้วเสรจ็ และเสนอเลขาธิการฯ เห็นชอบ

 1 เดอืน ม.ีค.-63  ม.ีค.-63 แผนปฏิบัตกิารดจิิทัล          
 ของ สศก. ปี 2563 - 2565        คณะกรรมการเทคโนโลยี    

    และการสื่อสาร สศก.

ส านัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12
 และหน่วยงานขึ้นตรง

5. แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ รวมทั้งเผยแพรสู่่สาธารณะ
 และด าเนินการตามแผน ปี 2563

 6 เดอืน  เม.ย.-63  ก.ย.-63 แจ้งเวียน เผยแพรสู่่สาธารณะ
 และด าเนินการตามแผน

ศสส. ส านัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12
 และหน่วยงานขึ้นตรง

6. ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานและสรปุเสนอผู้บรหิาร  1 เดอืน  ก.ย.-63  ก.ย.-63 สรปุรายงานผลพรอ้ม
ข้อเสนอแนะ

ศสส. ส านัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12
 และหน่วยงานขึ้นตรง

นางลออ จติต์ชอบ
ผู้ประสานงานทีม 3 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
รองหัวหน้าทีม 3  หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ

 แผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริม่ตน้ สิ้นสุด
                   ปีงบประมาณ 2563

ผู้รบั
ผิดชอบ ผู้
เก่ียวข้องผลผลิต งปม.
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