รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการที่ ๑ โครงการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างสมประสบการณ์หลากหลาย
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและการ
สร้างสมประสบการณ์หลากหลาย
วิธีการ : เข้ารับการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก/ฝึกอบรม
หลักสูตรที่ สศก. จัด

เป้าประสงค์โครงการ
1. บุคลากรได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรนักบริหารในระดับต่างๆ
(ร้อยละ 65.94)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
ผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

1.1 ร้อยละของข้าราชการที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามที่หลักสูตร
กำหนดได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น (นบต.)
ระดับกลาง (นบก.) และระดับสูง (นบส.) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (138/44)
 หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับต้น (นบต.) (55/16 คน)
 หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับกลาง (นบก.) (15/14 คน)
 หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับสูง (นบส.) (68/14 คน)

50

31.88

50

29.09

1.2 ร้อยละของข้าราชการที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามที่หลักสูตร
กำหนดได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับขึ้นสูต่ ำแหน่ง
บริหารระดับต้น (นบส.1 , นบส.กษ. นบท. , ส.นบส. ฯลฯ)
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูน้ ำที่มีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.1) (2 คน)

๕๐

ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ
สลก.

93.33
20.59
100

๑

โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้และเทคโนโลยี
โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้และ
เทคโนโลยี
วิธีการ :
จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ 1.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรการด้านการเกษตร
ด้านความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
(ร้อยละ 67.73)
 การสัมมนา เรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 และ
แนวโน้ม 2564 “เดินหน้าเกษตรวิถีใหม่ ขับเคลื่อนไทย
อย่างยั่งยืน” (159/74)
 กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ภายใต้คณะทำงานจัดการ
ความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการทาง
การเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การปฏิบตั ิ (62/48)
 โครงการศึกษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสินค้า
เกษตรของสถาบันเกษตรด้วยโซ่ความเย็น (Cold Chain)
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic
Corridor : SEC) (10/6)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแบบจำลองการถดถอย
สำหรับการวิเคราะห์และประมาณการภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรระดับภูมภิ าค (โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร) (15/11)
 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การจัดทำภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรระดับภูมภิ าค (51/36)
 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร การ
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัตริ าชการของ กษ. ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566-2570) (57/10)
 โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนา
การเกษตรในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ (ผ่านระบบ ZOOM)
(123/59)

เป้าหมาย
ผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
55

ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ

56.20

กนผ.

46.54

กนผ.

77.42

กนผ.

60.00

กนผ.

73.33

กนผ.

70.59

กนผ.

17.54

กนผ.

47.97

สศท.12

๒

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้และ
เทคโนโลยี
วิธีการ :
จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ 1.2 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ด้านความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
 การสัมมนา เรื่อง การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (25/25)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (33/17)
 การสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง
การศึกษาการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดห่วงโซ่
อุปทาน (ภายใต้โครงการการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร) (4/3)
 การสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การศึกษาศักยภาพ
การแปรรูปใบสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใย (ภายใต้โครงการ
การจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร) (5/2)
 การสัมมนาระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)
เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจปลูกพืชภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร (8/8)
 การสัมมนาระดมความคิดเห็นกลุม่ ย่อย (Focus Group) เรื่อง
ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตของครัวเรือนเกษตรที่มี
รายได้ตำ่ กว่าเส้นความยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้
ในภาคเกษตร (ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน) (108/73)
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสนอผลการดำเนินงาน
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (55/11)
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การวิเคราะห์
แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling : SEM) (29/19)

เป้าหมาย
ผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
55

ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ

65.58

สวศ.

100

สวศ.

51.52

สวศ.

80.00

สวศ.

40.00

สวศ.

100

สวศ.

67.59

สวศ.

20.00

สวศ.

65.52

สศท.4
๓

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้และ
เทคโนโลยี
วิธีการ :
จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ 1.3 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านสารสนเทศการเกษตร
ด้านความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
 การอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลผลการ
แปลเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นของพืชเศรษฐกิจ โดยใช้
เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ (20/20)
 การอบรมแบบสำรวจข้อมูลต้นทุนและอัตราจ้าง (ภายใต้
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการ
ผลิตภาคเกษตร) (8/8)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจโดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต Cutting ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 (ภายใต้
โครงการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธตี ั้งแปลงเก็บเกีย่ ว
ผลผลิต Crop Cutting) (54/54)
 การอบรมการพยากรณ์สินค้าเกษตรระดับจังหวัด (ภายใต้
โครงการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการ
สินค้าเกษตรในระดับจังหวัด) (40/29)
 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง การเพิ่มสมรรถนะการ
จัดข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพือ่ การบริหารจัดการสินค้า
เกษตรในระดับจังหวัด (131/67)

เป้าหมาย
ผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
55

ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ

84.73

ศสส.

100

ศสส.

100

ศสส.

100

ศสส.

72.50

ศสส.

51.15

สศท.3

๔

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้และ
เทคโนโลยี
วิธีการ :
จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ 1.4 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านประเมินผล
ด้านความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลทางสังคม
ของโครงการ (Social Impact Assessment) (52/52)

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ผล
(ร้อยละ)

55

100

ศปผ.

100

ศปผ.

ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ

๕

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้และ
เทคโนโลยี
วิธีการ :
จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ 1.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ด้านความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
 โครงการสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในยุค New
Normal (44/19)
 การสัมมนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาค
เกษตร (22/14)

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ผล
(ร้อยละ)

55

53.42

กศป.

43.19

กศป.

63.64

กศป.

ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ

๖

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้และ
เทคโนโลยี
วิธีการ :
จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ 1.6 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
ด้านความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
อัจฉริยะและเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเตือนภัยเศรษฐกิจ
การเกษตร (57/44)
 โครงการการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร โดยใช้ตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (63/31)
 โครงการการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การเกษตรเชิงพื้นที่ (54/10)
 การสัมมนา เรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร
(87/47)

เป้าหมาย
ผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
55

ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ

49.74

ศกช.

77.19

ศกช.

49.21

ศกช.

18.52

ศกช.

54.02

ศกช.

๗

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้และ
เทคโนโลยี
วิธีการ :
จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ 1.7 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตร การสร้าง
InfoGraphics เพื่อนำเสนอข้อมูล (40/31)
 การบรรยาย เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงาน
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (45/18)
 การสัมมนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สศก.
(196/115)
 โครงการพัฒนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มวันสุข)
(32/30)
 โครงการบรรยาย สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข.
(86/45)

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ผล
(ร้อยละ)

55

64.45

ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ
สลก./กพร./
กตน.

77.50

สลก.

40.00

สลก.

58.67

สลก.

93.75

สลก.

52.33

สลก.

หมายเหตุ : ภายในวงเล็บผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรม/จำนวนคนที่ไม่นบั ซ้ำ

๘

โครงการที่ ๓ โครงการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ สำหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่
โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการสร้างวัฒนธรรม
ค่านิยม และอุดมการณ์ สำหรับ
การเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่

เป้าประสงค์โครงการ
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาและ
เสริมสร้างค่านิยม อุดมการณ์
ในการปฏิบัติงาน
(ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ
1.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและเสริมสร้าง
ค่านิยม อุดมการณ์ ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
ผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
55

 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่"
(70/70)

ปัญหาและอุปสรรค

100

ผู้รับผิดชอบ
สลก./สำนัก/
ศูนย์/กอง/
สศท.
สลก.

100

โครงการที่ ๔ โครงการดึงดูดและสร้างคนดี คนเก่งไว้ในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการดึงดูดและสร้างคนดี
คนเก่งไว้ในองค์กร
วิธีการ :
จัดบรรยาย/จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นบุคลากรภาครัฐยุคใหม่
จัดบรรยาย/จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความผูกพันและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น
- กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจ
- กิจกรรม 5 ส.
- การจัดการความรู้ในองค์กร
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กิจกรรมออกกำลังกาย
- การตรวจสุขภาพประจำปี

เป้าประสงค์โครงการ
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี
ความพร้อมเป็นบุคลากรภาครัฐ
ยุคใหม่ (ร้อยละ 48.28)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ
1.1 ร้อยละของสัดส่วนของกำลังคนคุณภาพเทียบกับ
ตำแหน่งระดับสูง

2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
(ร้อยละ 98.98)
(29 โครงการ)
= ร้อยละ 73.63

 กิจกรรมถวายเก้าอี้และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด
วัดดอนเซ่ง จ.ราชบุรี (วันที่ 10 ตุลาคม 2563) (50/50)
 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี
2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต (วันที่ 23
ตุลาคม 2563) (5/5)

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ผล
(ร้อยละ)

55

48.28

55

98.98

ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ
สลก./สำนัก /
ศูนย์/กอง /
สศท.

100
100

๙

โครงการที่ ๔ โครงการดึงดูดและสร้างคนดี คนเก่งไว้ในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการดึงดูดและสร้างคนดี
คนเก่งไว้ในองค์กร
วิธีการ :
จัดบรรยาย/จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความผูกพันและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น
- กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจ
- กิจกรรม 5 ส.
- การจัดการความรู้ในองค์กร
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กิจกรรมออกกำลังกาย
- การตรวจสุขภาพประจำปี

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจำปี 2563 (วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
(10/10)
 ร่วมพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563) (8/8)
 สศท.1 ร่วมพิธสี ักการะวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพระ
บิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 (วันที่ 14 พฤศจิกายน
2563) (5/5)
 พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา สืบสานพระราช
ปณิธาน “ธรรมราชินี” (วันที่ 3 ธันวาคม 2563) (15/15)
 ร่วมพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 5 ธันวาคม 2563) (5/5)
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข “เราทำ
ความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (วันที่ 18 ธันวาคม 2563) (80/73)
 สศก. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปี
ใหม่ พ.ศ.2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564) (5/5)
 สศก. มอบของวันเด็กให้ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ กรุงเทพฯ
(วันที่ 6 มกราคม 2564) (30/30)
 กตน. จัดกิจกรรม Happiness KPI For OAE มูลนิธิหลวง
ตาน้อย ณ หมู่บา้ นเจ้าพระยาทาวน์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564) (8/8)

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ผล
(ร้อยละ)
100

ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ
สลก./สำนัก/
ศูนย์/กอง/
สศท.

100

100
100
100
91.25
100
100
100

๑๐

โครงการที่ ๔ โครงการดึงดูดและสร้างคนดี คนเก่งไว้ในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการดึงดูดและสร้างคนดี
คนเก่งไว้ในองค์กร
วิธีการ :
จัดบรรยาย/จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความผูกพันและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น
- กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจ
- กิจกรรม 5 ส.
- การจัดการความรู้ในองค์กร
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กิจกรรมออกกำลังกาย
- การตรวจสุขภาพประจำปี

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร  สลก. จัดกิจกรรม สศก. เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์” (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) (300/280)
 สลก. มอบหน้ากากอนามัยและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม สถานรับเลีย้ งเด็กบ้านเด็กอ่อนเสือ
ใหญ่ (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) (30/30)
 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ : HOPE (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
(120/120)
 สศก. ร่วมกิจกรรมทำบุญให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรม “สศก. เข้มแข็งในความ
ดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในยุค New Normal” (วันที่ 5 มีนาคม 2564) (80/80)
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จัดกิจกรรมจิตอาสา
“1 กระทรวง 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค
New Normal” (วันที่ 09 มีนาคม 2564) (10/10)
 ศสส. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบของบริจาคให้แก่มูลนิธิ
บ้านนกขมิ้น (วันที่ 10 มีนาคม 2564) (70/65)
 สศท.5 จัดกิจกรรมจิตอาสา "1 กระทรวง 1 การให้ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดยี ิ่งขึ้นในยุค New Normal" โดยการร่วมกัน
บริจาคหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ขนม เครื่องดื่ม และ
เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก ให้แก่ 2 สถานที่
ได้แก่ 1.) โรงเรียนอ่างห้วยยาง 2.) วัดหนองขอนนอก
(วันที่ 9 มีนาคม 2564) (20/20)

เป้าหมาย
ผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
93.33

ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ
สลก./สำนัก/
ศูนย์/กอง/
สศท.

100
100
100

100
92.86
100

๑๑

โครงการที่ ๔ โครงการดึงดูดและสร้างคนดี คนเก่งไว้ในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการดึงดูดและสร้างคนดี
คนเก่งไว้ในองค์กร
วิธีการ :
จัดบรรยาย/จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความผูกพันและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น
- กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจ
- กิจกรรม 5 ส.
- การจัดการความรู้ในองค์กร
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กิจกรรมออกกำลังกาย
- การตรวจสุขภาพประจำปี

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร  สศท.5 เข้าร่วมกิจกรรม Happiness KPI for OAE
"เต้นแอโรบิค จิตผ่องใส" (วันที่ 8 มีนาคม 2564) (20/20)
 สศท.12 จัดกิจกรรมจิตอาสา "1 กระทรวง 1 การให้ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดยี ิ่งขึ้นในยุค New Normal" ร่วมกันบริจาค
หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อ
ดินสอพอง ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ (วันที่ 10 มีนาคม 2564) (15/15)
 สศท.1 ร่วมพิธวี ันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 6 เมษายน 2564) (5/5)
 สศก. จัดโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน กล่องของขวัญเพื่อเป็น
กำลังใจสู้ COVID-19” ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 1 มิถนุ ายน 2564) (20/20)
 สศก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศก. จัดโครงการ “มีแล้ว
แบ่งปัน กล่องของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจสู้ COVID-19”
ร่วมบริจาคของบริโภคน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564) (10/10)
 สลก. ร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการ อำนวยความสะดวก และ
ให้คำแนะนำแก่ผเู้ ข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ณ
ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (วันที่ 26 มิถุนายน
2564) (20/20)
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โครงการที่ ๔ โครงการดึงดูดและสร้างคนดี คนเก่งไว้ในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการดึงดูดและสร้างคนดี
คนเก่งไว้ในองค์กร
วิธีการ :
จัดบรรยาย/จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความผูกพันและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น
- กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจ
- กิจกรรม 5 ส.
- การจัดการความรู้ในองค์กร
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กิจกรรมออกกำลังกาย
- การตรวจสุขภาพประจำปี

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร  สศก. ร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวก
ให้คำแนะนำแก่ผเู้ ข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ณ
ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ (วันที่ 27
มิถุนายน 2564) (9/9)
 ศปผ. ได้ส่งมอบขวดพลาสติก (PET) ใหักับ วัดจากแดง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยสามารถรวบรวมขวดได้
จำนวน 444 ขวด มีบุคลากร ศปผ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จำนวน 93 ราย ซึ่งทางวัดจากแดงจะนำขวดพลาสติก
ดังกล่าวไปเข้ากระบวนการแปรรูปให้เป็นเส้นด้ายสำหรับผลิต
ผ้าจีวร และฝากับฉลากจะนำไปทำเชื้อเพลิง และเฟอร์นิเจอร์
(วันที่ 28 มิถุนายน 2564) (100/93)
 สศก. นำทีมจิตอาสาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวก ให้
คำแนะนำแก่ผเู้ ข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ณ ศูนย์บริการ
ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
(วันที่ 3 กรกฎาคม 2564) (15/15)
 สศก. ร่วมบริจาคบริจาคแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ ขนาดบรรจุ 5
ลิตร จำนวน 24 แกลลอน ให้กับทางศูนย์บริการฉีดวัคซีน
KU สู้ COVID-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในโครงการมีแล้ว
แบ่งปันกล่องของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ของ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)
(20/20)
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โครงการที่ ๔ โครงการดึงดูดและสร้างคนดี คนเก่งไว้ในองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการดึงดูดและสร้างคนดี
คนเก่งไว้ในองค์กร
วิธีการ :
จัดบรรยาย/จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความผูกพันและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น
- กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจ
- กิจกรรม 5 ส.
- การจัดการความรู้ในองค์กร
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กิจกรรมออกกำลังกาย
- การตรวจสุขภาพประจำปี

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์โครงการ

2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร  สศก. มอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
ณ วัดเทวสุนทร กรุงเทพฯ ในโครงการมีแล้วแบ่งปัน
กล่องของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภยั โควิด-19 ของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (วันที่ 27 สิงหาคม 2564) (25/25)
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