แผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและมีความเป็นมืออาชีพ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรและภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในยุคประเทศไทย ๔.๐
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีคาสั่ง ที่ ๕๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างคณะทางานจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสานักศูนย์กอง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๙ และได้จัดประชุมคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระยะ ๒๐ ปี
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑
.๒.๑ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้มี
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเป็น
ระบบ
๑
.๒.๒ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้
บุคลากรสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๑.๓ กรอบแนวคิดในการพิจารณาการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์"
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑ (สานักงาน ก.พ.ร.)
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
• “ประเทศไทย ๔.๐”
"ทุนมนุษย์ : หัวใจของการขับเคลื่อนสู่ ประเทศไทย ๔.๐"
• มาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ (สานักงาน ก.พ.)
หลักการ : การบริหารกาลังคนภาครัฐ (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) สอดคล้องกับความจาเป็นในการ
ปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสาหรับอนาคต มีความยืดหยุ่นและช่วยให้ส่วนราชการใช้
กาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
• ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
• นโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "มุ่งทาให้ข้าราชการมีความเข้มแข็ง
มีศักดิ์ศรี และทางานโดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม"
• ยุทธศาสตร์สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ ๒๐ ปี
วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้นาในการพัฒนาและจัดทายุทธศาสตร์เกษตรของประเทศไปสู่การบริหาร
จัดการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
”
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดทายุทธศาสตร์ และมาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและนาไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร
ดังนั้น แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ จึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ สร้างบุคลากรให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เป็น
Smart Officer รวมทั้งมีจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้
บุคลากรสามารถผลักดันภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา
“บุคลากรความเชี่ยวชาญ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม นาการเปลี่ยนแปลง”
๑.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และมีความเชี่ยวชาญในงาน ควบคู่
คุณธรรม สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับให้เป็น OAE Smart Officer รวมทั้งเป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

บทที่ ๒
ข้อมูลองค์กร
๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้นาในการพัฒนาและจัดทายุทธศาสตร์เกษตรของประเทศไปสู่การบริหาร
จัดการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
”
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดทายุทธศาสตร์ และมาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและนาไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร
พันธกิจ
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สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้กาหนดพันธกิจที่องค์การต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตาม
วิสัยทัศน์ที่กาหนด โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่
๑. เสนอแนะนโยบายและจัดทายุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้ง
จัดทาท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๓. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. จัดทาและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ค่านิยมร่วม : (OAE)๒
O = Openness การเปิดกว้าง , Ownership มีความเป็นเจ้าของ
A = Awakening การตื่นตัวและตื่นรู้, Accountability ความรับผิดชอบ
E = Effectiveness การมีประสิทธิผล, Ethics จริยธรรมและคุณธรรม
เป้าประสงค์
๑. ยุทธศาสตร์และมาตรการทางการเกษตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวนาไปสู่การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศ
๒. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ
๓. เป็นองค์กรแห่งความสุขและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการทางาน (
Smart
Organization)

โครงสร้างองค์กร

3

ที่ ๑-๙ (สศท.)

ที่ ๑๐-๑๒
หมายเหตุ : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐-๑๒ เป็นหน่วยงานจั
ดตั้ง(สศท.)
ภายใน

บทบาทและภารกิจของสานัก/ศูนย์/กอง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อทาหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดาเนินงานภายในสานักงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสานักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสานักงาน
๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อทาหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภาย
ในสานักงาน
๒. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสานักงาน
๓. ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆและ
หน่วยงานภายในสานักงาน
๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักงานเลขานุการกรม
๑. ปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงาน
๒. ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการและงานเลขานุการของสานักงาน
๓. ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดทาแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ
รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสานักงาน
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๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะของสานักงาน
๕. บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและ
ลูกจ้างของสานักงาน
๖.
ดาเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสานักงาน
๗.
ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
สานักงาน
๘.
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสานักงาน
๙.
ดาเนินงานอื่นใดที่มิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสานักงาน
๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการ และจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
๒. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ และแผนพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดทางบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์ความ
เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ จัดทาแผนงานและโครงการ ตลอดจนประมวลผลการดาเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของกระทรวง
๔. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาเกี่ยวกับ
ประชากรเกษตร สินเชื่อการเกษตรและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ตลอดจนสภาเกษตรกร
แห่งชาติ
๕. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์และบริหารจัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการลงทุนด้าน
การเกษตร
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ นโยบายเกษตรต่างประเทศ ตลอดจน
ข้อตกลงและเงื่อนไขทางด้านการค้าสินค้า และการลงทุนภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน
การเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคี พหุ
ภาคี และองค์การระหว่างประเทศ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและการ
ลงทุนภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหารและความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการค้าเสรี ข้อตกลงระหว่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ
๓. เสนอแนะนโยบายและจัดทายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเกษตรต่างประเทศ
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๔.
ติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกรณี และวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อเสนอแนะแนวทางและ
มาตรการรองรับผลกระทบเชิงบวกและลบ รวมทั้งมาตรการเยียวยา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามพันธกรณี
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนประสานการดาเนินงาน และติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการรองรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕.
ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการสารองข้าวฉุกเฉิน
๖.
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ศูนย์ประเมินผล
๑.
ศึกษา พัฒนาเทคนิคและระบบการติดตามประเมินผล รวมทั้งให้คาปรึกษาด้านการติดตาม
และประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวง
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของ
กระทรวง รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการประเมินผลความสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินงานตาม
มาตรการ แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของกระทรวง รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
๔. เสนอผลการติดตาม ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ นโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
๑. ศึกษา วิจัยและพัฒนา วางแผน และจัดทาข้อมูลการเกษตรเกี่ยวกับการผลิต การใช้ปัจจัยการ
ผลิต และต้นทุนการผลิตของพืช ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ผลและ
รายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
การผลิตสินค้าเกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มีผลกระทบต่อด้านการเกษตร
๓. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และจัดทาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลระยะไกลใน
การจาแนกสภาพการใช้ที่ดิน การประกอบกิจกรรมการเกษตร และแหล่งเหมาะสมของการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อ
ใช้สนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและการกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
๔. ศึกษา กาหนดวิธีการ และจัดทาทะเบียนเกี่ยวกับเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการ
ในด้านการเกษตร
๕. ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานข้อมูลการเกษตร ระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย
การสื่อสารข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของกระทรวง
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ - ๙
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๑. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานผลการติดตาม ผลการประเมินความสาเร็จ และผลกระทบของ
การดาเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่สาคัญในระดับท้องถิ่น
๔. ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรในระดับ
กระทรวงที่นาไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค
รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนงานและโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
๑.
ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
๒.
ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการฟาร์มในเชิงเศรษฐกิจ
๓.
ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยแนวทางการแปรรูปสินค้าเกษตรและการทาธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
๔. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร
๕. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในฐานะเป็น
ปัจจัยการผลิต
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
๑. พัฒนาและวิเคราะห์นโยบายการเกษตรที่มีผลต่อเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจการเกษตร
โดยอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
๒. เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ
มหภาค โดยสร้างเครือข่ายเพื่อประสานการออกแบบนโยบายทางการเกษตรกับองค์กรภายในสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร รวมถึงภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
๓. ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ปัจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ประเมินผลกระทบ และจัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ ประเด็น
สาคัญทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนาเสนอข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรไทยในการประชุมทั้งในประเทศและ
เวทีระหว่างประเทศ
๔. พัฒนานวัตกรรมแบบจาลองเศรษฐกิจจุลภาคและมหภาค ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เศรษฐกิจ และนาไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๕. รวบรวมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจการเกษตรที่
เกี่ยวข้องกับสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๖. ประชาสัมพันธ์ และจัดทาสื่อในทุกรูปแบบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร
ผลการประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร และผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ถูกต้องต่อสาธารณชน และองค์กรหรือสถาบันที่ทาหน้าที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย
๗. ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจการเกษตร และ
การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรที่สาคัญ ในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจโดยทั่วไป
7

๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐-๑๒
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานผลการติดตาม และผลการประเมินความสาเร็จ และผลกระทบ
ของการดาเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการเกษตรที่สาคัญในระดับท้องถิ่น
๔. ศึกษา วิเคราะห์ ความเชื่อมโยง และความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรในระดับ
กระทรวงที่นาไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดแผนงานและโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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บทที่ ๓
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๓.๑ ข้อมูลด้านบุคลากร
ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลด้านบุคลากร
ประเภท
ตามกรอบ (คน)
ข้าราชการ
๖๖๐
พนักงานราชการ
๒๘๗
ลูกจ้างประจา
๑๑๒
รวม
๑๐๕๙

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๐)
อัตรากาลัง
จานวนคนครอง (คน)
อัตราว่าง (คน)
๕๙๒
๖๘
๒๖๙
๑๘
๑๑๒
๙๗๓
๘๖

แผนภูมทิ ี่ ๑ แสดงข้อมูลด้านบุคลากร
800

660

592

600
287

400

269

68

200

18

0

112

112
0

ข้ าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้ างประจา
ตามกรอบ (คน)

จานวนคนครอง (คน)

อัตราว่าง (คน)

ตารางที่ ๒ ข้อมูลบุคลากรจาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภท
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ข้าราชการ
๑๔
๒๘๙
๒๒๑
พนักงานราชการ
๔
๒๐๒
ลูกจ้างประจา
๓
รวม
๑๔
๒๙๓
๔๒๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๐)
รวม
ต่ากว่าปริญญาตรี
๖๘
๕๙๒
๖๓
๒๖๙
๑๐๙
๑๑๒
๒๔๐
๙๗๓
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แผนภูมิที่ ๒ แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากร สศก. (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖

พ.ค.๒๕๖๐)

๒๘๙
๓๐๐

๒๒๑

๒๐๒

๒๐๐

๑๐๐

๑๐๙
๖๓

๖๘
๑๔
0

0

0

0

๓

๐
ขาราชการ
(คน)
้
ปริญญาเอก

พนักงานราชการ (คน)
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ลูกจ้างประจา (คน)
ตา่ กวาปริ
ญญาตรี
่

ตารางที่ ๓ จานวนข้าราชการจาแนกตามระดับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๐)
ระดับ
จานวน (คน)
บริหารสูง
๑
บริหารต้น
๓
อานวยการสูง
๑๔
อานวยการต้น
๑
เชี่ยวชาญ
๕
ชานาญการพิเศษ
๑๖๑
ชานาญการ
๑๖๐
ปฏิบัติการ
๙๓
อาวุโส
๓
ชานาญงาน
๘๘
ปฏิบัติงาน
๖๓
รวม
๕๙๒
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ตารางที่ ๔ ข้อมูลข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)
(ข้อมูล ณ วันที่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ระดับ
บริหารสูง

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ รวม
-

-

๑

-

-

-

-

-

-

-

๑

๑

๑

-

-

๑

-

-

-

-

-

๓

อานวยการสูง ๔

๓

-

๓

๓

-

-

-

-

๑

๑๔

บริหารต้น
เชี่ยวชาญ
ชานาญการ
พิเศษ

-

๑

๒

-

-

๑

-

๑

-

-

๕

๖

๙

๖

๑๓

๑๔

๙

๘

๑๐

๓

๗

๘๕

ชานาญการ

๓

๗

๕

๔

๖

๕

๘

๓

๓

๑

๔๕

อาวุโส

-

๑

๑

-

-

-

-

-

-

๑

๓

ชานาญงาน

๓

๖

๗

๑๑

๙

๔

๖

๔

๒

๓

๕๕

๑๗

๒๘

๒๒

๓๑

๓๓

๑๙

๒๒

๑๘

๘

๑๓

๒๑๑

จากสภาพข้อมูลทั่วไปด้านบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๐)
พบว่า มีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา รวมทั้งสิ้นจานวน ๙๗๓ คน ประกอบด้วย
- ข้าราชการ จานวน ๕๙๒ คน
- พนักงานราชการ จานวน ๒๖๙ คน
- ลูกจ้างประจา จานวน ๑๑๒ คน
ข้อมูลด้านการศึกษาบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า
- ข้าราชการ ระดับการศึกษา ปริญญาเอก จานวน ๑๔ คน ปริญญาโท จานวน ๒๘๙ คน
ปริญญาตรี จานวน ๒๒๑ คน และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน ๖๘ คน
- พนักงานราชการ ระดับการศึกษา ปริญญาโท จานวน ๔ คน ปริญญาตรี จานวน ๒๐๒ คน
ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน ๖๓ คน
- ลูกจ้างประจา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ๓ คน ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ๑๐๙ คน
-ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ จะมีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ
จานวน ๒๑๑ คน
เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านอายุ พบว่า ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี จะมีข้าราชการที่จะเกษียณอายุเป็น
จานวนมาก โดยเฉพาะตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักรวมทั้ง
การขับเคลื่อนงานนโยบายต่าง ๆ เช่น ตาแหน่งบริหาร อานวยการ และวิชาการสายงานหลัก ซึ่งจะต้องมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกของแต่ละสานักศูนย์กองเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่ชัดเจนต่อไป
๓.๒ สมรรถนะหลักและทักษะความรู้ของข้าราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๓.๒.๑ สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สานักงาน ก.พ.ได้กาหนดสมรรถนะหลักที่จาเป็นสาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้ส่วนราชการใช้
เป็นแนวทางในการกาหนดสมรรถนะหลักของส่วนราชการ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘/ว๒๗ ลงวันที่
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๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องมาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วย
๑.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (
Achievement Motivation)
๒.บริการที่ดี
(Service Mind)
๓.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
๔.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
๕.การทางานเป็นทีม (Teamwork)
โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กาหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะหลักที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการทุกสายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะทางการบริหาร
ดังนี้
๑) สมรรถนะหลัก
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ชื่อความรู้
หมายเหตุ
ทุกสายงาน
๑. CC ๐๐-๐๑ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. CC ๐๐-๐๒ : การบริการที่ดี
๓. CC ๐๐-๐๓ : การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. CC ๐๐-๐๔ : การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม
๕. CC ๐๐-๐๕ : การทางานเป็นทีม
๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กาหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ชื่อสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
FC ๐๐-๐๑ : การคิดวิเคราะห์
FC ๐๐-๐๒ : การมองภาพองค์รวม
FC ๐๐-๐๓ : การสืบเสาะหาข้อมูล
FC ๐๐-๐๔ : การดาเนินการเชิงรุก
FC ๐๐-๐๕ : การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ก.ประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการ
๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒. เศรษฐกร
๓. นักวิชาการสถิติ

ชื่อสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
FC ๐๐-๐๑

X
X
X

FC ๐๐-๐๒ FC ๐๐-๐๓

X
X
X

-

FC ๐๐-๐๔

X
X
X

FC ๐๐-๐๕

หมายเหตุ

12

ชื่อตาแหน่งในสายงาน
๔. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๕. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖. นักวิชาการเงินและบัญชี
๗. นักทรัพยากรบุคคล
๘. นิติกร
๙. นักประชาสัมพันธ์
๑๐. บรรณารักษ์
๑๑. นักจัดการงานทั่วไป
๑๒. นักวิชาการพัสดุ/
เจ้าพนักงานพัสดุ(หัวหน้าฝ่าย)
๑๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๔. เจ้าพนักงานธุรการ
๑๕. เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๖. นายช่างเครื่องกล
๑๗. นายช่างศิลป์
๑๘. เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์
๑๙. เจ้าพนักงานสถิติ
๒๐. เจ้าพนักงานธุรการด้านบันทึก
ข้อมูล

ชื่อสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
FC ๐๐-๐๑

FC ๐๐-๐๒ FC ๐๐-๐๓

FC ๐๐-๐๔

FC ๐๐-๐๕

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X

X
X
-

X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X
X

X
X

-

X
X

-

-

-

หมายเหตุ

X
X
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ชื่อสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

FC ๐๐-๐๑

FC ๐๐-๐๒ FC ๐๐-๐๓

FC ๐๐-๐๔

FC ๐๐-๐๕

หมายเหตุ

ข. ประเภทอานวยการ
๑. ผู้อานวยการระดับต้น
๒. ผู้อานวยการระดับสูง
๓. ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(วิชาการเศรษฐกิจ)

X
X
X

X
X
X

-

X
X
X

-

-

-

-

-

-

ค.ประเภทบริหาร
๑. นักบริหารระดับ
๒. นักบริหารระดับสูง

๓
) สมรรถนะทางการบริหาร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กาหนดสมรรถนะทางการบริหาร
ตามสายงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
 อานวยการระดับต้น
 อานวยการระดับสูง
 นักบริหารระดับต้น
 นักบริหารระดับสูง

สมรรถนะทางการบริหาร
๑. MC ๐๐-๐๑ : สภาวะผู้นา
๒. MC ๐๐-๐๒ : วิสัยทัศน์
๓. MC ๐๐-๐๓ : การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
๔. MC ๐๐-๐๔ : ศักยภาพเพื่อนาการเปลี่ยนแปลง
๕. MC ๐๐-๐๕ : การควบคุมตัวเอง
๖. MC ๐๐-๐๖ : การสอนงาน และการมอบหมายงาน

หมายเหตุ

๓.๒.๒ มาตรฐานด้านความรู้ ความสามารถ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกาหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของแต่ละสายงานและแต่ละตาแหน่ง ดังนี้
๑) ความรู้ ความสามารถ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ก. ประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการ
ประเภทวิชาการ
๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒. เศรษฐกร
๓. นักวิชาการสถิติ
๔. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อความรู้

TK ๐๑-๐๑ : การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทา
แผนพัฒนาการเกษตร
TK ๐๑-๐๒ : การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการ
ประเมินผล
TK ๐๑-๐๓ : การจัดการสารสนเทศการเกษตร
TK ๐๑-๐๔ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ

หมายเหตุ
 กรณีผู้ดารงตาแหน่ง
หนึ่งไปปฏิบัติงานในอีก
ตาแหน่งหนึ่ง หรือใน
ภารกิจอื่นจะใช้
มาตรฐานด้านความรู้
ความสามารถตาม
ภารกิจที่ปฏิบัติจริง
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ชื่อตาแหน่งในสายงาน
๕. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖. นักวิชาการเงินและบัญชี
๗. นักทรัพยากรบุคคล
๘. นิติกร
๙. นักประชาสัมพันธ์
๑๐. บรรณารักษ์
๑๑. นักจัดการงานทั่วไป
๑๒. นักวิชาการพัสดุ /เจ้าพนักงาน

พัสดุ (หัวหน้าฝ่าย)
ประเภททั่วไป
๑๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๔. เจ้าพนักงานธุรการ
๑๕. เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๖. นายช่างเครื่องกล
๑๗. นายช่างศิลป์
๑๘. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๙. เจ้าพนักงานสถิติ
๒๐. เจ้าพนักงานธุรการ ด้านบันทึก

ชื่อความรู้

หมายเหตุ

เศรษฐกิจการเกษตร
TK ๐๑-๐๕ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน
TK ๐๑-๐๖ : เทคนิคการตรวจสอบและติดตาม
TK ๐๑-๐๗ : การบริหารการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ
TK ๐๑-๐๘ : การบริหารทรัพยากรบุคคล
TK ๐๑-๐๙ : ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบใน
การปฏิบัติงาน
TK ๐๑-๑๐ : การบริหารและประชาสัมพันธ์
องค์กร
TK ๐๑-๑๑ : การบริหารจัดการห้องสมุด
TK ๐๑-๑๒ : การบริหารงานทั่วไปของสานัก
TK ๐๑-๑๓ : การบริหารงานพัสดุ

TK ๐๒-๑๔ : การปฏิบัติงานและการตรวจสอบ
งบประมาณการเงินและบัญชี
TK ๐๒-๑๕ : การบริหารงานธุรการ
TK ๐๒-๑๖ : การปฏิบัติงานพัสดุ
TK ๐๒-๑๗ : เทคนิคการดูแล บารุงรักษา
เครื่องกล ยานพาหนะ
TK ๐๒-๑๘ : เทคนิคการออกแบบศิลป์
TK ๐๒-๑๙ : การปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
TK ๐๒-๒๐ : การจัดทาข้อมูลสถิติการเกษตร
TK ๐๒-๒๑ : การบันทึกข้อมูล

ข้อมูล
ข.ประเภทอานวยการ
๑. ผู้อานวยการระดับต้น
๒. ผู้อานวยการระดับสูง

TK ๐๓-๐๑ : การบริหารงานสานักงาน
TK ๐๓-๐๒ : การบริหารงานยุทธศาสตร์ และ
แผนงานด้านการเกษตร
TK ๐๓-๐๓ : การบริหารงานสารสนเทศเศรษฐกิจ
การเกษตร
๓. ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการ TK ๐๓-๐๔ : การบริหารงานวิจัย และติดตาม
เศรษฐกิจ)
ประเมินผลเศรษฐกิจการเกษตร

ค.ประเภทบริหาร

TK ๐๔-๐๑ : การบริหารงานเศรษฐกิจ
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ชื่อตาแหน่งในสายงาน
๑. นักบริหารระดับต้น
๒. นักบริหารระดับสูง

ชื่อความรู้

หมายเหตุ

การเกษตร

๒) ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบ
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ทุกสายงาน

ชื่อความรู้
๑. LK ๐๐-๐๑ : ความรู้เรื่องกฎหมาย และระเบียบ
ราชการ

๓) มาตรฐานด้านทักษะที่จาเป็น
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ชื่อทักษะ
ทุกสายงาน
๑. SK ๐๐-๐๑ : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. SK ๐๐-๐๒ : ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. SK ๐๐-๐๓ : ทักษะการคานวณ
๔. SK ๐๐-๐๔ : ทักษะการจัดการข้อมูล

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๓.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR
SWOT Analysis)
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้านองค์กร บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร
โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะด้านการวางแผน
กลยุทธ์เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ สศก. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยประมวลผลการวิเคราะห์ใน
ภาพรวม เป็นดังนี้

จุดแข็ง
(Strengths)
 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และวิเคราะห์นโยบายและแผน
 มีสมรรถนะหลักด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 มีวุฒิการศึกษาสูง มีประสบการณ์ทางาน
 สามารถปฏิบัติงานแบบตอบสนองงานเร่งด่วน
 ทางานเป็นทีม มีวัฒนธรรมการทางานแบบพี่น้อง
 ผู้บริหารเป็นผู้นาต้นแบบที่ดีในด้านวิชาการ
 ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา
 มี Career Path
 มีเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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 หลักสูตรฝึกอบรมมีความหลากหลาย
 บุคลากร สศก.เป็นคณะกรรมการนโยบายสาคัญๆ ของกระทรวง
จุดอ่อน
(Weaknesses)
 บุคลากรขาดการทางานเชิงรุก
 การพัฒนาบุคลากรไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และไม่มีแผนพัฒนาเพื่อรองรับการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุในช่วง ๕ ปี ข้างหน้า
 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ความชานาญในแต่ละด้านยังมีน้อยและขาดความต่อเนื่อง
 บุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงตรงตามหน้าที่
 บุคคลากรบางกลุ่มขาดการเรียนรู้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ที่นาไปใช้ในการทางาน
 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษา
 บุคลากรขาดทักษะในการนาเสนอ
 ประเมินรายบุคคลเพื่อพิจารณาความดีความชอบยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 ขาดจิตบริการ
 สถานที่ทางานแออัด อุปกรณ์สานักงาน เครื่องมือ รถยนต์เก่า ไม่มีคุณภาพ
 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม
 ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร

โอกาส (Opportunities)
 รัฐบาลให้ความสาคัญกับภาคเกษตรทาให้ สศก.มีโอกาสแสดงความสามารถในการจัดการสินค้าเกษตร
 ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสาคัญกับ สศก.มาก
 สศก.มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่หลากหลายเป็นโอกาสในการของบประมาณในด้านการพัฒนาบุคลากร
เพิ่มขึ้น
 ก.พ.ให้ความสาคัญกับระบบบริหารราชการโปร่งใสและเป็นธรรม
 เทคโนโลยีก้าวหน้าช่วยให้เข้าถึงข้อมูลและติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
 ประเทศในกลุ่มอาเซียนให้การสนับสนุนและยอมรับให้ สศก. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรด้าน
ความมั่นคงด้านอาหาร
 ความร่วมมือ (MOU) ด้านการเกษตรกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสใน
การพัฒนาด้านการเกษตรมากขึ้น
 องค์กรในประเทศและต่างประเทศให้โอกาสในการนาเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจการเกษตร
อุปสรรค (Threats)
 นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อยทาให้นโยบายด้านการเกษตรขาดความต่อเนื่อง
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 นโยบายจากัดกาลังคนภาครัฐ ทาให้บุคลากรในองค์กรมีไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา
 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย ทาให้นโยบายและการดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง ไม่มีการวางแผนการ
ทางานระยะยาว
 หน่วยงานบางแห่งไม่เข้าใจในหน้าที่และบทบาทของ สศก. ทาให้มีปัญหาในการปฏิบัติงาน และไม่ให้
ความร่วมมือ
 สถานการณ์การค้าของโลกและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทาให้บุคลากรปรับตัวไม่ทัน
 เกษตรกรยังไม่ค่อยรู้จักและไม่เข้าใจในภารกิจ สศก.
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณลดลง
 หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกับ สศก.มีความพร้อมและมีความคล่องตัวในการพัฒนาด้านการเกษตร
 สศก.มีภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายมากจนกระทบกับภารกิจหลัก
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เชื่อมั่นในข้อมูลสถิติ สารสนเทศของ สศก.
 สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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๓.๔ ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙
วิสัยทัศน์ “บุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รู้ทันสถานการณ์ ผลักดันงานให้สาเร็จ คิดเบ็ดเสร็จเชิงรุก"
พันธกิจ
 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 สร้างจิตสานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร
 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางานเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผู้นายุคใหม่ในการบริหารงานของ สศก.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร
ปีที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๒๕๕๔

๘๗.๔๗

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๕๕๕

๑๐๐

๖๒.๘๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๕๕๖

๙๒.๓๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๕๕๗

๘๕.๕๘

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๕๕๘

๙๑.๒๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๕๕๙

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๐

๑๐๐
-

๑๐๐
-

๙๖.๖๗
-ปี ๕๙ ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน
รองรับภาวะฉุกเฉิน

ภาพรวม
หมายเหตุ

๙๒.๗๖
๙๓.๘๐
-ปี ๕๔ ไม่ได้จัดทาแผนการขอรับการจัดสรร -ปี ๕๕ จานวน
ทุนด้านวิจัย และด้านประเมินผล
บุคลากรที่เข้ารับ
-ปี ๕๖ หลักสูตรด้านสถิติไม่ได้มีการ
การพัฒนาใน
ดาเนินการจัด
หลักสูตรภายใต้
-ปี ๕๗ หลักสูตรด้านสถิติไม่ได้มีการ
โครงการพัฒนา
ดาเนินการจัด , การพัฒนาทักษะด้าน
ภาวะผู้นาต่ากว่า
ภาษาอังกฤษจานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่
เป้าหมายที่กาหนด
เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กาหนดและผลการ
จัดการความรู้ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กาหนด
เนื่องจากตัวชี้วัดที่กาหนดเป็นการจัดการ
ความรู้
ตามยุทธศาสตร์ สศก.
-ปี ๕๘ ผลการจัดการความรู้ไม่เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด เนื่องจากตัวชี้วัด
ที่กาหนดเป็นการจัดการความรู้
ตามยุทธศาสตร์ สศก.

สถานการณ์การพัฒนาบุคลากรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มีการพัฒนายังไม่มีความ
เชื่อมโยงกับงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการสรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้
ประโยชน์ ซึ่งการพัฒนา ยังไม่สามารถรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันและอนาคตได้เท่าที่ควร การ
พัฒนาบุคลากรยังไม่สามารถสร้างหรือเตรียมคนเพื่อรองรับภาระงานที่สูงขึ้น การเตรียมคนเพื่อก้าวสู่ตาแหน่งที่
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สูงขึ้น และ การปฏิบัติงานแทนกัน รวมทั้งยังไม่ได้วางแผน การทดแทนอัตรากาลังที่เกษียณ อย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ การพัฒนาในรูปแบบระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน การมอบหมายงานหรือโครงการ และการถ่ายทอดองค์
ความรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เป็นระบบ และ บุคลากรยังไม่ให้ความสาคัญกับการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล

20

บทที่ ๔
แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม นาการเปลี่ยนแปลง
๑.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๒
.สร้างจิตสานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.สร้างและพัฒนาบุคลากรเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมและนาการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากร สศก. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและสร้างจิตสานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม นาการเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

๑.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.สร้างจิตสานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี ๓.สร้างและพัฒนาบุคลากรเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมและนาการเปลี่ยนแปลง
๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นมือ
อาชีพในการปฏิบัติงาน
๑.ส่งเสริม
ให้บุคลากร
มีความ
รอบรู้ และ
มีความ
เชี่ยวชาญ
ในอาชีพ

๒.เสริมสร้าง
ความรู้ และ
ทักษะด้าน
บริหารจัดการ
องค์กร กฎ
และระเบียบ
ในการ
ปฏิบัติงาน

๑.๑โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ
๑.๒โครงการ
ส่งเสริมทักษะด้าน
เศรษฐกิจ
การเกษตร
๑.๓โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน
ภาษา

๒.๑โครงการ
เสริมสร้าง
ทักษะด้าน
บริหาร
จัดการองค์กร

๓.ส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
เพื่อรองรับ
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

๓.๑ โครงการ
จัดทาแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร
ตาม Training
Road Map ๓
ตาแหน่ง (นัก
วิเคราะห์ฯ
เศรษฐกร
นักวิชาการสถิติ)
๓.๒โครงการ
พัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับ
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

๒.เพิ่มศักยภาพบุคลากร สศก.เป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มศักยภาพบุคลากร สศก. เป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
๑.สร้างและพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง

๓.พัฒนาและสร้างจิตสานึกให้บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๑โครงการพัฒนาผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง
๑.๒โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กาลังคนคุณภาพ (HiPPS New Wave
นักเรียนทุน)
๑.๓สร้างสรรค์กิจกรรมกระบวน
ความคิดผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Smart
Officer OAE : Beyond Frontier)

๑.๑ โครงการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
๑.๒ พัฒนาข้าราชการ
บรรจุใหม่ ให้มี
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
๑.๓ โครงการส่งเสริม
เพื่อสร้างจิตสานักที่ดี
ในการปฏิบัติงาน

๑.ส่งเสริมให้
บุคลากรมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
มีจิตสานึกที่ดี
ในการ
ปฏิบัติงาน

๒.เสริมสร้าง
ให้บุคลากรมี
ความผูกพัน
ต่อองค์กรและ
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

๒.๑โครงการ
สร้างสุขในงาน
และสร้าง
ความผูกพันใน
องค์กร

๔.สร้างและส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑.สร้าง
วัฒนธรรม
การเรียนรู้ใน
องค์กร

๒.สิ่งเสริมให้
บุคลากรเป็น
นักคิดเชิงรุก
ด้วย
นวัตกรรม

๑.๑โครงการ
พัฒนา KM สู่ LO
๑.๒ โครงการเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
(IDP)
๑.๓โครงการสร้าง
เครือข่ายองค์
ความรู้

๒.๑โครงการ
ส่งเสริม
บุคลากรให้มี
ความคิดเชิง
นวัตกรรม

๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความครอบคลุม ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย
๑.การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีความรอบรู้
ในการปฏิบัติงานตามนโยบายและตามภารกิจขององค์กร ด้านนโยบายและการวางแผน ด้านวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร ด้านสารสนเทศการเกษตร ด้านติดตามประเมินผล การพัฒนาทักษะด้านภาษา และการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
๒.การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการองค์กร
กฎ และระเบียบในการปฏิบัติงาน
๓
.การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์
๑.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรอบรู้ และมีความเชี่ยวชาญในอาชีพ
๒.เสริมสร้างความรู้ และทักษะด้านบริหารจัดการองค์กร กฎ และระเบียบในการปฏิบัติงาน
๓.ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากร สศก. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการสร้างและการพัฒนาข้าราชการ ประกอบด้วย
๑.การสร้างบุคลากรให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่ม
(ปฏิบัติการ-ชานาญการ/
ชานาญการ-ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญขึ้นไป)
๒.การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เข้าสู่ระบบกาลังคนคุณภาพ สามารถในการนาองค์กร
และมีแนวคิดและทักษะด้านภาวะผู้นา
๓.การเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดกระบวนการคิดในการเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง และสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร
เป้าประสงค์
๑.บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
๒.บุคลากรสามารถผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สร้างและพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและสร้างจิตสานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างจิตสานึกที่ดี การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างความผูกพันต่อองค์กร และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพัฒนาบุคลากร
ให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
๒๓

เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มี
ความผูกพันและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์
๑.ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
๒.เสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างและส่งเสริม
ปฏิบัติงาน

การใช้ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เพื่อมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นนักคิดเชิงรุก มีมุมมองที่เปิดกว้าง ตระหนักถึง
ความสาคัญของการเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับระบบหรือกระบวนงานให้
มีความทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน
เป้าประสงค์ บุคลากรเป็นนักคิดเชิงรุก สร้างสรรค์นวัตกรรม
กลยุทธ์
๑.สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร
๒.ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นนักคิดเชิงรุกด้วยนวัตกรรม

๒๓

๔.๒ แผนปฏิบัติงานแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ

๑.ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรอบรู้ และมีความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ

๒.เสริมสร้างความรู้ และ
ทักษะด้านบริหารจัดการ
องค์กร กฎ และระเบียบ
ในการปฏิบัติงาน

๓.ส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาเพื่อ
รองรับความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามภารกิจ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ติดตามผลหลังการ
ฝึกอบรม)

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

-จานวนกิจกรรมที่สานัก/ศูนย์/
กอง/สศท.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อย ๑ กิจกรรม

-

๑

๑

๑

๑

สานัก/ศูนย์/
กอง/สศท./
สลก.(สพบ.)

๓.โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
- จานวนช่องทางการพัฒนา
ภาษา
- ร้อยละของความพึงพอใจการ
วิธีการ : จัดฝึกอบรม/สนับสนุนให้ เข้าถึงช่องทางการพัฒนา
เข้ารับการอบรม/จัดหาหนังสือ
เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาให้บริการ
ในห้องสมุด สื่อการสอน Online

๒
๑๐

๒
๒๐

๒
๓๐

๒
๔๐

๒
๕๐

สลก.(สพบ.
และห้องสมุด)

๑.โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
บริหารจัดการองค์กร
วิธีการ : จัดฝึกอบรม/บรรยาย/
เผยแพร่เอกสาร บทความ อาทิการ
บริหารจัดการองค์กร การบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ การ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระเบียบงานสารบรรณ วิธีจัดซื้อจัด
จ้างและระเบียบการจัดหาพัสดุ
๑.โครงการจัดทาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรตาม Training Road Map
๓ ตาแหน่ง (นักวิเคราะห์ฯ
เศรษฐกร นักวิชาการสถิติ)
วิธีการ : ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้ที่
จาเป็นในแต่ละตาแหน่ง แนว
ทางการพัฒนา จัดทาคู่มือ และ
พัฒนาตาม Training Road Map

- จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร
(คน)
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วนาความรู้ไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน (ติดตามผลหลัง
การฝึกอบรม)

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

สลก.(สพบ.)

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

สลก.(สพบ.)

-จานวนตาแหน่งที่จัดทาแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรตาม
Training Road Map
-ร้อยละของการดาเนินการตาม
Training Road Map

-

๓

-

-

-

สานัก/ศูนย์/
กอง/สศท./
สลก.(สพบ.)

-

-

๕๐

๕๕

๖๐

๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ (ด้านนโยบายและการ
วางแผน ด้านวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร ด้านสารสนเทศ
การเกษตร ด้านติดตามประเมินผล
ทักษะด้านภาษา และทักษะด้าน
เทคโนโลยี)
วิธีการ : ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน (บุคลากรหมายถึงข้าราชการ
และพนักงานราชการ)
๒.โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร
วิธีการ : มอบหมายโครงการ/งาน
พิเศษ

สานัก/ศูนย์/
กอง/ สศท./
สลก.(สพบ.)

๒๕

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๒.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
วิธีการ : จัดอบรมหรือสนับสนุนให้
เข้ารับการอบรมที่จัดโดยหน่วยงาน
อื่น อาทิ นบต. นบก. นบส.
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการ
วางแผนกลยุทธ์ฯ หรือหลักสูตรที่
เทียบเท่า

ตัวชี้วัดโครงการ

-จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ดาเนินการ

เป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๑

๑

๑

๑

๑

๖๐

๖๑

เป้าหมาย
๖๒

๖๓

๖๔

-

๕๐
๗๐

-

๕๐
๗๐

-

สลก.(สพบ.)

๓๐
๗๐

-

๕๐
๗๐

-

๕๐
๗๐

สลก.(สพบ.)

๑

๑

๑

๑

๑

สลก.(สพบ.)

๑

๒

๓

๔

๕

สลก.(สพบ.)

๑

๑

๑

๒

๒

สานัก/ศูนย์/
กอง/สศท./
สลก.(สพบ.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากร สศก. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ ๑) บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
๒) บุคลากรสามารถผลักดันองค์การไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
๑.สร้างและพัฒนา
บุคลากรเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง

๑.โครงการพัฒนาผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง กิจกรรม :
๑.๑สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง
๑.๑.๑ ระดับต้น (ปฏิบัติการชานาญการ)
วิธีการ : จัดฝึกอบรมสัมมนาให้
ความรู้
๑.๑.๒ ระดับกลาง (ชานาญ
การ-ชานาญการพิเศษ)
วิธีการ : จัดฝึกอบรมสัมมนาให้
ความรู้
๑.๑.๓ ระดับสูง (เชี่ยวชาญ
อานวยการขึ้นไป)
วิธีการ : สนับสนุนให้เข้ารับการ
อบรม อาทิ หลักสูตร ปรม. ปศส.
นบท. นบส. วปอ.

-จานวนผู้ได้รับการพัฒนา
-ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม
สามารถนาความรูม้ าปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน (ติดตามผลหลัง
การฝึกอบรม)
-จานวนผู้ได้รับการพัฒนา
-ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม
สามารถนาความรูม้ าปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน (ติดตามผลหลัง
การฝึกอบรม)
-จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ดาเนินการ

๒.โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
-จานวนกิจกรรม
กาลังคนคุณภาพ (HiPPS New
Wave นักเรียนทุน เป็นต้น)
วิธีการ : จัดกิจกรรมให้ความรู้
เผยแพร่ความรู้
๓.สร้างสรรค์กิจกรรมกระบวนความคิด -จานวนกิจกรรม
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง(Smart Officer
OAE : Beyond Frontier)
วิธีการ: กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

สลก.(สพบ.)

ผู้รับผิดชอบ

๒๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและสร้างจิตสานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์
๑.ส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตสานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

๒.เสริมสร้างให้บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์กร
และมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วิธีการ : จัดบรรยาย/เผยแพร่
เอกสาร บทความ/จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกที่ดี
๑.๑ การเผยแพร่ความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยา
ข้าราชการ กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี
วิธีการ : จัดบรรยาย/เผยแพร่
เอกสาร บทความ/หนังสือเวียน
๑.๒ พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ให้
มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
วิธีการ : จัดอบรมให้ความรู้
๑.๓โครงการส่งเสริมเพื่อสร้าง
จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน (การ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น
ลดการ ใช้น้า ใช้ไฟฟ้า และใช้
กระดาษ )
วิธีการ : ส่งเสริมให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
๑.โครงการสร้างสุขในงานและสร้าง
ความผูกพันในองค์กร
วิธีการ จัดบรรยาย/จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความผูกพันและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
- กิจกรรมออกกาลังกาย
- การตรวจสุขภาพประจาปี
- การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
- การสารวจและซ่อมแซมอุปกรณ์
ทางาน
- การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่
ทางาน

ตัวชี้วัดโครงการ
๖๐

๖๑

เป้าหมาย
๖๒

๖๓

๖๔

- จานวนกิจกรรมที่เผยแพร่
ส่งเสริมไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม/ปี

๒

๒

๒

๒

๒

-ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จิตสานึก
-จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
หน่วยงานละน้อยกว่า ๓ กิจกรรม
-จานวนหน่วยที่ลดลง (วัดใน
ภาพรวมของหน่วยงาน)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๓

๓

๓

๓

๓

สานัก/ศูนย์/กอง/
สศท./สลก.

๓

๓

๓

๔

๔

สานัก/ศูนย์/กอง/
สศท.
๑-๑๒
คณะทางานการ
จัดทาแผน
เสริมสร้างความ
ผาสุกฯ

- จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยงานละไม่น้อยกว่า ๓
กิจกรรม
- ร้อยละของความผาสุกและ
ความผูกพัน

ผู้รับผิดชอบ

สลก.

สลก.(สพบ.)

๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างและส่งเสริม
การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
บุคลากรเป็นนักคิดเชิงรุก สร้างสรรค์นวัตกรรม
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
๑.สร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ในองค์กร

๒.ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
นักคิดเชิงรุกด้วย
นวัตกรรม

๖๐

๖๑

เป้าหมาย
๖๒

๖๓

๖๔

ผู้รับผิดชอบ

๑.โครงการพัฒนา KM สู่ LO
๑.๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-ร้อยละของความพึงพอใจของ
การได้รับความรู้และการนา
ความรู้ไปปรับใช้

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

สานัก/ศูนย์/
กอง/สศท./
สลก.

๒ โครงการเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน (IDP)

-ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

สานัก/ศูนย์/
กอง/สศท./
สลก.

๓ โครงการสร้างเครือข่ายองค์
ความรู้
วิธีการ : ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิด
การเรียนรูแ้ ละสร้างเครือข่ายองค์
ความรู้
๑.โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความคิดเชิงนวัตกรรม

จานวนครั้งที่ได้แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก
หน่วยงานละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

-

๑๐

๑๕

๒๐

๒๐

สานัก/ศูนย์/
กอง/สศท./
สลก.

๑.๑ Innovation Award
เวทีวิชาการ “ค้นฟ้า คว้าดาว”
เช่น เวทีวิชาการ
วิธีการ : การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจ
ให้สร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

-จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรม
- จานวนกระบวนงานที่มีการนา
นวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑
กระบวนการ/ปี

-

๑

๑

๑

๑

สานัก/ศูนย์/
กอง/สศท./
สลก.

-

๑

๑

๑

๑

๒๘

นิยามศัพท์
บุคลากร หมายถึง ข้าราชการและพนักงานราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สูงมีความเกี่ยวข้อง
กับทักษะการใช้ภูมิปัญญา มีทักษะความเชี่ยวชาญในมาตรฐานระดับสูงของวิชาชีพนั้นๆ และสามารถปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาหรืองานใดงานหนึ่งได้เป็นอย่างดี
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้ที่เข้าใจบทบาทของตน และพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรและ
ส่งผลถึงองค์กร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ หมายถึง ความรู้ด้านนโยบายและการวางแผน
ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ด้านสารสนเทศการเกษตร ด้านติดตามประเมินผล ทักษะด้านภาษา และทักษะด้าน
เทคโนโลยี
ทักษะด้านภาษา หมายถึง ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการทางาน ประกอบด้วย ฟัง พูด อ่าน
เขียน และสื่อสารได้เข้าใจ
ส่งเสริมทักษะด้านเศรษฐกิจการเกษตร หมายถึง การได้รับมอบหมายงานโครงการหรืองานพิเศษ
ที่ใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ วิจัย การเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของโครงการหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายนั้น ๆ เช่น โครงการวิจัยการเกษตร เรื่อง การลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บ
เกี่ยวข้าวเปลือก
กรณีศึกษาการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระยะเวลา ๑ ปี
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา หมายถึง

ข้าราชการและพนักงานราชการที่ได้รับการพัฒนา x ๑๐๐
จานวนข้าราชการและพนักงานราชการทั้งหมด

บุคลากรนาความรู้ไปปรับใช้
หมายถึง
ข้าราชการและพนักงานราชการที่ได้รับการพัฒนาและนา
ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานโดยติดตามผลหลังการฝึกอบรมด้วยแบบสอบถาม
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายอาชีพ หมายถึง จัดอบรมหรือสนับสนุนให้ข้าราชการเข้ารับการ
อบรมเพื่อให้มีความพร้อมและมีคุณสมบัติในการก้าวขึ้นสู่ในระดับที่สูงขึ้นตามที่กาหนดใน Career Path ของสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
เครือข่ายองค์ความรู้ หมายถึง บุคลากรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ไปแลกเปลี่ยน
ความรู้ เป็นวิทยากร ให้กับหน่วยงานภายนอก
ความคิดเชิงนวัตกรรม
หมายถึง บุคคลที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การปรับกระบวนการทางาน การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

๒๙

