
กรม :  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชือ่แผนพัฒนำองค์กำร : การพฒันาระบบการน าองค์กรเชิงรุกเพือ่สร้างความผาสุกโดยรวมด้วยแนวทางป้องกันการทุจริตและลดผลกระทบต่อสังคม งบประมำณ:   -        บาท
หมวดที่ :  1 การน าองค์กร
วัตถุประสงค์ :
ตัวชีว้ัดหลักของแผนงำน :
รำยละเอียดโดยย่อ : 1) แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน    2) วิเคราะหร์ายงานผลการด าเนินงานทีผ่่านมา

3) จัดท ามาตรการ/ก าหนดแนวทางการน าองค์กรของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   4) การน ามาตรการ/แนวทางไปปฏบิัติ
5) ประเมินผลและรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพือ่ทราบและพจิารณา

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

 1. มำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบทำงลบต่อสังคมของ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร                                    
1.1  แต่งต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบทางลบทีอ่าจเกิดขึน้ต่อสังคมของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

  9 เดือน 
            
  1 เดือน

  ม.ค.62   
          
ม.ค.62

  ก.ย.62    
            
ม.ค.62

คณะท างานจัดท า
มาตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบทางลบที่
อาจเกิดขึน้ต่อสังคม

ของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

คณะท างานหมวด 1 ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

1.2. จัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน เพือ่ด าเนินการ
 ดังนี ้                                                                  
1.2.1 ศึกษาวิเคราะหผ์ลกระทบทางลบทีเ่กิดขึน้ต่อสังคมจาก
การด าเนินงานของ สศก.                                              
1.2.2 จัดท ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบต่อ
สังคมฯ พร้อมทัง้มอบหมายผู้รับผิดชอบ

2 เดือน ก.พ. 62 ม.ีค. 62 มาตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบทางลบ

ต่อสังคมของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

และผู้รับผิดชอบ

คณะท างานจัดท า
มาตรการฯ

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

1.3. น าเสนอมาตรการฯ ใหผู้้บริหารเหน็ชอบและแจ้งเวียนให้
หน่วยงานภายในทราบ

1 เดือน มี.ค. 62 ม.ีค. 62 คณะท างานจัดท า
มาตรการฯ

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

1.4.. ส่ือสารมาตรการใหบุ้คลากรทราบและ มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามมาตรการทีก่ าหนด

6 เดือน มี.ค. 62 ส.ค. 62 ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

1.5. ประเมินผลและรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหาร
เพือ่ทราบและพจิารณา

  1 เดือน 
 1 เดือน

  เม.ย.62 
ก.ย.62

  เม.ย. 62 
ก.ย. 62 สรุปรายงานผลพร้อม

ข้อเสนอแนะ

คณะท างานจัดท า
มาตรการฯ

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

 แผนพัฒนำองค์กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เพือ่พฒันาระบบการการบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการท างานของส่วนราชการ

กิจกรรม/ขัน้ตอน
ระยะ
เวลา

เร่ิมต้น                    ปีงบประมาณ 2562ส้ินสุด
ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกีย่วข้อง

มาตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบทางลบ
ต่อสังคมฯ ได้รับการ

เหน็ชอบและมอบหมาย
ใหห้น่วยงานที่

เกีย่วข้องด าเนินการ

ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักความส าเร็จในการด าเนินการพฒันาระบบการน าองค์กรเชิงรุก

งปม.

หนา้ที ่1 จาก 8



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

เร่ิมต้น                    ปีงบประมาณ 2562ส้ินสุด
ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกีย่วข้อง

งปม.

2.พัฒนำมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ                                                       
 2.1 วิเคราะหร์ายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ ของ สศก.ของปีทีผ่่านมา

    12    
   เดือน   
  3 เดือน ต.ค. 61 ธ.ค. 61

สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิัติการ

ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตฯ ของ

 สศก.ปีทีผ่่านมา

2.2 จัดการประชุมเพือ่พจิารณาปรับปรุงแผนปฏบิัติการฯ ของ 
สศก.

1 เดือน มี.ค. 62 ม.ีค. 62

2.3 น าเสนอแผนปฏบิัติการฯ ต่อผู้บริหารเพือ่ขอความเหน็ชอบ
 และแจ้งเวียนใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วข้องทราบ รวมทัง้เผยแพร่สู่
สาธารณะด้วย

 1 เดือน เม.ย. 62 เม.ย. 62

2.4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการฯ
 2 รอบ (รอบ 6 เดือน) และวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานในรอบ
 12  เดือน เสนอผู้บริหาร

4 เดือน พ.ค. 62 ส.ค. 62 รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนปฏบิัติการฯ (รอบ
 6 เดือน และ 12 

เดือน)
2.5 เผยแพร่ผลการด าเนินงานทัง้ภายในและภายนอกทราบ 
อย่างน้อย 2 ช่องทาง

1 เดือน ก.ย. 62 ก.ย. 62 รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนปฏบิัติการฯ รอบ6
 เดือน และ 12 เดือน

นางสุภัค วงศ์ววิฒัน์ไชย
ผู้ประสานงานหลักหมวด 1

แผนปฏบิัติการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตฯ

 ของ สศก.(ฉบับ
ปรับปรุง)

ศปท.สศก.

หัวหน้าทีมกลุ่มที ่1
เลขานุการกรม

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12

และหน่วยงานขึน้ตรง

ศปท.สศก.

หนา้ที ่2 จาก 8



กรม : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อแผนพัฒนำองค์กำร : การทบทวนยุทธศาสตร์ สศก. และการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ งบประมำณ:   -        บาท
หมวดที่ : 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ :
ตวัชี้วัดหลักของแผนงำน : ระดับความส าเร็จของการทบทวนยุทธศาสตร์ สศก. และการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
รำยละเอียดโดยย่อ : ทบทวนยุทธศาสตร์ สศก. โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

1. แต่งต้ังคณะท างานทบทวนยุทธศาสตร์
 สศก.  20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

1 เดือน ก.พ. 62 มี.ค. 62 คณะท างานทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ

สลก. ส านัก/ศูนย์/
กอง/สศท.

2. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อทบทวน
ยุทธศาสตร์ สศก.

4 เดือน พ.ค. 62 ส.ค. 62 แผนทบทวนยุทธศาสตร์ 
สศก.

คณะท างาน
ทบทวน

ยุทธศาสตร์ฯ

ส านัก/ศูนย์/
กอง/สศท.

3. น าเสนอแผนฯ ตามข้อ 2.  ให้ผู้บริหาร
เห็นชอบ ด าเนินการ ส่ือสารและน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ

2 เดือน ม.ิย. 62 ก.ย. 62 แผนฯ ได้รับการเห็นชอบ
และมอบหมายให้

หน่วยงานด าเนินการ

คณะท างาน
ทบทวน

ยุทธศาสตร์ฯ

ส านัก/ศูนย์/
กอง/สศท.

4. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหารทราบ

2 เดือน ส.ค. 62 ก.ย. 62 สรุปผลการด าเนินงาน คณะท างาน
ทบทวน

ยุทธศาสตร์ฯ

ส านัก/ศูนย์/
กอง/สศท.

นางมณีลักษณ์ พริิยะจิตตะ

ผู้ประสานงานหลักหมวด 2

แผนพัฒนำองค์กำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลำ เริ่มตน้ สิ้นสุด ปงีบประมำณ 2562 ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพฒันาการเกษตรชนบท

รองหวัหน้าทมีกลุ่มที่ 1

ผู้เก่ียวข้อง

เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ สศก. และน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

งปม.



กรม :  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อแผนพัฒนำองค์กำร : การวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดท าข้อมูลการเกษตรและการส่ือสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล งบประมำณ:   -        บาท
หมวดที่ :  3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดหลักของแผนงำน :

รำยละเอียดโดยย่อ : 1) วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 3) พฒันาระบบการจัดท าข้อมูลการเกษตรและการส่ือสารผ่าน Web Application
4) บูรณาการข้อมูลการส ารวจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) ติดตามและประเมินผลผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อทราบและพจิารณา

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. ติดตำมและประเมินผลผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อกำรมำรับบริกำรซ้ ำ และขยำยฐำนผู้รับบริกำร   
     1.1 ประชุมคณะท างาน เพื่อด าเนินการ ดังนี้         
          1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการในแต่ละ
ภารกิจ                                                          
           1.1.2 จัดท ากิจกรรม/โครงการติดตามและ
ประเมินผลผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้ง
มอบหมายผู้รับผิดชอบ

 7 เดือน  
            
    1 เดือน

  มี.ค.62 
           
 มี.ค.62

  ก.ย.62
           
   มี.ค.62

กิจกรรม/โครงการ
ติดตามและประเมินผล
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และผู้รับผิดชอบ

กนผ., สวศ., ศปผ., 
ศสส. และ

คณะท างานหมวด 3

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12และ

หน่วยงานขึ้นตรง

      1.2 น าเสนอกิจกรรม/โครงการฯ ให้ผู้บริหาร
เห็นชอบและแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในทราบและ
น าไปสู่การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 เดือน มี.ค. 62 มี.ค. 62 กนผ., สวศ., ศปผ., 
ศสส. และ

คณะท างานหมวด 3

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12และ

หน่วยงานขึ้นตรง

      1.3 ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ 6 เดือน มี.ค. 62 ส.ค. 62 ทุกส านัก/ศูนย/์กอง
 และ สศท.1 - 12

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12และ

หน่วยงานขึ้นตรง

      1.4 ติดตามและประเมินผลและรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อทราบ

1 เดือน ก.ย. 62 ก.ย. 62
สรุปรายงานผลพร้อม

ข้อเสนอแนะ

กนผ., สวศ., ศปผ., 
ศสส. และ

คณะท างานหมวด 3

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12และ

หน่วยงานขึ้นตรง

 แผนพัฒนำองค์กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะ
เวลา

                   ปีงบประมาณ 2562
ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

เร่ิมต้น

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดท าข้อมูลการเกษตร
และการส่ือสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการปฏรูิปเกษตรไทย 4.0 ที่ต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลาย รวดเร็ว และแม่นย า ตลอดจน
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ที่มีความแตกต่างในหลายระดับ ต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงประชาชนและเกษตรกร
ทั่วไป

ส้ินสุด ผู้
เกี่ยวข้อง

งปม.

ติดตามและประเมินผล
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของหน่วยที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ



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

                   ปีงบประมาณ 2562
ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

เร่ิมต้น ส้ินสุด ผู้
เกี่ยวข้อง

งปม.

2.พัฒนำระบบกำรจัดท ำขอ้มูลกำรเกษตรและกำร
สื่อสำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                                
             2.1 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีและ
การส่ือสาร สศก. เพื่อพฒันาระบบการจัดท าข้อมูล
การเกษตรและการส่ือสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของ สศก.

  6 เดือน 
            
 1 เดือน

  มี.ค.62 
           
 มี.ค.62

  ก.ย.62
           
   มี.ค.62

     2.2 จัดท าแผนพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการเกษตร
 ปี 2562 เพื่อขอความเห็นชอบ

  2 เดือน เม.ย. 62 พ.ค. 62

     2.3 ด าเนินการตามแผน และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะด้วย

 6 เดือน เม.ย. 62 ก.ย. 62 ด าเนินการตามแผน แจ้ง
เวียน และเผยแพร่สู่

สาธารณะ

ศสส. สศก. ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12และ
หน่วยงานขึ้นตรง

     2.4  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและสรุป
เสนอผู้บริหาร

1 เดือน ก.ย. 62 ก.ย. 62 สรุปรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ

ศสส. สศก. ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12และ
หน่วยงานขึ้นตรง

3. กำรบูรณำกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำ
สู่กำรปฏิรูปเกษตรไทยยุค 4.0                              
             3.1 ประชุมคณะท างานฯ ทบทวน วิเคราะห์
รายงานผลการบูรณาการการจัดท าข้อมูล ของปีที่ผ่านมา

  6 เดือน 
            
   1 เดือน

  มี.ค.62 
           
มี.ค.62

 ก.ย.62 
           
   มี.ค.62

สรุปผลการการบูรณา
การฯ ปีที่ผ่านมา

     3.2 ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนการบูรณาการ
จัดท าข้อมูลร่วมกับเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สศก.

1 เดือน มี.ค. 62 มี.ค. 62 แนวทางการขับเคล่ือน
การบูรณาการจัดท า

ข้อมูลร่วมกับเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา (ศกอ.)

      3.3 ประชาสัมพนัธ์ให้ทุกหน่วยงานใน สศก. 
ด าเนินการเชื่อมโยง แลกเปล่ียนและจัดท าข้อมูลร่วมกับ 
ศกอ.

6 เดือน มี.ค. 62 ส.ค. 62 ด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนด

      3.4 ติดตามและประเมินผลการบูรณาการข้อมูลฯ 1 เดือน  ส.ค.62 ส.ค. 62 สรุปผลการด าเนินการ

นายธานินทร์ ทองกาล

ผู้ประสานงานหลักหมวด 3

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12และ

หน่วยงานขึ้นตรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร

แผนพฒันาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการเกษตร ปี 

2562

คณะกรรมการ
เทคโนโลยีและการ

ส่ือสาร สศก.

ทุกส านัก/ศูนย/์กอง 
และ สศท.1 - 12และ

หน่วยงานขึ้นตรง

คณะท างาน
สารสนเทศ
การเกษตร

หัวหน้าทีมกลุ่มที ่2



กรม :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อแผนพัฒนำองค์กำร : เพิม่ประสิทธภิาพการท างานสู่ 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล งบประมำณ:   -        บาท
หมวดที ่: 4 การวดั วเิคราะห์ และการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ :  เพิม่ประสิทธภิาพในการท างานเพือ่รองรับระบบระบบราชการ 4.0

ตวัชี้วัดหลักของแผนงำน : จ านวนกระบวนงานที่มีการปรับเปล่ียนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิตอลในการด าเนินงาน

รำยละเอียดโดยย่อ : ทบทวนกระบวนการท างาน และปรับปรุงกระบวนงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

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 าหนดกรอบการปรับเปล่ียนกระบวนงานมาใช้

ระบบเทคโนโลยีดิจิตอล ดังนี้                                             
   1.1 รวบรวมกระบวนการท างานที่เป็นงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อยู่แล้ว และงานที่ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                           
   1.2 พจิารณากระบวนงานของแต่ละ ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท. ที่
จะปรับเปล่ียนมาเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล

2 เดือน  เม.ย. 62  พ.ค. 62 ข้อมูลสารสนเทศของ
กระบวนการท างาน   โดย
ใช้ระบบเทคโนโลยี

คณะท างาน PMQA กลุ่มที่ 2 
และ ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.

ส านัก/ศูนย/์กอง/
สศท./ผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. น าเสนอกระบวนงานที่จะปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อ
คณะท างานพฒันาระบบสารสนเทศและนวตักรรมการท างานเพือ่
ขับเคล่ือนการท างานของ สศก. เพือ่เห็นชอบ แล้วเสนอ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สศก. เพือ่ 
พจิารณา

1 เดือน  พ.ค. 62  ก.ย. 62 แผนการด าเนินงาน คณะท างาน PMQA กลุ่มที่ 2 
และคณะท างานพฒันาระบบ
สารสนเทศและนวตักรรมการ

ท างาน เพือ่ขับเคล่ือนการ
ท างานของ สศก. ด้วยไอซีที

ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.

3. ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท. ด าเนินการตามกรอบที่คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สศก. เห็นชอบ

3 เดือน   ม.ิย. 62   ก.ย. 62 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน

ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท. ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.

4. ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน  2 เดือน   ก.ย. 62   ก.ย. 62 ผลการด าเนินงาน ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท. ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.
5. สรุปผลการด าเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค  1 เดือน   ก.ย. 62   ก.ย. 62 เอกสารสรุปผลการ

ด าเนินงาน
คณะท างาน PMQA กลุ่มที่ 2 ส านัก/ศูนย/์กอง/สศท.

นางสาวณัฐชาสิตา สังฆโสภณ 
ผู้ประสานงานหลักหมวด 4 รองหัวหน้ำทีมกลุ่มที่ 2

แผนพัฒนำองค์กำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ เริม่ตน้ สิ้นสุด
ปงีบประมำณ 62

ผลผลิต ผู้รบั
ผิดชอบ ผู้
เก่ียวข้อง งปม.

ผู้เชี่ยวชำญดำ้นเศรษฐกิจทรัพยำกรธรรมชำตทิำงกำรเกษตร



กรม :  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อแผนพัฒนำองค์กำร : ปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ขององค์กร งบประมำณ:   -        บาท

หมวดที่ :  5 การมุ่งเน้นบุคลากร
วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดหลักของแผนงำน : ระดับความพงึพอใจของปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ขององค์กร สูงกว่าปีงบประมาณ 2561

รำยละเอียดโดยย่อ : ก าหนดกิจกรรมที่ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ขององค์กรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

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. วิเคราะห์ข้อมูลผลจากการส ารวจความผาสุกและความ
ผูกพนัของบุคลากรที่มีต่อส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2 เดือน  พ.ย. 61  ธ.ค. 61 สรุปผลการส ารวจผล
จากการส ารวจความ
ผาสุกและความผูกพนั
ของบุคลากร สศก. 
ปีงบประมาณ 2561

เลขานุการ
คณะท างานจัดท า

แผนเสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพนั

ส านัก/ศูนย/์กอง/
สศท.

2. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนเสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพนัของบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

2 เดือน  ม.ค. 62  ก.พ. 62 โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
สนับสนุนปัจจัยที่มีผล
ต่อผลลัพธ์ขององค์กร

คณะท างานจัดท า
แผนเสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพนั

ส านัก/ศูนย/์กอง/
สศท.

3. แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 7 เดือน  มี.ค. 62  ก.ย. 62 ผลการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านัก/ศูนย/์กอง/
สศท.

4. ส ารวจความผาสุกและความผูกพนัของบุคลากร
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
2562 และน าเสนอผู้บริหาร

2 เดือน  ส.ค. 62  ก.ย. 62 ผลการส ารวจผลจาก
การส ารวจความผาสุก
และความผูกพนัของ
บุคลากร สศก. 
ปีงบประมาณ 2562 
และเสนอผู้บริหาร

เลขานุการ
คณะท างานจัดท า

แผนเสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพนั

ส านัก/ศูนย/์กอง/
สศท.

นางสาวผลิพันธุ์ พวงช่อ
ผู้ประสานงานหลักหมวด 5

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าทีมกลุ่มที ่3

แผนพัฒนำองค์กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์กร

กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะ
เวลา

เร่ิมต้น ส้ินสุด                    ปีงบประมาณ 2562
ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกี่ยวข้อง

งปม.



กรม :  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กระทรวง :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อแผนพัฒนำองค์กำร : แผนปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน งบประมำณ:   -        บาท
หมวดที่ :  6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตามภารกิจหลักเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ตวัชี้วัดหลักของแผนงำน : จ านวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข (อย่างน้อย 6 กระบวนการ)
(กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนงานสนับสนุน)

รำยละเอียดโดยย่อ : พัฒนาปรับปรุงกระบวนการตามภารกิจหลัก/ภารกิจสนับสนุน

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.ย
.

พ.ค. ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.1. ทบทวนกระบวนการในการปฏิบัติงานของตาม

ภารกิจหลัก/สนับสนุน
3 เดือน  มี.ค. 62  พ.ค. 62 ผลการทบทวนกระบวนการของ

แต่ละศูนย์/ส านัก/กอง
ส านัก/ศูนย์/กอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. พิจารณาคัดเลือกกระบวนการตามภารกิจหลัก 
4 กระบวนการ และภารกิจสนับสนุน 2 
กระบวนการ

1 เดือน   เม.ย. 62   พ.ค. 62 กระบวนการที่ได้รับการคัดเลือก 6
 กระบวนการ

ส านัก/ศูนย์/กอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ส านัก/ศูนย/์กอง ปรับปรุงกระบวนการที่ได้รับ
การคัดเลือกตามข้อ 2 เพื่อพัฒนาองค์การไปสู่
ระบบราชการ 4.0 โดยอาจน าเทคโนโลยี/
นวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ

6 เดือน   เม.ย. 62   ก.ย. 62 กระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไข เพื่อขับเคล่ือนองค์กร

กนผ., ศปผ., สวศ.,
 ศสส. และ สลก.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ส่ือสารกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงแก่
บุคลากรและด าเนินการตามกระบวนการที่ปรับปรุง
ใหม่ และติดตามผล

 2 เดือน   ส.ค. 62   ก.ย. 62 รายงานผลการด าเนินงาน กนผ., ศปผ.,  สวศ.
, ศสส. และ สลก.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. สรุปผลการด าเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค  1 เดือน   ก.ย. 62   ก.ย. 62 กระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไข 6 กระบวนการ

คณะท างานหมวด
 6

กนผ., ศปผ., สวศ. 
ศสส. และ สลก.

นางลออ จิตต์ชอบ
ผู้ประสานงานหลักหมวด 6

แผนพัฒนำองค์กำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ เริ่มตน้ สิ้นสุด
                   ปงีบประมำณ 2562

ผลผลิต ผู้รับ
ผิดชอบ ผู้
เก่ียวข้อง งปม.

รองหวัหน้าทมีกลุ่มที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพฒันาการเกษตร


