แผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรม : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชือ่ แผนพัฒนาองค์การ :

การพัฒนาประสิทธิภาพการนาองค์กรด้วยมาตรการลดผลกระทบทางลบต่อสังคมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทสี่ าคัญ

งบประมาณ:

...........................................

หมวดที่ : 1

การนาองค์กร

ระยะเวลาดาเนินการ: ..............................
ธ.ค. 2562 - ก.ย. 2563

วัตถุประสงค์ :

เพือ่ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างทัว่ ถึง โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมจาการดาเนินงานขององค์กร

ตัวชีว้ ัดหลักของแผนงาน :

ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการนาองค์กรด้วยมาตรการลดผลกระทบทางลบต่อสังคม

วันที่จัดทา: 9 ธ.ค. 2562

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทสี่ าคัญ
รายละเอียดโดยย่อ :

1) จัดทามาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบต่อสังคมของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563
2) ติดตามประเมินผลการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

สิ้นสุด

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

ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกีย่ วข้อง

1. แผนทบทวนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทาง 9 เดือน ม.ค.63 ก.ย.63
ลบต่อสังคมของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1.1 ประชุมคณะทางานฯ เพือ่ ทบทวนมาตรการป้องกัน 1 เดือน ก.พ.63 ก.พ.63
และลดผลกระทบทางลบต่อสังคมของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรของปี 2562

คณะทางานจัดทา ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
มาตรการป้องกันและ และ สศท.1 - 12
รายงานการประชุม
ลดผลกระทบทางลบ และหน่วยงานขึน้ ตรง
คณะทางานฯ ครั้งที่ 1/2563 ต่อสังคมของ สศก.

1.2 คณะทางานฯ จัดทามาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบทางลบต่อสังคมฯ ของ สศก. ปี 2563 ตาม
ภารกิจทีไ่ ด้รับมอบหมาย

มาตรการป้องกันและลด
คณะทางานจัดทา ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
ผลกระทบทางลบต่อสังคมของ มาตรการป้องกันและ และ สศท.1 - 12
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลดผลกระทบทางลบ และหน่วยงานขึน้ ตรง
ปี 2563
ต่อสังคมของ สศก.
ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
และ สศท.1 - 12
มาตรการป้องกันและลด
และหน่
วยงานขึน้ ตรง
ผลกระทบทางลบต่อสังคมฯ

1 เดือน ก.พ.63 ก.พ.63

1.3 ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ นาเสนอมาตรการฯ ให้ 1 เดือน มี.ค.63 มี.ค.63
ผู้บริหารเห็นชอบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ตามมาตรการทีก่ าหนด

ได้รับการเห็นชอบและ
มอบหมายให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องดาเนินการ

1.4. สื่อสารมาตรการให้บุคลากรทราบโดยการแจงเวียน
หน่วยงานภายใน และเผยแพร่ประชาสัมพันธผาน
Website สศก.

7 เดือน มี.ค.63 ก.ย.63

1.5. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัด ให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 2 รอบต่อปี (รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน)

1 เดือน เม.ย. เม.ย.63
1 เดือน 63ก.ย. ก.ย.63
63

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
และตัวชี้วัด

1.6 รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการฯ ให้
บุคลากรทราบโดยการแจงเวียนหน่วยงานภายใน และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธผาน Website สศก.

1 เดือน เม.ย. เม.ย.63
1 เดือน 63ก.ย. ก.ย.63
63

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
และตัวชี้วัด

หน ้าที่ 1 จาก 2

ฝ่ายเลขานุการ
คณะทางานฯ

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

ฝ่ายเลขานุการ
คณะทางานฯ

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

งปม.

กิจกรรม/ขัน้ ตอน
2. การติดตามประเมินผลการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ในองค์กร ครั้งที่ 3/2562

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

สิ้นสุด

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

1 เดือน พ.ย.62 พ.ย.62

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผลผลิต
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ในองค์กร ครั้งที่
3/2562

คณะกรรมการพัฒนา ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
ระบบบริหารความรู้ และ สศท.1 - 12
ในองค์กร
และหน่วยงานขึน้ ตรง
คณะทางานจัดการ ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
และ สศท.1 - 12
ความรู้ฯ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 และหน่วยงานขึน้ ตรง
ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
และ สศท.1 - 12
ฝ่ายเลขานุการ
และหน่วยงานขึน้ ตรง
คณะทางานจัดการ
ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
ความรู้ฯ ประเด็น
และ สศท.1 - 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4
และหน่วยงานขึน้ ตรง
และบุคคลภายนอก

2.2. คณะทางานจัดการความรู้ฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1 - 3 จัดทาแผนจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1-3
2.2. ฝ่ายเลขานุการนาเสนอแผนฯ ให้ผู้บริหารเห็นชอบ
และมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนทีก่ าหนด

1 เดือน ธ.ค.62 ธ.ค.62

แผนการจัดการความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3

1 เดือน ม.ค.63 ม.ค.63

แผนการจัดการความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3

2.3 แจ้งเวียนแผนฯ ให้หน่วยงานและบุคลากรภายใน
ทราบ และเผยแพร่ให้ผู้รับบริการ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และ
บุคคลภายนอกทราบ ผาน Website สศก.

8 เดือน ก.พ.63 ก.ย.63

แผนการจัดการความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3

2.4. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
เพือ่ ทราบและพิจารณารอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

1 เดือน เม.ย. เม.ย.63
1 เดือน 63ก.ย. ก.ย.63
63

2.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ให้บุคลากร
ทราบโดยการแจงเวียนหน่วยงานภายใน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ผาน Website สศก.

1 เดือน เม.ย. เม.ย.63
1 เดือน 63ก.ย. ก.ย.63
63

รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนฯ

นางสุภคั วงศ์วิวัฒน์ไชย
ผูป้ ระสานงานทีม 1 หมวด 1 การนาองค์การ

ผู้
เกีย่ วข้อง

คณะทางานจัดการ
ความรู้ฯ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3

ฝ่ายเลขานุการ
คณะทางานฯ/
คณะกรรมการ
ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
และ สศท.1 - 12
และหน่วยงานขึน้ ตรง
และบุคคลภายนอก

เลขานุการกรม
หัวหน้าทีม 1 หมวด 1 การนาองค์การ.

หน ้าที่ 2 จาก 2

งปม.

แผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรม : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชือ่ แผนพัฒนาองค์การ :
หมวดที่ : 2
วัตถุประสงค์ :
ตัวชีว้ ัดหลักของแผนงาน :
รายละเอียดโดยย่อ :

กิจกรรม / ขัน้ ตอน

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วเสร็จ และนาไปสูก่ ารปฏิบัติ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ และประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดทา
แผนปฏิบัติราชการฯ ให้สอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ โดยมุง่ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน ตลอดจนการสือ่ สารและการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานเพือ่ ขับเคลือ่ น
แผนปฏิบัติราชการฯ ไปสูก่ ารปฏิบัติ
ระยะเวลา

เริม่ ต้น

สิน้ สุด

ปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ:

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกีย่ วข้อง

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. จัดเตรียมร่างแผนปฏิบัติราชการฯ และ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ใช้ในการสัมมนา
2. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการฯ และประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ ตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอ
4. นาเสนอแผนปฏิบัติราชการฯ ให้ผบู้ ริหาร/
เลขาธิการฯ เห็นชอบ
5. ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการฯ และ
ดาเนินการสือ่ สารให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รับ
ทราบเพือ่ นาแผนไปสูก่ ารปฏิบัติ

1 เดือน 11 พ.ย.62 12ธ.ค.62
2 วัน

12 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62

2 เดือน

ธ.ค. 62

31 มค.63

15 วัน

1 ก.พ.63 15 ก.พ.63

7.5 เดือน 15 ก.พ.63 30 ก.ย.63

นางมณีลักษณ์ พิริยะจิตตะ
ผูป้ ระสานงานทีม 1 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ข้อมูลการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการฯ

ฝ่ายเลขาฯคณะทางาน
จัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ

สานัก/ศูนย์/
กอง/สศท.

ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ

ฝ่ายเลขาฯคณะทางาน
จัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
ฝ่ายเลขาฯคณะทางาน
จัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
ฝ่ายเลขาฯคณะทางาน
จัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ

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

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ ฝ่ายเลขาฯคณะทางาน
และดาเนินการตาม
จัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
แผนปฏิบัติราชการฯ ทีก่ าหนด

สานัก/ศูนย์/
กอง/สศท.

ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ที่
ปรับปรุงตามข้อเสนอ
แผนปฏิบัติราชการฯ ทีไ่ ด้รับ
ความเห็นชอบ

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
รองหัวหน้าทีม 1 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

งปม.

แผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรม : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชือ่ แผนพัฒนาองค์การ :

การพัฒนาระบบการจัดทาข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) และเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตรแห่งชาติ (Big Data)

งบประมาณ:

2563

เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผู้รบั บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
หมวดที่ : 3
วัตถุประสงค์ :

ระยะเวลาดาเนินการ: ..............................
การให้ความสาคัญกับผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563
เพือ่ เป็นการตอบสนองนโยบายการปฏิรปู เกษตรไทย 4.0 ที่ต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลาย รวดเร็ว และแม่นยา ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ ที่มีความแตกต่างในหลายระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงประชาชนและเกษตรกรทั่วไป

ตัวชีว้ ัดหลักของแผนงาน :

ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการการพัฒนาระบบการจัดทาข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One)
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตรแห่งชาติ (Big Data)

รายละเอียดโดยย่อ :

1) ติดตามและประเมินผลผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละกลุ่มผู้รบั บริการ รวมทั้งขยายช่องทางการให้บริการ และการรับข้อร้องเรียน
2) พัฒนาการจัดทาข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) และเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตรแห่งชาติ (Big Data)
3) บูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาในยุคปฏิรปู ภาคเกษตร
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วันทีจ่ ัดทา: 12 ธ.ค. 2562

ผลผลิต

ผู้รบั
ผิดชอบ

ผู้
เกี่ยวข้อง

ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
และ สศท.1 - 12
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1. ติดตามและประเมินผลผู้รบั บริการ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละ
กลุ่มผู้รบั บริการ รวมทัง้ ขยายช่องทางการให้บริการ และการรับข้อ
ร้องเรียน

10 เดือน

ม.ค.63 ก.ย.63

1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน เพือ่ ดาเนินการ ดังนี้
1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ต่อสารสนเทศของ สศก.
1.1.2 จัดทาแนวทางติดตามและประเมินผลผู้รบั บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งมอบหมาย ศูนย์/สานัก/กอง สศท.ดาเนินการ

2 เดือน

ธ.ค.62 ม.ค.63

แนวทางติดตามและ
ประเมินผลผู้รบั บริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้รบั ผิดชอบ

คณะทางานทีม 2

1.2 เสนอแนวทางวิธกี ารค้นหาความต้องการ/ความคาดหวังของ
ผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการติดตามและประเมินผลฯ
เสนอผู้บริหารพิจารณา เพือ่ เห็นชอบและแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายใน
ทราบและดาเนินการ

2 เดือน

ม.ค.63 ก.พ.63

ติดตามและประเมินผล
ผู้รบั บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ

คณะทางานทีม 2

1.3 นาแนวทางการสารวจความต้องการ/ความคาดหวังของ
ผู้รบั บริการ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website กล่องรับข้อคิดเห็น ฯลฯ
แจ้งให้หน่วยงานภายใน สศก.ดาเนินการ

6 เดือน

มี.ค.63 ส.ค.63

1.4 ติดตาม/ประเมินผล และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ข้อเสนอผู้บริหารเพือ่ ทราบ
และพิจารณา 2 รอบ

1 เดือน

ก.ย.63 ก.ย.63

ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
ติดตามและประเมินผล
ผู้รบั บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ สศท.1 - 12
ของหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
สรุปรายงานผลพร้อม
คณะทางานทีม 2
ข้อเสนอแนะ

หน ้าที่ 1 จาก 3

งปม.

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.5 ทบทวนวิธกี ารค้นหาความต้องการและประเมินความพึงพอใจ
ในเชิงรุกเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงผู้รบั การ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่ม

1 เดือน

ก.ย.63 ก.ย.63

2. พัฒนาการจัดทาข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer
One) และเชือ่ มโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ดา้ นการเกษตรแห่งชาติ (Big
Data)

12 เดือน

ธ.ค.62 ก.ย.63

2.1 นาเสนอแผนพัฒนาระบบจัดทา เขียน TOR และการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการเกษตรต่อผู้บริหารเพือ่ ขอความเห็นชอบดาเนินการ เสนอ
โครงการให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบและเขียน TOR

2 เดือน

ต.ค.62 พ.ย.62

2.2 ประชุมหารือ จัดทาบันทึกความร่วมมือ (MOU) และบูรณา
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน เพือ่ เชื่อมโยงฐานข้อมูลการเกษตร
แห่งชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง

1 เดือน

ธ.ค.62 ม.ค.63

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ในการดาเนินการ จัดตั้ง
ศูนย์ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ (Big Data Center) เพือ่
พัฒนาระบบการจัดทาข้อมูลการเกษตรและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การเกษตรในกระทรวงฯ นอกกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 เดือน

ธ.ค.62 ก.พ.63

ผลผลิต
สรุปรายงานและทบทวนการ
ให้บริการ

ผู้รบั
ผิดชอบ

ผู้
เกี่ยวข้อง

คณะทางานทีม 2

ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
แผนพัฒนาระบบจัดทาข้อมูล และหน่วยงานขึ้นตรง
ฯ ต่อผู้บริหารเพือ่ ขอความ
เห็นชอบ และเขียน TOR
สัญญาความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างผู้บริหารของ
หน่วยงานที่เกี่ยว
คณะกรรมการ/คณะทางาน
และศูนย์ฐานข้อมูลการเกษตร
(Big Data Center)
สศก.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2.4 ดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาคการเกษตร (Big Data) กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและนอกกระทรวงฯ

8 เดือน

ก.พ. 63 ก.ย.63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลภาค
การเกษตรแห่งชาติ (Big Data)

2.5 นาเสนอ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ระบบฐานข้อมูล
การเกษตรแห่งชาติ (Big Data) ให้กับผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะ เพือ่ ใช้ในการวางแผน และพัฒนา
ภาคการเกษตรต่อไป

2 เดือน

ส.ค.63 ก.ย.63

รายงานผลการดาเนินงาน
การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การเกษตร ผ่าน Web Sit,
Application และสื่อต่างๆ

2.6 ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตร
แห่งชาติ (Big Data) ของผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม

1 เดือน

ก.ย.63 ก.ย.63

รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลผู้รบั บริการ

หน ้าที่ 2 จาก 3

สศก.

สศก. หน่วยงาน
ภายในและภายนอก
กระทรวงฯ

งปม.

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รบั
ผิดชอบ

ผลผลิต

3. การบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาในยุคปฏิรปู ภาค
เกษตร

10 เดือน

ธ.ค.62 ก.ย.63

3.1 จัดการประชุมคณะทางานฯ ทบทวน วิเคราะห์รายงานผล
การบูรณาการการจัดทาข้อมูล ของปีที่ผ่านมา
3.2 กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการจัดทาข้อมูล
ร่วมกับเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สศก.

1 เดือน

ธ.ค.62 ธ.ค.62

1 เดือน

ธ.ค.62 ธ.ค.62

3.3 ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพือ่ สนับสนุนการทางานของ สศก.

8 เดือน

ม.ค.63 ส.ค.63

แนวทางการขับเคลื่อน
การบูรณาการจัดทาข้อมูล
ร่วมกับเศรษฐกิจการเกษตร
อาสา (ศกอ.)

3.4 ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อน ศพก. เพือ่ ส่งเสริมบทบาท ศกอ.
ในท้องถิ่น รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานใน สศก. ดาเนินการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนและจัดทาข้อมูลร่วมกับ ศกอ.

8 เดือน

ม.ค.63 ส.ค.63

2 เดือน

เม.ย.63 ก.ย.63

1 เดือน

ก.ย.63 ก.ย.63

แนวทางการขับเคลื่อน
การบูรณาการจัดทาข้อมูล
ร่วมกับเศรษฐกิจการเกษตร
อาสา (ศกอ.)
สรุปผลการบูรณาการข้อมูลฯ
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
บุคคลตัวอย่างในการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการ
ข้อมูลฯ

3.5 ติดตามและประเมินผลการบูรณาการฯ 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6
เดือน และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน
3.6 พิจารณาคัดเลือก ศกอ.ผู้ปฎิบตั ิงานและเผยแพร่ข้อมูล สศก.
ดีเด่น

ผู้
เกี่ยวข้อง

สรุปผลการการบูรณาการฯ
ปีที่ผ่านมา
แผนการบูรณาการฯ
คณะทางานบูรณา
การขับเคลื่อน
ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
เศรษฐกิจอาสา
และ สศท.1 - 12
(ศกอ.) สู่การปฏิรปู และหน่วยงานขึ้นตรง
ภาคเกษตร

คณะทางานบูรณา
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอาษา
(ศกอ.) ฯ

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

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร
หัวหน้าทีม 2 หมวด 3 การให้ความสาคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นายธานินทร์ ทองกาล
ผู้ประสานงานทีม 2 หมวด 3 การให้ความสาคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน ้าที่ 3 จาก 3

งปม.

แผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรม :
กระทรวง :
ชือ่ แผนพัฒนาองค์การ :
หมวดที่ : 4
วัตถุประสงค์ :
ตัวชีว้ ัดหลักของแผนงาน :
รายละเอียดโดยย่อ :

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลถูกนาไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน (1 ระบบ)
ทบทวนกระบวนการทางาน และปรับเปลีย่ นมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

งบประมาณ:
ระยะเวลาดาเนินการ: ต.ค. 62 - ก.ย. 63
วันที่จัดทา: 1-ต.ค.-62

บาท

ระยะเวลา

เริ่มต้น

1. จัดประชุมเพือ่ กาหนดงานทีจ่ ะใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน โดยกาหนดชื่อระบบงาน
และวางแนวทาง การดาเนินงานในการจัดทาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

2 เดือน

ต.ค 62

ปีงบประมาณ 63
ผลผลิต
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
. . . . 1. ชื่อระบบงาน
พ.ย. 62 . . . . . . .
2. รายละเอียดของ
ระบบงานเพือ่ นาไปพัฒนา
เป็นโปรแกรมเทคโนโลยีดิจิทัล

2. ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องของศูนย์สารสนเทศการเกษตร
เพือ่ นาผลการประชุมจากข้อ 1. มาพิจารณาวางแผนจัดทาระบบงาน
ทีใ่ ช้เทคโนโลยีดิจิทัล

1 เดือน

ธ.ค.62

ธ.ค. 62

แผนการดาเนินงานจัดทา
ระบบงานทีใ่ ช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล "Web. Application"

คณะทางานทีม 2 และ
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องด้าน
เทคโนโลยีของศูนย์สารสนเทศฯ

3. ดาเนินงานจัดทาและพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
"Web Application" (soybean.oae.go.th)

3 เดือน

ม.ค. 63

มี.ค. 63

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะทางานทีม 2 และ
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องด้าน
เทคโนโลยีของศูนย์สารสนเทศฯ

4. ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม

1 เดือน

เม.ย. 63

เม.ย. 63

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
พร้อมใช้งาน

สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.และ สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องด้าน
เทคโนโลยีของศูนย์สารสนเทศฯ

5. อบรมการใช้งานในส่วนกลาง (หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง) และส่วน
ภูมิภาค (สศท.) และดาเนินการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
อบรมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด

1 เดือน

พ.ค. 63

ก.ค. 63

เจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั การอบรมใช้
งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะทางานทีม 2 และ
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องด้าน
เทคโนโลยีของศูนย์สารสนเทศฯ

6. ติดตามประเมินผลการใช้งาน

1 เดือน

ส.ค. 63

ก.ย. 63

รายงานผลการติดตาม
ประเมินผล

กิจกรรม/ขัน้ ตอน

น.ส. ณัฐชาสิตา สังฆโสภณ
ผูป้ ระสานงานทีม 2 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

สิน้ สุด

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้เกี่ยวข้อง

คณะทางานทีม 2

สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.

คณะทางานทีม 2

งปม.

สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รองหัวหน้าทีม 2 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

แบบฟอร์มที่ 1 แผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรม : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อแผนพัฒนาองค์การ :
หมวดที่ :
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน :

การวางแผนกาลังคนให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
1. หน่วยงานมีการวางแผนกาลังคนตรงกับความต้องการของหน่วยงาน

งบประมาณ:
บาท
ระยะเวลาดาเนินการ: ธ.ค. 62 - ก.ย. 63

2. การสร้างเครือข่ายเพื่อการทางานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง
ร้อยละความสาเร็จของการจัดโครงสร้างและอัตรากาลังของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสร้างทีมที่มีสมรรถนะสูง (100%)

วันที่จัดทา:

12-ธ.ค.-62

การจัดโครงสร้างและอัตรากาลังของหน่วยงานในสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้ตรงกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

รายละเอียดโดยย่อ :

และสร้างเครือข่ายเพื่อการทางานเป็นเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง เป็นการนาร่องในการสร้างทีมที่มีสมรรถนะสูง
ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

1.1 วางแผน โดยแต่งตั้งคณะทางานฯ เพื่อร่วมกาหนด
กิจกรรมและเวลาในการดาเนินการ

3 เดือน

ต.ค. 62

1.2 คณะทางาน ฯ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายของ
รัฐบาล กฏกระทรวงฯ พันธกิจ หน่วยงาน

2 เดือน

1.3 เก็บข้อมูลกระบวนการทางานของหน่วยงาน

สิ้นสุด

ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

ธ.ค. 62

ภารกิจของสานัก/ศูนย์/กอง/
สศท./คณะทางาน

ภารกิจของสานัก/ศูนย์/
กอง/สศท./คณะทางาน

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ภารกิจของสานัก/ศูนย์/กอง/
สศท./คณะทางาน

ภารกิจของสานัก/ศูนย์/
กอง/สศท./คณะทางาน

2 เดือน

ธ.ค. 62

ม.ค. 63

ภารกิจของสานัก/ศูนย์/กอง/
สศท./คณะทางาน

ภารกิจของสานัก/ศูนย์/
กอง/สศท./คณะทางาน

1.4 วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทานกาลังคน และพิจารณา
เกลี่ยอัตรากาลัง และการจ้างงานในรูปแบบอืน่

3 เดือน

ม.ค. 63

มี.ค. 63

การเกลี่ยอัตรากาลังของ
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท./
คณะทางาน

สานัก/ศูนย์/กอง/สศท./
คณะทางาน

1.5 จัดทารายงานและข้อเสนอในการทบทวนโครงสร้าง
อัตรากาลังของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3 เดือน

เม.ย. 63

มิ.ย. 63

1.6 เสนอเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้
ความเห็นชอบโครงสร้างและการเกลี่ยอัตรากาลังของแต่
ละหน่วยงาน

3 เดือน

เม.ย. 63

มิ.ย. 63

การเกลี่ยอัตรากาลังของ
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท./
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท./
คณะทางาน
คณะท
างาน
โครงสร้างและอัตรากาลังของ
สลก.

1.7 เสนอ อ.ก.พ. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้
ความเห็นชอบโครงสร้างและการเกลี่ยอัตรากาลังของแต่
ละหน่วยงาน

3 เดือน

ก.ค. 63

ก.ย. 63

โครงสร้างและอัตรากาลังของ
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท. ที่
อ.ก.พ. สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเห็นชอบ

สลก.

1 เดือน

ต.ค. 62

ต.ค. 62

คาสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการโครงการฯ

สลก.

กิจกรรม/ขั้นตอน

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. การทบทวนโครงสร้างและอัตรากาลังของ สศก.

สานัก/ศูนย์/กอง/สศท.

2. โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ
เชิงบูรณาการ
2.1 ภายใต้ "โครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรที่มีปัญหาสู่ความยัง่ ยืน : กรณียางพารา
1) ยกร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับและ
ติดตามการดาเนินโครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรที่มีปัญหาสู่ความยัง่ ยืน : กรณียางพารา

ผู้
เกีย่ วข้อง

งปม.

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

2) ออกคาสั่งให้ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการ 5 คน ปฏิบัติงานโดยอยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของผู้อานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตร

1 เดือน

ต.ค. 62

ต.ค. 62

คาสั่งฯ ให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

สลก.

3) จัดตั้ง Working Team ประกอบด้วยนัก
ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 5 คน
และข้าราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ 4 คน

1 เดือน

ต.ค. 62

ต.ค. 62

ทีมงานเพื่อร่วมปฏิบัติงาน
โครงการบูรณาการ
พัฒนาการผลิตสินค้าเกาตรที่
มีปัญหาสู่ความยัง่ ยืน : กรณี
ยางพาราอีกหน้าที่หนึ่ง

คณะกรรมการกากับ
และติดตามการดาเนิน
โครงการบูรณาการฯ

4) จัดปฐมนิเทศเพื่อให้ข้าราชการผู้เข้าร่วม
โครงการทราบระเบียบและแนวทางปฏิบัติงาน

1 เดือน

ก.พ. 63

ก.พ. 63

ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ
ทราบระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติงาน

สลก.

5) พัฒนา/มอบหมายงานเพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วม
โครงการ
- ศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวทางในการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาการจัดการสวนยางและผลิตภัณฑ์
ยางพาราอย่างยัง่ ยืนตลอดโซ่อุปทาน
- ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้มีการใช้
ยางพาราภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

11 เดือน

พ.ย. 62

ก.ย. 63

- แนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการ
จัดการสวนยางและผลิตภัณฑ์
ยางพาราอย่างยัง่ ยืนตลอดโซ่
อุปทาน
- แนวทางในการส่งเสริมให้มี
การใช้ยางพารา
ภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการกากับ
และติดตามการดาเนิน
โครงการบูรณาการฯ

1 เดือน

ม.ค. 63

ม.ค. 63

แนวทาง/เกณฑ์คัดเลือก

สานักงาน ก.พ./สศก.

2) ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ

1 เดือน

ก.พ. 63

ก.พ. 63

ประกาศรับสมัครฯ

3) คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ

1 เดือน

มี.ค. 63

มี.ค. 63

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ

4) ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานที่สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

6 เดือน

เม.ย. 63

ก.ย. 63

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ปฏิบัติงานที่ สศก. เกีย่ วกับ
การพัฒนาการจัดเก็บ
ประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม/ขั้นตอน

สิ้นสุด

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผลผลิต

ผู้
เกีย่ วข้อง

2.2 ภายใต้ "โครงการพัฒนาการจัดเก็บประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจการเกษตร
1) หารือร่วมกับสานักงาน ก.พ. เพื่อกาหนด
แนวทาง/เกณฑ์คัดเลือก

น.ส.ผลิพนั ธุ์ พวงช่อ
ผู้ประสานงานทีม 3 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ./สศก.
สศก.

ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าทีม 3 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

งปม.

แผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรม :
กระทรวง :
ชื่อแผนพัฒนาองค์การ :
หมวดที่ : 6
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน :
รายละเอียดโดยย่อ :

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนการปรับปรุงกระบวนงานโดยใช้เทคโนโลยี
การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัตกิ าร
เพือ่ ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการทางาน เพือ่ มุ่งไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านดิจิทัลของ สศก. ปี 2563 - 2565 แล้วเสร็จ
ระดมความคิดเห็นเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการทางาน และร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านดิจิทัลของ สศก.
ปี 2563 - 2565 มาใช้ในการปฎิบัตงิ าน
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา เริม่ ต้น

งบประมาณ:
ระยะเวลาดาเนินการ: พ.ย. - ก.ย. 63
วันที่จัดทา: 1-พ.ย.-62

ปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ธ.ค.-62 . . . . . . . . . . . . โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรือ่ ง การจัดทาแผน Digital
technology ของ สศก.

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้เกี่ยวข้อง

กพร., ศสส.

สานัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12
และหน่วยงานขึ้นตรง

ร่างแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล
ของ สศก. ปี 2563 - 2565
ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะทางานฯ

คณะทางานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและนวัตกรรมการ
ทางานเพือ่ ขับเคลื่อนการทางาน
ของ สศก. ด้วยไอซีที

สานัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12
และหน่วยงานขึ้นตรง

คณะทางานการพัฒนาระบบ สานัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12
สารสนเทศและนวัตกรรมการ
และหน่วยงานขึ้นตรง
ทางานเพือ่ ขับเคลื่อนการทางาน
ของ สศก. ด้วยไอซีที,กพร.,ศสส.

สิ้นสุด

1. จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรือ่ ง การจัดทาแผน
Digital technology ของ สศก.
- เสนอโครงการฯ ให้เลขาธิการฯ เห็นชอบ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ การจัดทาแผน Digital technology
ของ สศก.

2 เดือน

พ.ย.-62

2.นาข้อมูล/ข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ (ตามข้อ 1)
ประกอบการพิจารณาจัดทา แผนปฏิบัตกิ ารด้านดิจิทัลฯ เพือ่ เสนอ
คณะทางานการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมการทางาน
เพือ่ ขับเคลื่อนการทางานของ สศก. ด้วยไอซีที พิจารณา

2 เดือน

ม.ค.-63 ก.พ.-63

3. นาเสนอแผนปฏิบัตกิ ารด้านดิจิทัลฯ ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยี
และการสื่อสาร สศก.

1 เดือน มี.ค.-63

มี.ค.-63

แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล
ของ สศก. ปี 2563 - 2565
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการฯ

4. จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านดิจิทัล ของ สศก. ปี 2563 - 2565
แล้วเสร็จ และเสนอเลขาธิการฯ เห็นชอบ

1 เดือน มี.ค.-63

มี.ค.-63

แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล
ของ สศก. ปี 2563 - 2565

5. แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะ
และดาเนินการตามแผน ปี 2563
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและสรุปเสนอผู้บริหาร

6 เดือน เม.ย.-63

ก.ย.-63

1 เดือน ก.ย.-63

ก.ย.-63

แจ้งเวียน เผยแพร่สู่สาธารณะ
และดาเนินการตามแผน
สรุปรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ

นางลออ จิตต์ชอบ
ผู้ประสานงานทีม 3 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ

บาท

คณะกรรมการเทคโนโลยี
และการสื่อสาร สศก.
ศสส.
ศสส.

งปม.

สานัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12
และหน่วยงานขึ้นตรง
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12
และหน่วยงานขึ้นตรง
สานัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12
และหน่วยงานขึ้นตรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
รองหัวหน้าทีม 3 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ

1

