ิ ธิภาพฯ ปี 2561 ของ สศก.
สรุปต ัวชวี้ ัดตามมาตรการปร ับปรุงประสท
สรุปต ัวชวี้ ัดของสาน ักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(ณ 28 พ.ย. 60)

หน่วยงาน/ผูร้ ับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 1 Functional Based
1.1 GDP ภาคการเกษตรขยายต ัวไม่ตา
่ กว่าร้อยละ 3

กนผ. : น.ส.ตาปี ว ัชรางกูร/น.ส.สุประมา โรจนะบุรานนท์

้
1.2 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย
่ ต่อคร ัวเรือนเพิม
่ ขึน

ศสส. : นายศุภกรณ์ พุทธิน ันท์

1.3 ประสิทธิภาพการบริหารจ ัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
1.3.1 ร้อยละการเติบโตของด ัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร

ั ์ การ ันต์
ศปศ. : นายณรงค์ศกดิ

1.3.2 ร้อยละการเติบโตของด ัชนีรายได้เกษตรกร

ั ภาวีอ ัครกุล
ศปศ. : นายศุภาชย

1.3.3 ระด ับความสาเร็ จของการพ ัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ 2

ศสส. : น.ส.ยุพา ลิม
้ สว ัสดิ/์ นายสุชาติ ผุแปง
(กรมส่งเสริมการเกษตร : เจ้าภาพหล ัก)

1.4 ผลการดาเนินงานตามแผนแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
องค์ประกอบที่ 2 Agenda Based
2.1 ความสาเร็ จของการจ ัดทาบ ัญชีสมดุล Demand & Supply ของสินค้าเกษตรทีส
่ าค ัญ

สวศ. : น.ส.อ ัจฉรา ไอยรากาญจนกุล/น.ส.มณฑิรา พรหมพิทยายุทธ

2.2 การสร้างความร ับรูค
้ วามเข้าใจแก่ประชาชน (บ ังค ับ)

ั
สลก. : นางศศิญา ปานตน/น.ส.ณิ
ั้
รศ
ิ พร มีนพ ัฒนสนติ

2.2.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรูค
้ วามเข้าใจแก่ประชาชน
้ จงประเด็นสาค ัญทีท
2.2.2 การชีแ
่ ันต่อสถานการณ์
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base
4.1 การพ ัฒนานว ัตกรรม : การจ ัดทาแบบประเมินโครงการผ่าน e-Form

ศปผ. : นายนภสินธุ ์ ปิ ยะสินธ์ชาติ

4.2 การพ ัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน 12 เรือ
่ ง
1)
2)
3)
4)
5)

การลดพลังงาน (ไฟฟ้ าและน้ ามัน) สลก. :นางนุชรัตน์ สถิตสุวรรณ
การลดกระดาษ สลก. :นางสุภัค วงศ์ววิ ฒ
ั น์ไชย
การประหยัดงบประมาณ สลก. :น.ส.เวหา มิง่ วงศ์/น.ส.สุปริญญา แก ้วนนท์
่ เชิงสร ้างสรรค์การป้ องกันการทุจริต สลก.:นายอิทธิพล ทองหวาน
โครงการสือ
การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณด ้านการติดตามประเมินผลผ่าน e-Form
ศปผ.: นายนภสินธุ์ ปิ ยะสินธ์ชาติ
6) โครงการพัฒนาฐานข ้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ 2 ศสส.:นายสุชาติ ผุแปง
7) การจัดทาแบบประเมินโครงการผ่าน e-Form ศปผ. : นายนภสินธุ์ ปิ ยะสินธ์ชาติ

8) การประสานข ้อมูลแผนงาน/งบประมาณ กษ. ผ่านระบบออนไลน์/กลุม
่ ไลน์ กนผ.:
นายนฤเทพ แก ้วช่วง
9) โครงการพีส
่ อนน ้องด ้วยระบบ MOJO กศป. :นายศุภกิจ สรรค์ศภ
ุ กิจ
ิ ค ้าเกษตรรูปแบบ Info graphic สวศ.:น.ส.ณั ฐชาสิตา
10) การรายงานสถานการณ์สน
สังฆโสภณ
11) การจัดทาแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึ กอบรม ผ่าน Application ศปศ. :
นายนพดล ศรีพันธุ์
12) การลงทะเบียนเข ้าอบรมออนไลน์ สลก.: น.ส.สาธิตา บุตรน้ าเพ็ชร

องค์ประกอบที่ 5 Potential Base
5.1. การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ

สลก. :นางสุภ ัค วงศว์ วิ ัฒน์ไชย/น.ส.เวหา มิง่ วงศ ์

5.2. การดาเนินการจ ัดทาแผนปฏิรูปองค์การ

กพร./สลก. (ฝ่ายการเจ้าหน้าที/
่ ฝ่ายแผนงาน)
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