
 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
    พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการกรม  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 



 

 ๒ 

ค าน า 
 การพัฒนาข้าราชการเป็นหัวใจส าคัญในกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ราชการได้ข้าราชการ 
ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้ ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ขึ้น โดยมีหลักการเพื่อเสรมิสร้างให้ข้าราชการพลเรือน 
มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ต่อภารกิจภาครัฐและประโยชน์สุขประชาชน และมีเป้าหมายหลัก ๓ ประการ ประการแรกเพื่อให้ข้าราชการ 
มีสมรรถนะและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
และการบริหารจัดการบ้านเมือที่ดี ประการที่สองเพื่อให้นักบริหารทุกระดับมีศักยภาพในการเป็นผู้น า 
การบริหารราชการยุคใหม่ และประการสุดท้ายเพื่อให้ภาคราชการมีขีดความสามารถ มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 



 

 ๓ 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลองค์กร 

 
๑.๑ วิสัยทัศน์ 

องค์กรชี้น าการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
 
๑.๒ พันธกิจ 

จะเป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาการเกษตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน๎าของประเทศ  ภายในปี 
๒๕๕๕  

- เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร  
- จัดท า และเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศการเกษตร 
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด๎านเศรษฐกิจการเกษตร 
- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
๑.๓ ค่านิยมร่วม (Shared Value) 

"PROUD to be OAE" ความภาคภูมิใจที่เป็น สศก. 
OAE    

O = Openness :  การเปิดกว๎างทางความคิด 
A = Awakening : การตื่นตัว ตื่นรู๎ 
E = Effectiveness : การท างานที่มีประสิทธิผล 

 
๑.๔ เป้าประสงค์ (Goals) 

จะเป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาการเกษตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน๎าของประเทศ  ภายในปี 
๒๕๕๕  

- เพ่ือน านโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรไปสูํการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 
- เพ่ือเป็นศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน  
- เพ่ือเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ที่เป็นเลิศด๎านเศรษฐกิจการเกษตร   

โดยมุํงเน๎นสนับสนุนให๎เกิดการเจริญเติบโตของภาคเกษตรที่ตํอเนื่องและยั่งยืน  ที่สํงผลตํอความ
มั่นคงด๎านอาหาร และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของเกษตรกร โดยมี ตัวชี้วัดที่ใช๎ในการก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้  

- มูลคาํผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
- เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
- ความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๔ 

๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การ 
 

โครงสร้างองค์กร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ * ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหวํางประเทศ และ

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๐ เป็นหนํวยงานจัดตั้งภายใน 
 

 
 
 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร 

ส านักเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ศูนย์ปฏิบัติการ
เศรษฐกิจการเกษตร 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต ๑๐ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร 

ศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต ๑-๙ 

ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร 



 

 ๕ 

๑) หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   

พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก าหนดให๎ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มี
หน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
๒. ศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนการผลิตทางการเกษตร แหลํงการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์  

ให๎สอดคล๎องกับสภาพดินฟ้าอากาศ  แหลํงน้ า ประเภทของเกษตรกรรม รายได๎หลักของเกษตรกรและความต๎องการ
ของตลาดในประเทศและตํางประเทศ  เสนอตํ อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจ 

๓. ศึกษาวิเคราะห์การจัดระบบการตลาด การขนสํง และการพัฒนาการตลาดสินค๎า
เกษตรกรรม ให๎มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ราคาและความต๎องการสินค๎าเกษตรกรรม  

๔. ศึกษาและวิเคราะห์แหลํงทรัพยากรทางเกษตร วิเคราะห์การใช๎ทรัพยากร รวมทั้ง
ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิต การจัดระบบปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให๎มีประสิทธิภาพ  

๕. เก็บรวบรวมข๎อมูลสถิติการเกษตรทุกชนิด ทั้งในด๎านผลผลิตของพืชและสัตว์ ภาวะ
เศรษฐกิจทางการเกษตร รายได๎ รายจํายของเกษตรกร ภาวะหนี้สินของเกษตรกร ภาวะตลาดของผลิตผลทาง
การเกษตร  และข๎อมูลอื่นๆ ทางเศรษฐกิจการเกษตรที่จ าเป็น  เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์นโยบายการเกษตรและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  และจัดท าเอกสารสถิติท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตร  เผยแพรํและ
โฆษณาข๎อมูลสถิติการเกษตร 

๖. วิเคราะห์และประเมินผลการลงทุนในโครงการเกษตร  ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลความส าเร็จและความก๎าวหน๎าของโครงการและแผนปฏิบัติงานของหนํวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก๎ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่ต๎องกระท าเป็นการเรํงดํวน
ตํอคณะกรรมการ 

๗. วิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาอ่ืนๆ  รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระหวําง
ประเทศที่จ าเป็นในการวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 

๘. จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด๎านการเกษตร  โดยจัดประเภท  ชนิด  
หรือกลุํมของแตํละสาขา 

๙. ประสานงานในการก าหนดนโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กับหนํวย
ราชการตําง  ๆและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข๎อง รวมทั้งประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาต ิ

๑๐.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให๎เป็นหน๎าที่ของคณะกรรมการ  หรือ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

กฎกระทรวงการแบํงสํวนราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ.๒๕๔๕ ก าหนดให๎ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และ
วางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจัดท าและให๎บริการข๎อมูลขําวสารการเกษตรอยํางถูกต๎อง 
เพ่ือให๎การเกษตรของประเทศมีความพร๎อมส าหรับการแขํงขันในตลาดโลกและเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยให๎มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 

 
 
 



 

 ๖ 

๑. ด าเนินการตามกฎหมายวําด๎วยเศรษฐกิจการเกษตร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และเสนอแนะนโยบาย มาตรการและจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งวิเคราะห์แผนงาน โครงการ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓. ศึกษา วิจัยระบบเศรษฐกิจการผลิต การตลาด ระบบการจัดฟาร์ม การท าธุรกิจเกษตร 

และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร 
๔. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าและเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศการเกษตร ข๎อมูลการเตือนภัยเศรษฐกิจ

การเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบเครือขําย และระบบการเชื่อมโยงสารสนเทศการเกษตรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

๕. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลความก๎าวหน๎า ความส าเร็จ ตลอดจน
ผลกระทบของการด าเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 

๖. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด ให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร หรอืตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

๒) ส านักงานเลขานุการกรม 
๑. ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานชํวยอ านวยการและประสานราชการในส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดท าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงานและ

งบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหนํวยงานภายในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
๔. ด าเนินงานเกี่ยวกับบริหารงานการเงิน การบัญชี การบริหาร งบประมาณ การพัสดุ 

อาคารสถานที่ และยานพาหนะของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๕. ด าเนินงานเกี่ยวกับจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา

ข๎าราชการและลูกจ๎างของส านักเศรษฐกิจการเกษตร 
๖. ด าเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพรํผลงานของส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 
๗. ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได๎ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของสํวนราชการใดของส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 
๘. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่น ที่เก่ียวข๎องหรือที่ได๎รับ

มอบหมาย 
การปฏิบัติงานของส านักงานเลขานุการกรม ประกอบด๎วยกลุํม/ฝ่าย จ านวนทั้งสิ้น ๘ กลุํม/ฝ่าย 

ดังนี้  ฝ่ายสารบรรณ ฝ่ายการเจ๎าหน๎าที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงาน         
กลุํมพัฒนาบุคคล กลุํมชํวยอ านวยการ 

 
๓) ศูนย์ประเมินผล 

๑. ศึกษา พัฒนาเทคนิค และระบบการติดตามประเมินผล  รวมทั้งให๎ค าปรึกษาด๎านการ
ติดตามและประเมินผลแกํหนํวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการติดตามความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติงาน และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช๎จํายงบประมาณตามมาตรการ แผนงาน และโครงการตํางๆ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการเงินกู๎และเงินชํวยเหลือจากตํางประเทศ  



 

 ๗ 

๓. ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการ การประเมินผลความส าเร็จ และผลกระทบของการ
ด าเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการตํางๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการเงินกู๎
และเงินชํวยเหลือจากตํางประเทศ 

๔. เสนอผลการติดตาม ผลการประเมิน และข๎อเสนอแนะตํอฝ่ายบริหารคณะกรรมการ  
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการอื่นๆ และหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง 

๕. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 

การปฏิบัติงานของศูนย์ประเมินผล ประกอบด๎วยสํวน/ฝ่าย ทั้งสิ้นจ านวน  ๗ สํวน/ฝ่ายดังนี้       
ฝ่ายบริหารทั่วไป สํวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร สํวนประเมินผลพืช สํวนประเมินผลปศุสัตว์และ
ประมง สํวนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร สํวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร สํวนวิชาการ 
การประเมินผล 
 

๔) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑-๑๐ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข๎อมูลการเกษตร รวมทั้งเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศในพื้นที่ท่ี

รับผิดชอบ 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานผลการติดตาม และผลการประเมินความส าเร็จ และ

ผลกระทบของการด าเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการตํางๆในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการเกษตรที่ส าคัญในระดับท๎องถิ่น  
๔. ศึกษา วิเคราะห์ ความเชื่อมโยง และความสอดคล๎องของแผนพัฒนาการเกษตรใน

ระดับกระทรวงที่น าไปสูํแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค รวมทั้งให๎ความเห็นและ
ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดแผนงานและโครงการแกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับพื้นท่ี  

๕. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 

การปฏิบัติงานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด๎วยกลุํม/ฝ่าย จ านวนทั้งสิ้น  ๔ สํวน/ฝ่าย 
ดังนี้  ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุํมสารสนเทศการเกษตร กลุํมแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร กลุํมวิจัยและ
ประเมินผล 

 
๕) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 

๑. ศึกษา วิจัย พัฒนา วางแผน และจัดท าข๎อมูลการเกษตรเก่ียวกับ    การผลิต การใช๎
ปัจจัยการผลิต ต๎นทุนการผลิตของพืช ปศุสัตว์ ประมง และข๎อมูลเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ผล
และรายงานเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศทางการเกษตร 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาวิธีการพยากรณ์ข๎อมูลการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
การผลิตสินค๎าเกษตร และความเสียหายจากการเกิดภัยที่มีผลกระทบ ตํอด๎านการเกษตร 

๓. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบข๎อมูล
ระยะไกลในการจ าแนกสภาพการใช๎ที่ดิน การประกอบกิจกรรมการเกษตร และแหลํงเหมาะสมของการผลิต
สินค๎าเกษตร เพื่อใช๎สนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตร และการก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

๔. ศึกษา ก าหนดวิธีการ และจัดท าทะเบียนเกี่ยวกับเกษตรกร และผู๎ประกอบกิจการใน
ด๎านการเกษตร 



 

 ๘ 

๕. ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานข๎อมูลการเกษตร ระบบการเชื่อมโยง เครือขํายการ
สื่อสารข๎อมูลระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข๎อมูลสารสนเทศการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

๖. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎องตามท่ีได๎รับ
มอบหมาย 
  การปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศการเกษตร ประกอบด๎วยสํวน/ฝ่าย จ านวนทั้งสิ้น  ๑๐ สํวน/ฝ่าย 
ดังนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํวนสารสนเทศการผลิตพืชไรํนา สํวนสารสนเทศการผลิตพืชสวน สํวนสารสนเทศ 
การผลิตปศุสัตว์และประมง สํวนภูมิสารสนเทศการเกษตร สํวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํวนสารสนเทศเศรษฐกิจ
การเกษตร สํวนสารสนเทศปัจจัยการผลิตและราคา สํวนพยากรณ์ข๎อมูลการเกษตร สํวนปฏิบัติการข๎อมูล
การเกษตร 
 

๖) ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะ

นโยบาย มาตรการ  และจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ มาตรการ และจัดท าแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจและแผนพัฒนา

พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการเกษตรและเศรษฐกิจการเกษตรระหวํางประเทศ รวมทั้ง

เสนอแนะนโยบายและทําทีในการเจรจา ตลอดจนเข๎ารํวมเจรจาทางการค๎า 
๔. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดท างบประมาณ รวมทั้ง

วิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ และจัดท าแผนงาน โครงการ ตลอดจนประมวลผลการด าเนินงาน และ
การใช๎จํายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๕. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 

การปฏิบัติงานของส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ประกอบด๎วยสํวน/ฝ่าย 
จ านวนทั้งสิ้น  ๕  สํวน/ฝ่าย ดังนี ้ฝ่ายบริหารทั่วไป สํวนนโยบายและแผนการเกษตร สํวนวิเคราะห์และประมาณ
การเศรษฐกิจการเกษตร สํวนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ  สํวนแผนงานและงบประมาณ 

 
๗) ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการผลิต การตลาดสินค๎าเกษตร 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เทคโนโลยีการผลิต และระบบการจัดการฟาร์มในเชิงเศรษฐกิจ 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวทางการแปรรูปสินค๎าเกษตร และการท าธุรกิจของสถาบัน

เกษตรกร 
๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร  
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสูงสุดจากการใช๎ทรัพยากรในฐานะเป็นปัจจัยการผลิต 
๖. ปฏิบัตงิานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือที่ได๎รับ

มอบหมาย 
 
 



 

 ๙ 

การปฏิบัติงานของส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด๎วยสํวน/ฝ่าย จ านวนทั้งสิ้น  ๗  
สํวน/ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํวนวิจัยเศรษฐกิจพืชไรํนา สํวยวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สํวนวิจัยเศรษฐกิจ 
ปศุสัตว์และประมง สํวนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร สํวนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยีและปัจจัย
ทางการเกษตร สํวนบริหารกองทุนภาคการเกษตร           

 
๘) ส านักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าทําทีการเจรจา ตลอดจนรํวมในการเจรจาการจัดท าเขต
การค๎าเสรีและการเจรจาสินค๎าเกษตรภายใต๎องค์การการค๎าโลก 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ เศรษฐกิจการเกษตรระหวํางประเทศเพ่ือเสนอแนะนโยบาย แนวทาง
ด าเนินงานรวมทั้งความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจการเกษตรระหวํางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคี 

๓. รํวมวิเคราะห์ผลกระทบตํอภาคเกษตรของไทยและมาตรการรองรับผลกระทบ 
ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงระหวํางประเทศ 

๔. เป็นผู๎แทนเข๎ารํวมประชุมในเวทีระหวํางประเทศในระดับตํางๆที่เก่ียวข๎องกับนโยบาย
เศรษฐกิจการเกษตร 

การปฏิบัติงานของส านักเศรษฐกิจการเกษตรระหวํางประเทศ ประกอบด๎วยสํวน/ฝ่าย 
จ านวนทั้งสิ้น  ๔  สํวน/ฝ่าย ดังนี ้ฝ่ายบริหารทั่วไป สํวนเศรษฐกิจเกษตรและการค๎า สํวนภูมิภาคและ      
อนุภูมิภาค สํวนองค์กรและยุทธศาสตร์ระหวํางประเทศ 
 

๙) ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 

๑. พัฒนาและวิเคราะห์นโยบายการเกษตรที่มีผลตํอเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม 

๒. เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับนโยบายด๎านเศรษฐกิจมหภาค 
โดยสร๎างเครือขํายเพ่ือประสานการออกแบบนโยบายทางการเกษตรกับองค์กรภายในส านักงานฯ รวมถึง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตํางประเทศ 

๓. ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ปัจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ประเมินผลกระทบ และจัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ ประเด็น
ส าคัญทางเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งน าเสนอข๎อมูลเศรษฐกิจการเกษตรไทยในการประชุมทั้งในประเทศ
และเวทีระหวํางประเทศ  

๔. พัฒนาแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาค ให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และน าไป
ประยุกต์ใช๎เป็นเครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

๕. จัดท าและพัฒนาฐานข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจการเกษตร ที่เก่ียวข๎อง
กับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และเสนอนัยเชิงนโยบายตํอส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

 ๖.  ประชาสัมพันธ์ และจัดท าสื่อในทุกรูปแบบ เพื่อเผยแพรํข๎อมูล สถานการณ์เศรษฐกิจ
การเกษตร ผลการประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร และผลการาศึกษาวิเคราะห์เชิงนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับ
เศรษฐกิจ เพ่ือสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องตํอสาธารณชน และองค์กรหรือสถาบันที่ท าหน๎าที่ประเมินภาวะ
เศรษฐกิจไทย 

๗. สํงเสริมให๎มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู๎ และความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจการเกษตร 
และการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรที่ส าคัญ ในระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและผู๎สนใจโดยทั่วไป 



 

 ๑๐ 

 ๘. ปฏิบัติงานรํวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง หรือตามท่ี
ได๎รับมอบหมาย 

การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด๎วยสํวน/ฝ่าย จ านวน
ทั้งสิ้น  ๔  สํวน/ฝ่าย ดังนี ้ฝ่ายบริหารทั่วไป สํวนจัดการความรู๎และนวัตกรรมเศรษฐกิจการเกษตร สํวน
วิเคราะห์และพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการเศรษฐกิจ สํวนบริหารและการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางเศรษฐกิจการเกษตร 
๑.๖ ข้อมูลบุคลากร 

 

๑) ข๎อมูลบุคลากรจ าแนกตามโครงสร๎าง 

ประเภท 
โครงสร๎าง 

ตามกรอบ จ านวนคนครอง ต าแหนํงวําง 

ข๎าราชการ ๖๕๗ ๕๗๓ ๘๔ 

ลูกจ๎างประจ า   ๑๕๙   

พนักงานราชการ ๒๖๘ ๒๕๙ ๙ 

รวม ๙๒๕ ๙๙๑ ๙๓ 
ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ 

 

 
 
 
 
 

 



 

 ๑๑ 

 

๒) ข๎อมูลบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต ่ากว่าปริญญาตร ี
ข้าราชการ ๘ ๒๖๖ ๒๒๗ ๗๒ 

ลูกจ้างประจ่า     ๑๑ ๑๔๘ 

พนกังานราชการ   ๖ ๑๙๔ ๕๙ 

รวม ๘ ๒๗๒ ๔๓๒ ๒๗๙ 
 

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม  ๒๕๕๔ 
 



 

 ๑๒ 

  
๓) ข๎อมูลข๎าราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรแยกตามสังกัดของโครงสร๎างภายใน 
 

สังกัด                         ประเภท ทั่วไป วิชาการ อ านวยการ บริหาร รวม 

สํวนกลาง    ๔ ๔ 
กลุํมพัฒนาระบบบริหาร(กพร.)  ๓   ๓ 
กลุํมตรวจสอบภายใน(ตสน.) ๑ ๔   ๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร(ศปศ.)  ๑๒   ๑๒ 
ส านักงานเลขานุการกรม(สลก.) ๒๕ ๓๑ ๑  ๕๗ 
ศูนย์ประเมินผล(ศปผ.) ๗ ๔๐ ๑  ๔๘ 
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร(ศสส.) ๓๓ ๔๘ ๑  ๘๒ 
ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร(สนผ.) ๖ ๖๒ ๑  ๖๙ 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร(สวศ.) ๓ ๗๒ ๑  ๗๖ 
ส านักเศรษฐกิจการเกษตรระหวํางประเทศ(สศป.) ๔ ๑๗ ๐  ๒๑ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑(สศข.๑) ๗ ๑๗ ๑  ๒๕ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๒(สศข.๒) ๕ ๑๔ ๑  ๒๐ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๓(สศข.๓) ๖ ๑๒ ๑  ๑๙ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๔(สศข.๔) ๖ ๑๒ ๑  ๑๙ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๕(สศข.๕) ๗ ๑๓ ๑  ๒๑ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๖(สศข.๖) ๗ ๑๑ ๑  ๑๙ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๗(สศข.๗) ๖ ๑๐ ๑  ๑๗ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘(สศข.๘) ๖ ๑๒ ๑  ๑๙ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๙(สศข.๙) ๖ ๑๔ ๑  ๒๑ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๐(สศข.๑๐) ๙ ๗   ๑๖ 

รวม ๑๔๔ ๔๑๑ ๑๔ ๔ ๕๗๓ 
ข๎อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๔  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๓ 

๔) ข๎อมูลเกษียณอายุราชการจ าแนกตามต าแหนํงงานหลัก 
 

ต าแหนํงงานหลัก 
  

 ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เศรษฐกร  ๒ ๒ ๗ ๗ ๕ ๘ ๘ ๗ ๙ ๓ ๗ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ ๒ ๕ ๗ ๕ ๑๐ ๕ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑๑ ๖ 

นักวิชาการสถิต ิ    ๑ ๑ ๒ ๒ ๓  ๓ ๘ ๒ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์      ๑       

รวม 
๔ ๔ ๗ ๑๕ ๑๓ ๑๘ ๑๕ ๒๑ ๑๖ ๒๒ ๒๒ ๑๕ 

 ๑๗๒ 
 

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ 
 

 

 
 

 
 
 



 

 ๑๔ 

 
๖.๕ ข๎อมูลเกษียณอายุราชการของต าแหนํงหลักจ าแนกตามสังกัด 

 

สังกัด 

 ปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

สวศ.  ๒ ๑ ๕ ๖ ๔ ๕ ๖ ๓ ๔ 
  

๕ 

ศปผ.      ๒ ๑ ๒ ๓ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

สศป. ๑         ๑ ๑ 
          

สนผ.  ๑ ๑ ๔ ๒ ๓   ๓ ๓ ๓ ๒ 
  

ศสส.      ๑ ๑ ๒ ๔ ๒ ๑ ๓ ๖ ๑ 

สลก.        ๑ ๑   
  

๑ ๑ ๑ ๑ 

สศข.๑-๑๐ ๓ ๑ ๓ ๓ ๒ ๖ ๑ ๗ ๖ ๑๐ ๑๑ ๖ 

AEOC    ๒         
  ๑       

APTERR              
๑         

รวม 
๔ ๔ ๗ ๑๕ ๑๓ ๑๙ ๑๔ ๒๑ ๑๖ ๒๒ ๒๒ ๑๕ 
 

๑๗๒ 
 

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ 
 

 

 
 
 



 

 ๑๕ 

 
๗. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด 
 

จุดแข็ง 
๑. มีความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
๒. มีเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรทั้งในประเทศและ

ตํางประเทศท่ีหลากหลายและครอบคลุมความรู๎ด๎านเศรษฐกิจการเกษตร ท าให๎เกิดการเรียนรู๎และพัฒนา
เทคนิคทางวิชาการใหมํๆ 

๓. โครงสร๎างองค์กรมีการแบํงสํวนงานที่ชัดเจนสอดคล๎องกับภารกิจ และสนับสนุนเชื่อมโยง      
การปฏิบัติงานของแตํละหนํวยงานภายในองค์กรได๎เป็นอยํางดี 

๔. มีศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะด๎าน
เศรษฐกิจการเกษตร 

๕. มี พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.๒๕๒๒ สนับสนุนการท างานของ สศก. 
๖. ผลงานวิชาการด๎านเศรษฐกิจการเกษตรครอบคลุมทุกด๎าน 
๗. บุคลากรมีความรู๎และความเชี่ยวชาญในการ จัดเก็บและวิเคราะห์ข๎อมูล ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย 

จัดท านโยบายและประเมินผล 
๘. มีความพร๎อมด๎านข๎อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศและตํางประเทศ  
๙. มีหนํวยงานในภูมิภาคท าหน๎าที่เก็บข๎อมูลศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด๎านเศรษฐกิจการเกษตรและเป็น

ที่ปรึกษาให๎กับหนํวยงานในระดับจังหวัด 
๑๐.  กองทุน FTA ท าให๎ สศก. มีบทบาทในการชํวยเหลือเกษตรกรที่ได๎รับผลกระทบจากการเจรจา

การค๎าสินค๎าเกษตร 
 
จุดอ่อน 

๑. ผลงานไมํได๎ถูกน าไปใช๎ประโยชน์เทําที่ควร  เนื่องจากไมํตรงกับความต๎องการของผู๎รับบริการและ
ไมํทันทํวงที 

๒. เทคโนโลยีที่มีอยูํไมํได๎น ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
๓. ฐานขอ๎มูลไมํทันสมัย และยังไมํครอบคลุม ท าให๎ไมํสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเต็มที่ 
๔. ทิศทางการด าเนินงานของ สศก. ไมํชัดเจน ขาดการด าเนินการเชิงรุก และขาดการมีสํวนรํวม 
๕. การด าเนินงานแบบบูรณาการยังมีน๎อย 
๖. การถํายทอดองค์ความรู๎จากผู๎มีประสบการณ์ความช านาญในแตํละด๎านยังมีน๎อยและขาดความ

ตํอเนื่อง 
๗. ไมํมีแผนชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุในชํวง ๕ ปี ข๎างหน๎า 
๘. การประชาสัมพันธ์และการน าเสนอผลงานให๎สาธารณชนรับรู๎ผลงานมีน๎อย 
๙. การเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารบํอย ท าให๎นโยบายและการด าเนินงานขาดความตํอเนื่องและชัดเจน 
๑๐. บุคลากรปฏิบัติงานไมํตรงตามหน๎าที่ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และขาดจิตบริการ 
๑๑. บุคลากรบางสํวนขาดการเรียนรู๎เทคโนโลยีและความรู๎ใหมํๆ ที่น าไปใช๎ในการท างาน 
๑๒. สถานที่ท างานแออัดและอาคารมีอายุการใช๎งานมานาน  
๑๓. ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในการติดตามงานน๎อย ท าให๎งานไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๑๔. ตัวชี้วัดการประเมินรายบุคคลเพื่อพิจารณาความดีความชอบยังไมํเป็นมาตรฐานเดียวกัน  



 

 ๑๖ 

๑๕. บุคลากรขาดทักษะในการน าเสนอ 
๑๖. ผู๎บริหารบางสํวนยังรับฟังความคิดเห็นจากผู๎ใต๎บังคับบัญชาน๎อย 
๑๗. หนํวยงานในภูมิภาคมีจังหวัดที่รับผิดชอบจ านวนมาก ท าให๎ไมํสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
 
โอกาส 

๑. เทคโนโลยีก๎าวหน๎าชํวยให๎เข๎าถึงข๎อมูลและติดตํอสื่อสารได๎อยํางรวดเร็ว 
๒. ผู๎รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต๎องการและยอมรับข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจการเกษตรของ 

สศก. ไปใช๎ประโยชน์ 
๓. องค์กรระหวํางประเทศให๎การสนับสนุนด๎านวิชาการด๎านการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศและการ

ติดตามและประเมินผล 
๔. ผู๎บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบุคคลภายนอกให๎ความสนใจ รวมทั้งยอมรับผลการ

ติดตามและประเมินผลโครงการของ สศก. 
๕.  หนํวยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับผลการติดตามและประเมินผลของ  สศก. 
๖. ประเทศในกลุํมอาเซียนให๎การสนับสนุนและยอมรับให๎ สศก.เป็นศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตร

ด๎านความมั่นคงด๎านอาหาร 
๗. องค์กรในประเทศและตํางประเทศให๎โอกาสในการน าเสนอผลงานด๎านเศรษฐกิจการเกษตร  

 
ข้อจ ากัด 

๑. นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบํอยท าให๎นโยบายด๎านการเกษตรขาดความตํอเนื่อง 
๒. นโยบายจ ากัดก าลังคนภาครัฐ ท าให๎บุคลากรในองค์กรมีไมํเพียงพอ ตํอปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน

ตลอดเวลา 
๓. ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียยังให๎ข๎อมูลไมํครบถ๎วนสมบูรณ์ 
๔. วิกฤตเศรษฐกิจท าให๎ สศก.ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณลดลง 
๕. หนํวยงานบางแหํงไมํเข๎าใจในหน๎าที่และบทบาทของ สศก. ท าให๎มีปัญหาในการปฏิบัติงาน และ

ไมํให๎ความรํวมมือ 
๖. สถานการณ์ความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎เป็นอุปสรรคตํอการปฏิบัติงานของ สศก. 
๗. สถานการณ์การค๎าของโลกและการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วท าให๎บุคลากร

ปรับตัวไมํทัน 
๘. แผนงาน/โครงการของหนํวยงาน กษ. ยังไมํตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ กษ. 
๙. หนํวยงานน าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม

คํอนข๎างน๎อย 
   

 
 
 
 
 
 



 

 ๑๗ 

๑.๘ ความคาดหวังของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 ๑) การวิเคราะห์ความต๎องการของผู๎รับบริการ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร คือ ผู๎ที่น าผลผลิตที่ได๎จากกระบวนการท างานในด๎านตํางๆ ไปใช๎ประโยชน์ 

ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถแบํงลูกค๎าเป็น ๕ ด๎าน ตามพันธกิจองค์กรและการพัฒนาองค์กร ดังนี้  
๑. ด๎านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ผู๎รับบริการแบํงเป็น ๒ สํวนคือ สํวนที่หนึ่งเป็นองค์กรหรือ

หนํวยงานทั้งภาครัฐหรือสถาบันตํางๆ จะน าผลงานวิจัยด๎านเศรษฐกิจการเกษตรไปใช๎ในการวางนโยบายและ
แผนของหนํวยงาน  และสํวนที่สองเป็นบุคคลทั่วไป เชํน เกษตรกร ประชาชน ผู๎ประกอบการเอกชนจะน าไป
ประยุกต์ใช๎ประโยชน์ในด๎านการผลิต การตลาด และธุรกิจ 

๒. ด๎านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ลูกค๎าคือหนํวยงานภาครัฐ ที่จะน านโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรไปใช๎ในการวางแผนปฏิบัติงานของหนํวยงาน 

๓. ด๎านติดตามและประเมินผล ผู๎รับบริการแบํงเป็น ๒ สํวนคือ สํวนที่เป็นองค์กรหรือหนํวยงาน
ภาครัฐจะน าผลการติดตามและประเมินผลไปปรับปรุงการวางแผนและการบริหารให๎ดีขึ้นตํอไป  และลูกค๎าอีกสํวน 
คือ ผู๎บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะน ารายงานการติดตามและประเมินผลไปใช๎ประกอบการก าหนด
นโยบายและวางแผนให๎สอดคล๎องกับข๎อเท็จจริงที่ได๎จากการติดตามและประเมินผลตํอไป 

๔. ด๎านสารสนเทศการเกษตร ผู๎รับบริการแบํงเป็น  ๔ สํวน  สํวนแรกคือลูกค๎าภายใน คือหนํวยงานด๎าน
การวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จะน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย และติดตามสถานการณ์ด๎าน
เศรษฐกิจการเกษตร  สํวนที่สองคือองค์กรภาครัฐจะน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประกอบ  การวางนโยบายและ
แผนปฏิบัติงาน  สํวนที่สามคือผู๎บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประกอบการ
วางนโยบายและแผนปฏิบัติงาน  สํวนสุดท๎ายคือลูกค๎าท่ัวไป ได๎แกํ เกษตรกร ผู๎ประกอบการเอกชน และ
ประชาชน จะน าไปประยุกต์ใช๎ประโยชน์ในด๎านการผลิต การตลาด และธุรกิจ 

๕. ด๎านบริหารองค์การ ลูกค๎าคือหนํวยงานภายในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่จะน ากรอบ
แนวทางในการบริหารองค์กรไปชํวยให๎การบริหารหนํวยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

๒) ความต๎องการด๎านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
๑. การเพ่ิมมูลคําของสินค๎าเกษตรโดยเน๎นคุณภาพของสินค๎า ได๎แกํ   ความปลอดภัย คุณคําทาง

โภชนาการ และการแปรรูปสินค๎าเกษตรที่เน๎นสินค๎าท่ีมีความเชื่อมโยงข๎างหน๎าข๎างหลังมากๆ เชํน ยางพารา  
๒. การเน๎นการสร๎างคุณคําทางวัฒนธรรมผํานทางสินค๎า โดยสํงเสริมหรือประชาสัมพันธส์ินค๎าท่ีท า   

ด๎วยมือ  สินค๎าท่ีมีความเป็นหนึ่ง มีชิ้นเดียว ผลิตจากแหลํงการผลิตที่มีแหลํงเดียว 
๓. สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับเกษตรกร ลดความเสี่ยงให๎กับเกษตรกรโดยใช๎หลักการประกันภัยความ

เสี่ยงพืชผล เพื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได๎ลดต๎นทุนในการจํายเงินชํวยเหลือเกษตรกรเมื่อเวลา
ได๎รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตํางๆ  

๔. ภาคเกษตรจึงต๎องมีการปรับตัว โดยผลิตสินค๎าที่มีมูลคําสูงและมีคุณภาพดีขึ้นและสํงออก
สินค๎าเกษตรแปรรูปมากข้ึน  

๕. ควรเพิ่มรายจํายการลงทุนในภาคเกษตร โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อให๎ภาคเกษตรสามารถเพ่ิมผลผลิต
ภาคการผลิต (Total Factor Productivity: TFP) เพราะ TFP  เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตํอการเจริญเติบโตของภาคเกษตร 

๖. อนาคตระบบการตลาดสินค๎าเกษตรไทยจะเปลี่ยนตามตลาดสินค๎าเกษตรทั่วโลก คือ commodity 
market ที่มีฟาร์ม/ตลาดท๎องถิ่นเป็นศูนย์กลาง มาเป็นตลาดผลิตภัณฑ์  ที่มีผู๎ค๎าปลีกรายใหญํและผู๎ซื้อเป็นศูนย์กลาง 

๗. Reserve แนะน าคนรุํนใหมํให๎หันมาสนใจอาชีพเกษตรกร 



 

 ๑๘ 

๘. Modernization ต๎องพัฒนาพันธุ์ให๎เร็วและดีท่ีสุด สนับสนุนให๎เกิดการวิจัย มากขึ้น 
๙. Product ต๎องเพ่ิมมูลคําสินค๎า สร๎าง brand ให๎ได๎ 
๑๐.  ไมํควรอุดหนุนการสํงออก แตํควรอุดหนุนภายในโดยการท า R&D ให๎การสนับสนุนใน

เรื่องของพันธุ์ ปุ๋ยและปัจจัยตํางๆ 
๑๑. ควรมีการวิจัยพืชที่ส าคัญให๎เพิ่มมากขึ้น เชํน ข๎าวโพด ข๎าวโพดหวาน ข๎าวโพดฝักอํอน ลองกอง 
๑๒. ให๎เพ่ิมการรายงาน  ๓ เรื่อง ที่ส าคัญ คือ 

- เกษตรเทิดพระเกียรติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต๎องท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความหมายตํอการเกษตรในแงํ KPI ยกตัวอยํางพ้ืนที่ที่ได๎ผล โดยเน๎นการวิเคราะห์ไมํใชํเป็นการตัดตํอข๎อมูล  

- สัมฤทธิ์ผลของการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เน๎นเชิงวิเคราะห์  
- วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจชุมชนเข๎มแข็งบทเรียนเพ่ือสร๎างนโยบาย เน๎นเชิงวิเคราะห์ใน

แงํเศรษฐศาสตร์ อาจจะยกตัวอยํางเป็นกรณีๆ ไป เชํน ภาคเหนือ ภาคกลาง เป็นต๎น 
 

 ๒) ความต๎องการด๎านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
๑. การวางแผนเน๎นการวางแผนระยะยาวโดยต๎องคิดให๎ครบวงจร และเป็นระบบ รวมถึงการ

ประเมินผล เชํนแผนชํวยเหลือน้ าทํวม ภัยแล๎ง 
๒. ให๎ความส าคัญแกํเกษตรกรในการเข๎าถึงและใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ทางการเกษตรอยําง

ยั่งยืน เชํน ที่ดินทางการเกษตร และแหลํงน้ าทางการเกษตร เป็นต๎น 
๓. ควรมีการวางแผน สนับสนุนให๎เกษตรกรรวมกลุํม ให๎เกษตรกรมีความภูมิใจในการเป็น

เกษตรกร และไมํให๎เกษตรกรผลักดันลูกหลานของตนออกจากภาคเกษตร  เนื่องจากคนในภาคเกษตรจะ
กลายเป็นสังคมผู๎สูงอายุ และกังวลวําจะไมํมีผู๎สืบทอดอาชีพเกษตรกรตํอไป  

๔. จัดตั้งเกษตรกรรวมกลุํมเพื่อเจรจาตํอรองและให๎หนํวยงานตํางๆรํวมมือกัน  ในลักษณะ 
Modern Trade 

๕. ลดการแทรกแซงตลาดสินค๎าเกษตร  
๖. สนับสนุนข๎อมูลด๎านการตลาดให๎กับตลาดสินค๎าเกษตรลํวงหน๎าแหํงประเทศไทยเพ่ือให๎มี

สภาพคลํองเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นราคาอ๎างอิงใช๎ในการวางแผนการเพาะปลูกของเกษตรกร และวางแผนการ
ด าเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค๎าเกษตรและสร๎างความเสมอภาคในการรับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารด๎านสินค๎าเกษตร 

๗. ก าหนดมาตรการรองรับเกี่ยวกับภาวะโลกร๎อน โดยมีกระบวนการที่สามารถบูรณาการ
นโยบายและประสานการด าเนินงานของแตํละหนํวยงานให๎เกิดเอกภาพและเป็นไป  ในทิศทางเดียวกัน  

๘. เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง(Stakeholder) จากทุกภาคสํวน เชํน ผู๎แทนเกษตรกร ผู๎ประกอบ
ธุรกิจภาคเกษตร ผู๎สํงออก มีสํวนรํวมที่หลากหลายและมากข้ึนเพื่อจะได๎ชํวยเสนอความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลจากมุมมองที่หลากหลาย ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล  จะมีความแมํนย าข้ึน  

๙. ควรวิเคราะห์แนวโน๎มสถานการณ์สินค๎าเกษตรตามปัจจัยพื้นฐานของสินค๎านั้นด๎วย
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ด๎านปัจจัยราคาน้ ามัน และคําเงินบาท 

๑๐. นโยบายพืชพลังงานต๎องท าได๎จริงในทางเศรษฐศาสตร์ โดยหาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมต๎อง
เป็นพื้นที่ตรงไหน เพราะพ้ืนที่แตํละแหลํงมีคําเสียโอกาสตํางกัน และต๎องค านึงถึงด๎วยวํา ถ๎าพ้ืนที่ปลูกพืช
พลังงานเพิ่มขึ้น พื้นที่ปลูกพืชอาหารจะต๎องลดลง  ต๎องเตรียมการในเรื่องของพืชอาหารที่ต๎องเลี้ยงคนท้ัง
ประเทศด๎วย 



 

 ๑๙ 

๑๑. ควรให๎ความส าคัญกับนโยบายและแผนศึกษา วิเคราะห์ชุมชน เทคโนโลยีชุมชนที่สามารถ
ลดต๎นทุนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

  

๓) ความต๎องการด๎านติดตามประเมินผล 
๑. เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด๎านการติดตามและประเมินผล 
๒. เป็นแหลํงข๎อมูลด๎านเทคนิคใหมํด๎านการติดตามและประเมินผล 
๓.  บริการเอกสารด๎านการติดตามและประเมินผล และโปรแกรมตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
๔.  ให๎ สศก. ท าหน๎าที่เป็นหนํวยติดตามและประเมินผลกลาง   
๕.  เชิญวิทยากรจากหนํวยงานตํางๆ มาจัดอบรมด๎านการติดตามและประเมินผล 

๔) ความต๎องการด๎านสารสนเทศการเกษตร 
๑. เป็นต๎นแบบหนํวยงานแหํงการเรียนรู๎ตลอดเวลาโดยเฉพาะบุคลากรของหนํวยงาน 
๒. ควรท าฐานข๎อมูลที่ทันสมัย ท าฐานข๎อมูลเชิงรุกโดยปฏิรูปการจัดท าฐานข๎อมูล  แบํงเป็น  

- ฐานข๎อมูลทางการผลิต โดยเน๎น ความม่ันคงด๎านอาหาร  Food Security  พืชทีมี่
ศักยภาพที่จะท ารายได๎ให๎แกํเกษตรกร และพืชพลังงานทดแทน 

- ฐานข๎อมูลเกษตรกร โดยแบํงเป็น เกษตรกรรายใหญํ กลาง เล็ก 
- ฐานข๎อมูลวิกฤตภัยธรรมชาติ เชํน น้ าทํวม ฝนแล๎ง ต๎องเป็นการบอกกํอนเกิดภัยวิกฤต วํา

จะเกิดที่พ้ืนที่ไหน การป้องกันจะท าอยํางไร ต๎องมีการประกาศให๎พื้ นที่นั้นๆ รับทราบ ราชการจะมีแผน
สนับสนุนในพื้นที่นั้นๆ อยํางไร 

- ฐานข๎อมูลในเชิงพลวัตร เป็นข๎อมูลตามกาลเวลา Time Series เป็น การวิเคราะห์ปัจจุบัน 
เพ่ือคาดการณ์อนาคต  

- ฐานข๎อมูลประเมินผล โดยใช๎เทคนิคการบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์ (Results Based 
Management: RBM) โดยมุํงผลสัมฤทธิ์สุดท๎ายของการเกษตร มุํงเน๎นผลลัพธ์ (Outcome)  

๓. บริการเอกสารด๎านการติดตามและประเมินผล และโปรแกรมตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง  
๔. ให๎บริการข๎อมูลด๎านการเกษตรของประเทศ 
๕. จดทะเบียนเกษตรกรเพื่อจะได๎ทราบถึงอุปทาน และน ามาใช๎ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ทางด๎านอุปทานให๎มีความสอดคล๎องกับอุปสงค์ เพ่ือแก๎ไขปัญหาทางด๎านราคา และปริมาณ  
๖. การบริการผําน  website : www.oae.go.th  ควรเพิ่มความรวดเร็ว ทันสมัย ความถูกต๎องแมํนย า 

อ๎างอิงถึงแหลํงที่มา และเพ่ิมข๎อมูลย๎อนหลังให๎มากกวําในปัจจุบัน พร๎อมเพ่ิมข๎อมูลด๎านปศุสัตว์ให๎มากขึ้น  
๗. ปรับปรุงการ Download ข๎อมูลได๎เร็วขึ้น และควรแจ๎งหมายเลขโทรศัพท์  เพื่อติดตํอกับหนํวยงาน 
๘. พัฒนาด๎านการบริการทางโทรศัพท์ โดยการเพ่ิมคํูสายมากขึ้นเพ่ือให๎สามารถเข๎าถึงหนํวยงานและ

ข๎อมูลได๎งํายขึ้น และระบุวําเจ๎าหน๎าที่ทํานใดรับผิดชอบเรื่องใด เพื่อความสะดวกในการติดตํ อขอข๎อมูลเชิงลึก 
๙. ประตูทางเข๎าไมํสะดวกตํอการติดตํอเนื่องจากหาทางเข๎ายาก และป้ายแสดงสถานที่ไมํชัดเจน 
๑๐. จัดท าฐานข๎อมูลสารสนเทศการเกษตรให๎เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  โดยเชื่อมโยง

ข๎อมูลกับตารางรายการที่จะเผยแพรํ ผํานทาง อินทราเน็ต เพ่ือให๎ผู๎รับบริการสามารถสืบค๎นข๎อมูลด๎วยตนเอง 
๑๑. เพ่ิมชํองทางในการให๎บริการข๎อมูลโดยการจัดตั้งศูนย์ Call Center ผํานโทรศัพท์สายดํวน

บริการและเผยแพรํข๎อมูลผํานระบบโทรศัพท์มือถือ (SMS) และแผงไฟวิ่งอิเล็กทรอนิกส์ (Moving sign) 
๑๒. บริการด๎านเครื่องมือและอุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ที่มาขอรับบริการข๎อมูล

สารสนเทศการเกษตร โดยจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Touch Screen และเครื่องถํายเอกสาร 
 

 



 

 ๒๐ 

ส่วนที่ ๒ 
แผนการพัฒนาบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) 
 
๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รู๎ทันสถานการณ์ ผลักดันงานให๎ส าเร็จ คิดเบ็ดเสร็จเชิงรุก 
 
๒.๒ พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 

๑. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ทักษะความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

๒. สร๎างจิตส านึกให๎บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
๓. สร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎และการถํายทอดองค์ความรู๎ในองค์กร 
๔. พัฒนาบุคลากรให๎มีความสามารถท างานเชิงรุก 

 
๒.๓ สมรรถนะหลักและทักษะความรู้ 

๑) มาตรฐานด๎านความรู๎ ความสามารถ 
 ๑. ความรู๎ ความสามารถ ที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน ชื่อความรู้ หมายเหตุ 

ก.  ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 
     ประเภทวิชาการ 
๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
๒. เศรษฐกร 

 
๓. นักวิชาการสถิต ิ
๔. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 
๕. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 
๖. นักวิชาการเงินและบัญช ี

 
๗. นักทรัพยากรบุคคล 
๘. นิติกร 

 
๙. นักประชาสัมพันธ์ 
๑๐. บรรณารักษ์ 
๑๑. นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๒. นักวิชาการพัสดุ /เจ๎าพนักงานพัสดุ 

(หัวหน๎าฝ่าย) 
 

 

 
 
TK ๐๑-๐๑  : การศึกษา วิเคราะห์ และจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตร             
TK ๐๑-๐๒  : การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการ
ประเมินผล       
TK ๐๑-๐๓  : การจัดการสารสนเทศการเกษตร 
TK ๐๑-๐๔  : การพัฒนาระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
การเกษตร 
TK ๐๑-๐๕  : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
TK ๐๑-๐๖  : เทคนิคการตรวจสอบและติดตาม 
TK ๐๑-๐๗  : การบริหารการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ  
TK ๐๑-๐๘  : การบริหารทรัพยากรบุคคล 
TK ๐๑-๐๙  : ความรู๎ด๎านกฎหมาย กฎระเบียบใน
การปฏิบัติงาน  
TK ๐๑-๑๐  : การบริหารและประชาสัมพันธ์องค์กร 
TK ๐๑-๑๑  : การบริหารจัดการห๎องสมุด 
TK ๐๑-๑๒  : การบริหารงานท่ัวไปของส านัก 
TK ๐๑-๑๓  : การบริหารงานพัสดุ 
 
 
 

 กรณีผู๎ด ารงต าแหนํง
หนึ่งไปปฏิบัติงานในอีก
ต าแหนํงหน่ึง หรือใน
ภารกิจอ่ืนจะใช๎มาตรฐาน
ด๎านความรู๎ ความสามารถ
ตามภารกิจท่ีปฏิบัติจริง 



 

 ๒๑ 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน ชื่อความรู้ หมายเหตุ 

 ประเภทท่ัวไป 
๑๓. เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี 
 
๑๔. เจ๎าพนักงานธุรการ 
๑๕. เจ๎าพนักงานพัสด ุ
๑๖. นายชํางเครื่องกล 

 
๑๗. นายชํางศิลป ์
๑๘. เจ๎าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์

 
๑๙. เจ๎าพนักงานสถิต ิ
๒๐. เจ๎าพนักงานธุรการ ด๎านบันทึกข๎อมูล 
 
 
ข.ประเภทอ านวยการ 
๑. ผู๎อ านวยการระดับต๎น 
๒. ผู๎อ านวยการระดับสูง 
 
๓. ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน (วิชาการ

เศรษฐกิจ) 

 
ค.ประเภทบริหาร 
๑. นักบริหารระดับต๎น  
๒. นักบริหารระดับสูง 

  
TK ๐๒-๑๔  : การปฏิบัติงานและการตรวจสอบ
งบประมาณการเงินและบัญชี 
TK ๐๒-๑๕  : การบริหารงานธุรการ 
TK ๐๒-๑๖  : การปฏิบัติงานพัสดุ 
TK ๐๒-๑๗  : เทคนิคการดูแล บ ารุงรักษาเครื่องกล 
ยานพาหนะ 
TK ๐๒-๑๘  : เทคนิคการออกแบบศิลป์ 
TK ๐๒-๑๙  : การปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครือขําย 
TK ๐๒-๒๐  : การจัดท าข๎อมูลสถิติการเกษตร 
TK ๐๒-๒๑  : การบันทึกข๎อมูล 

 
 

TK ๐๓-๐๑  : การบริหารงานส านักงาน 
TK ๐๓-๐๒  : การบริหารงานยุทธศาสตร์ และ
แผนงานด๎านการเกษตร                                            
TK ๐๓-๐๓  : การบริหารงานสารสนเทศเศรษฐกิจ
การเกษตร   
TK ๐๓-๐๔  : การบริหารงานวิจัย และติดตาม
ประเมินผลเศรษฐกิจการเกษตร 
 
    TK ๐๔-๐๑  : การบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

           

๒. ความรู้เร่ืองกฎหมาย และกฎ ระเบียบ 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน ชื่อความรู้ หมายเหตุ 
ทุกสายงาน ๑. LK ๐๐-๐๑  :  ความรู๎เรื่องกฎหมาย และระเบียบราชการ  

      

   ๒) มาตรฐานด้านทักษะที่จ าเป็น 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน ชื่อทักษะ หมายเหตุ 
ทุกสายงาน ๑. SK ๐๐-๐๑  :  ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์  

 ๒. SK ๐๐-๐๒  :  ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ  
 ๓. SK ๐๐-๐๓  :  ทักษะการค านวณ  
 ๔. SK ๐๐-๐๔  :  ทักษะการจัดการข๎อมูล  

     

                 
 
 
 
 
 



 

 ๒๒ 

๓) มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จ าเป็น 
๑. สมรรถนะหลัก 

 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน ชื่อความรู้ หมายเหตุ 
ทุกสายงาน ๑. CC ๐๐-๐๑  :  การมุํงผลสัมฤทธิ์  

 ๒. CC ๐๐-๐๒  :  การบริการที่ดี  
 ๓. CC ๐๐-๐๓  :  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
 ๔. CC ๐๐-๐๔  :  การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม และจริยธรรม  
 ๕. CC ๐๐-๐๕  :  การท างานเป็นทีม  

 

๒. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน 
ชื่อสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

หมายเหตุ 
FC ๐๐-๐๑ FC ๐๐-๐๒ FC ๐๐-๐๓ FC ๐๐-๐๔ FC ๐๐-๐๕ 

ก.ประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ       

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน X X - X - FC ๐๐-๐๑ 

๒. เศรษฐกร X X - X - การคิดวิเคราะห์ 

๓. นักวิชาการสถิติ X X - X - FC ๐๐-๐๒ 

๔. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ X X - X - การมองภาพองค์รวม 

๕. นักวิชาการตรวจสอบภายใน X X X - X FC ๐๐-๐๓ 

๖. นักวิชาการเงินและบัญชี X X - X - การสืบเสาะหาข๎อมูล 

๗. นักทรัพยากรบุคคล X X - X - FC ๐๐-๐๔ 

๘. นิติกร X X X X - การด าเนินการเชิงรุก 

๙. นักประชาสัมพันธ์ X X - X - FC ๐๐-๐๕ 

๑๐. บรรณารักษ์ X X - X - การตรวจสอบความ 

๑๑. นักจัดการงานทั่วไป X - X - X ถูกต๎องตามกระบวนการ 

๑๒. นักวิชาการพัสด/ุเจ๎าพนักงานพัสดุ 
(หัวหน๎าฝ่าย) 

X X - X -  

๑๓. เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี X - X - X  
๑๔. เจ๎าพนักงานธุรการ X - X - X  
๑๕. เจ๎าพนักงานพัสดุ X - X - X  
๑๖. นายชํางเครื่องกล X - X - X  
๑๗. นายชํางศิลป์ X - X - X  
๑๘. เจ๎าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ X - X - X  
๑๙.  เจ๎าพนักงานสถิติ X - X - X  
๒๐. เจ๎าพนักงานธุรการด๎านบันทึก

ข๎อมูล 
 

X - X - X  



 

 ๒๓ 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน 
ชื่อสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

หมายเหตุ 
FC ๐๐-๐๑ FC ๐๐-๐๒ FC ๐๐-๐๓ FC ๐๐-๐๔ FC ๐๐-๐๕ 

ข. ประเภทอ านวยการ       

๑. ผู๎อ านวยการระดับต๎น X X - X -  
๒. ผู๎อ านวยการระดับสูง X X - X -  
๓. ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน      

(วิชาการเศรษฐกิจ) 
X X - X -  

ค.ประเภทบริหาร       

๑. นักบริหารระดับ - - - - -  
๒. นักบริหารระดับสูง - - - - -  
 

๓.  สมรรถนะทางการบริหาร 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน สมรรถนะทางการบริหาร หมายเหตุ 

 อ านวยการระดับต๎น ๑. MC ๐๐-๐๑  :  สภาวะผู๎น า  
 อ านวยการระดับสูง ๒. MC ๐๐-๐๒  :  วิสัยทัศน์  
 นักบริหารระดับต๎น ๓. MC ๐๐-๐๓  :  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ  
 นักบริหารระดับสูง ๔. MC ๐๐-๐๔  :  ศักยภาพเพื่อน าการเปลี่ยนแปลง  
 ๕. MC ๐๐-๐๕  :  การควบคุมตัวเอง  
 ๖. MC ๐๐-๐๖  :  การสอนงาน และการมอบหมายงาน  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๔ 

๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น 
เป้าประสงค์ : บุคลากรทุกสายงานได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  จ านวนบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ภายใน ๕ ปี 
มาตรการ ๑. เสริมสร๎างทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร 

๑. โครงการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงาน 
๒. โครงการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะการติดตามและประเมินผล 
๓. โครงการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะด๎านวิเคราะห์ วิจัย 
๔. โครงการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะด๎านสถิติและสารสนเทศ 

มาตรการ ๒. เสริมสร๎างทักษะด๎านภาษา 
๑. โครงการพัฒนาทักษะด๎านภาษาอังกฤษ 
๒. โครงการพัฒนาทักษะด๎านภาษาอ่ืน 

มาตรการ ๓. เสริมสร๎างทักษะด๎านการบริหารจัดการองค์กร 
๑. โครงการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะการบริหารจัดการองค์กร 

มาตรการ ๔. เสริมสร๎างสมรรถนะที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงาน 
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานสมรรถนะ 
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรกํอนประจ าการ(ข๎าราชการใหมํ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร๎างผู๎น ายุคใหมํในการบริหารงานของ สศก. 
เป้าประสงค์ : บุคลากรทุกระดับได๎รับการพัฒนาให๎เป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง สามารถผลักดันองค์กร

ไปสูํเป้าหมายที่ก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : จ านวนบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ภายใน ๕ ปี 
มาตรการ ๑. เสริมสร๎างการเป็นผู๎น าให๎แกํบุคลากร 

๑. โครงการพัฒนาภาวะผู๎น ายุคใหมํ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : จ านวนบคุลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได๎รับการพัฒนาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 

๘๐ ภายใน ๕ ป ี
มาตรการ ๑. เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมรํวม 

๑. โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมรํวม 
 
 
 
 
 



 

 ๒๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎ในองค์กร 
เป้าประสงค์ : ๑ .  พัฒนาบุคลากรให๎มีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปิดกว๎าง ตระหนักถึงความส าคัญ      

ของการเรียนรู๎ 
๒. สร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎ในองค์กร 
๓. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการถํายทอดองค์ความรู๎ให๎แกํบุคลากรในองค์กร รวมทั้ง

ปรับเปลี่ยนแนวคิดของบุคลากรให๎เห็นความส าคัญและตระหนักถึงการสร๎างเสริม
ความรู๎ของบุคลากรจากการถํายทอดประสบการณ์และความรู๎ระหวํางกัน  

กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : ๑. จ านวนองค์ความรู๎ทีม่ีการเผยแพรํไมํน๎อยกวํา ๕ องค์ความรู๎ 

๒. จ านวนบุคลากรที่เข๎ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ 
มาตรการ  ๑. เสริมสร๎างองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 

๑. โครงการจัดการความรู๎เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
๒. โครงการเสริมสร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ การสํงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 
เป้าประสงค์ :  บุลากรมีสุขภาพดีและมีความสุขในการท างาน 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : จ านวนบุคลากรที่เข๎ากิจกรรม 
มาตรการที่ ๑. เสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร   

๑. โครงการเสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 



 

 ๒๖ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น 
เป้าประสงค์ : บุคลากรทุกสายงานได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  จ านวนบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ภายใน ๕ ปี 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๑ เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

       

๑.๑ โครงการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ
ทักษะการจัดท า
ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

๑ ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงาน อาทิ 
๑.๑ การวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร 
๑.๒ การวิเคราะห์โครงการ 
๑.๓ การพัฒนาแบบจ าลองทางเศรษฐกิจ 
๑.๔ การวิเคราะห์งบประมาณ 
๑.๕ เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม 
๑.๖ เทคนิคการวิเคราะห์และก าหนดนโยบายและแผน 
๑.๗ หลักและเทคนิคการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
๑.๘ ความรู๎พื้นฐานด๎านการเกษตร(การผลิต,ตลาด) 
๑.๙ การบริหารความเสี่ยง 
๑.๑๐ หลักการและเทคนิคในการเชื่อมโยงนโยบายการเกษตรภายในประเทศ

กับนโยบายการเกษตรตํางประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่ได๎ 
รับการพัฒนา 
(นักวิชาการที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 
แผนงาน ทั้งในระดับ
องค์กร/หนํวยงาน)   
 
                                                                                                                                                
 
 

๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ - ส านักนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร 
- ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต ๑-๑๐ 
- ส านักเศรษฐกิจ
การเกษตรระหวํางประเทศ 
- ส านักงานเลขานุการกรม 
(กลุํมพัฒนาบุคคล) 
 

๒. ทุนการศึกษา/ฝึกอบรมในตํางประเทศ 
๒.๑ การศึกษาระดับปริญญา 
๒.๒ การฝึกอบรม 

จ านวนทุนศึกษา/
ฝึกอบรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะกรรมการพิจารณา
ขอรับการจัดสรรทุน
รัฐบาล 



 

 ๒๗ 

 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๑ เสริมสร้างความรูค้วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์กร 

       

๑.๑ โครงการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ
ทักษะการจัดท า
ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

๓. จัดท าคูํมือ/องค์ความรู๎ 
จัดท าคูํมือ/องค์ความรู๎เกี่ยวกับการจัดยุทธศาสตร์และแผนงาน 

จ านวนคูํมือการ
ปฏิบัติงาน/องค์ความรู๎ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะท างานจัดการความรู๎
ด๎านนโยบายและการวางแผน 

๑.๒ โครงการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ
ทักษะการติดตามและ
ประเมินผล 

๑ ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน การติดตามและประเมินผล อาท ิ
๑.๑ หลักการและเทคนิคการติดตามและประเมินผล 
๑.๒ แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล 
๑.๓ การก าหนดตัวชี้วัด 
๑.๔ การเขียนเค๎าโครงการประเมินผล 
๑.๕ วิธีการน าเสนอผลการประเมินผล 
๑. ๖ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ใช๎ในการประเมินผล 
๑.๗ สถิติส าหรับการประเมินผล 
๑.๘ การพัฒนารูปแบบการประเมินผล 
๑.๙ การวิเคราะห์โครงการ 
๑.๑๐ การใช๎เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
๑.๑๑ การเกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม 
๑.๑๒ เทคนิคและวิธีการประเมินความคุ๎มคําของโครงการ 
๑.๑๓ เทคนิคการสัมภาษณ์และการเขียนรายงาน 

จ านวนบุคลากรที่ได๎รับ
การพัฒนา 
(บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผลและผู๎ที่
สนใจ) 
 
 

๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ - ศูนย์ประเมินผล 
- ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 
-ส านักงานเลขานุการกรม 
(กลุํมพัฒนาบุคคล) 

 
 



 

 ๒๘ 

 
 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๑ เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์กร 

       

๑.๒ โครงการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ
ทักษะการติดตามและ
ประเมินผล 

๒. ทุนการศึกษา/ฝึกอบรมตํางประเทศ 
๒.๑ การศึกษาระดับปริญญา 
๒.๒ การฝึกอบรม 

จ านวนทุนศึกษา/
ฝึกอบรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะกรรมการพิจารณา
ขอรับการจัดสรรทุน
รัฐบาล 

๓. จัดท าคูํมือ/องค์ความรู๎ 
จัดท าคูํมือ/องค์ความรู๎เกี่ยวกับการติดตามและการประเมินผล 

จ านวนคูํมือการ
ปฏิบัติงาน/องค์ความรู ๎

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะท างานจัดการ
ความรู๎ด๎านติดตามและ
ประเมินผล 

๑.๓ โครงการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ
ทักษะด๎านวิเคราะห์ วิจัย 

๑ ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  การวิเคราะห์ วิจัย อาทิ 
๑.๑ เศรษฐมิติและเครื่องมือ/โปรแกรมทางเศรษฐมิติ 
๑.๒ คณิตเศรษฐศาสตร์ 
๑.๓ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช๎ 
๑.๔ การบริหารจัดการ 
๑.๕ สถานการณ์เกษตร เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และสิ่งแวดล๎อมของ

ไทยและของโลก 
๑.๖ ระเบียบวิธีการวิจัยและน าเสนองานวิจัย 
๑.๗ สถิติส าหรับนักวิจัย 
๑.๘ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตร 
 

จ านวนบุคลากรที่
ได๎รับการพัฒนา 
(บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด๎าน       
การวิเคราะห์ วิจัย และผู๎
ที่สนใจ)  
 
 

๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ - ส านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร 
-ส านักงานเลขานุการกรม 
(กลุํมพัฒนาบุคคล) 

 
 



 

 ๒๙ 

 
 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๑ เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์กร 

       

๑.๓ โครงการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ
ทักษะด๎านวิเคราะห์ วิจัย 

๒. ทุนการศึกษา/ฝึกอบรมตํางประเทศ 
๒.๑ การศึกษาระดับปริญญา 
๒.๒ การฝึกอบรม 

จ านวนทุนศึกษา/
ฝึกอบรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะกรรมการพิจารณาขอรับ
การจัดสรรทุนรัฐบาล 

๓. จัดท าคูํมือ/องค์ความรู๎ 
จัดท าคูํมือ/องค์ความรู๎เกี่ยวกับการวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

จ านวนคูํมือการ
ปฏิบัติงาน/ความรู ๎

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะท างานจัดการความรู๎
ด๎านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

๑.๔ โครงการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ
ทักษะด๎านสถิติ/
สารสนเทศ 

๑ ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ  อาท ิ
๑.๑ การวิเคราะห์และพยากรณ์เชิงปริมาณ 
๑.๒ เทคนิคและวิธีการใช๎เครื่องมือในการวิเคราะห์ข๎อมูลทาง

สถิติ 
๑.๓ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
๑.๔ การวิเคราะห์การถดถอย 
๑.๕ การวิเคราะห์ข๎อมูล 
๑.๖ เทคนิคการเขียนรายงานและน าเสนอข๎อมูลทางสถิติ 
๑.๗ ความรู๎ทางด๎านสถิติ 
๑.๘ การบริหารจัดการข๎อมูล 
๑.๙ เทคนิคการส ารวจและสุํมตัวอยําง 
๑.๑๐ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
๑.๑๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๑๒ ความรู๎ทางด๎านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น 

จ านวนบุคลากรที่
ได๎รับการพัฒนา
(บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด๎าน
สถิติ /การส ารวจ
ข๎อมูล/สารสนเทศ 
และผู๎ที่สนใจ) 

๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ - ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต  
-ส านักงานเลขานุการกรม 
(กลุํมพัฒนาบุคคล) 



 

 ๓๐ 

 
 
 
 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๑ เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค์กร 

       

๑.๔ โครงการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ
ทักษะด๎านสถิติ/
สารสนเทศ 

๒. ทุนการศึกษา/ฝึกอบรมตํางประเทศ 
๒.๑ การศึกษาระดับปริญญา 
๒.๒ การฝึกอบรม 

จ านวนทุนศึกษา/
ฝึกอบรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะกรรมการพิจารณาขอรับ
การจัดสรรทุนรัฐบาล 

๓. จัดท าคูํมือ/องค์ความรู๎ 
จัดท าคูํมือ/องค์ความรู๎เกี่ยวกับสถิติ/สารสนเทศ 

จ านวนคูํมือ                   
การปฏิบัติงาน/องค์
ความรู๎ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะท างานจัดการความรู๎ 
ด๎านฐานความรู๎และสารสนเทศ 

มาตรการที่ ๒  เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะด้านภาษา        

๒.๑ โครงการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ 
ทักษะด๎านภาษาอังกฤษ 

๑. ฝึกอบรม /สนับสนุนให๎เข๎ารับการฝึกอบรม อาทิ 
๑.๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๑.๒ การเพ่ิมทักษะการเขียน การอําน การฟัง 
๑.๓ การเพ่ิมทักษะในการเจรจาตํอรอง  

จ านวนบุคลากรที่
ได๎รับการพัฒนา 
(บุคลากรทุกระดับ) 
 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ - ส านักงานเลขานุการกรม 
(กลุํมพัฒนาบุคคล) 
 
 

๒. จัดมุมเรียนรู๎ด๎านภาษาในห๎องสมุด 
๒.๑ จัดให๎มีหนังสือส าหรับเรียนภาษาอังกฤษด๎วยตนเอง 
๒.๒ จัดให๎มี CD สอนภาษาอังกฤษ 
๒.๓ จัดให๎มีคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนและพัฒนา

ทักษะทางด๎านภาษา 

จ านวนเอกสาร/สื่อที่
เผยแพรํในห๎องสมุด 

 ๒ ๒ ๒ ๒ - ส านักงานเลขานุการกรม 
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
 

 



 

 ๓๑ 

 
 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๒  เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะด้านภาษา        

๒.๑ โครงการพัฒนาความรู๎
ความสามารถ ทักษะด๎าน
ภาษาอ่ืน ๆ  

๑. สนับสนุนให๎เข๎ารับการฝึกอบรมภาษาอ่ืน ๆ  อาทิ 
๑.๑ ภาษาจีน 
๑.๒ ภาษาญี่ปุ่น 

จ านวนบุคลากรที่
ได๎รับการพัฒนา 
(บุคลากรทุกระดับ) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ส านักงานเลขานุการกรม 
(กลุํมพัฒนาบุคคล) 
 

๒. จัดมุมเรียนรู๎ด๎านภาษาในห๎องสมุด 
๒.๑ จัดให๎มีหนังสือส าหรับเรียนภาษาด๎วยตนเอง 
๒.๒ จัดให๎มี CD สอนภาษา 
๒.๓ จัดให๎มีคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนและพัฒนา
ทักษะทางด๎านภาษา 

จ านวนเอกสาร/สื่อ
ที่เผยแพรใํน
ห๎องสมุด 

 ๒ ๒ ๒ ๒ - ส านักงานเลขานุการกรม 
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
 

มาตรการที่ ๓ เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กร        

๓.๑ โครงการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ 
ทักษะด๎านการบริหาร
จัดการองค์กร 

๑. ฝึกอบรม/สัมมนา/การศึกษาดูงาน /เผยแพรํ 
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ด๎านการบริหารจัดการองค์กร 
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข๎อง อาทิ 

๑.๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑.๒ การบริหารแบบมุํงผลสัมฤทธิ์ 
๑.๓ การใช๎ Balanced Scorecard  ในการบริหารงาน 
๑.๔ การบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
๑.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
๑.๖ การบริหารพัสดุ 
๑.๗ การบริหารเอกสารและงานสารบรรณ 

จ านวนบุคลากรที่
ได๎รับการพัฒนา 
(บุคลากรทุกระดับ) 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ -ส านักงานเลขานุการกรม 
 



 

 ๓๒ 

 
 
 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๓ เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กร        

๓.๑ โครงการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ 
ทักษะด๎านการบริหาร
จัดการองค์กร 

๑.๙ ความรู๎เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
๑.๑๐ ความรู๎เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ 
๑.๑๑ การบริหารความเสี่ยง 
๑.๑๒ การวางแผนและการบริหารโครงการ 
๑.๑๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑.๑๔ การบริหารจัดการข๎อมูล 

       

๒. จัดท าคูํมือ/องค์ความรู๎ 
    จัดท าคูํมือ/องค์ความรู๎ด๎านบริหารจัดการองค์กร 

จ านวนคูํมือการ
ปฏิบัติงาน/องค์
ความรู๎ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะท างานจัดการความรู๎
ด๎านการบริหารจัดการองค์กร 

มาตรการที่ ๔ เสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน        
๔.๑  โครงการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานบน
พ้ืนฐานสมรรถนะ 

๑. อบรม/สัมมนา/ เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมสํงเสริม 
เกี่ยวกับความรู๎ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหนํงข๎าราชการพลเรือนสามัญ การประเมินผล
และการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

 

จ านวนบุคลากรที่
ได๎รับการพัฒนา 

๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ - ส านักงานเลขานุการกรม 
(กลุํมพัฒนาบุคคลและฝ่าย
การเจ๎าหน๎าที่) 

 
 
 
 



 

 ๓๓ 

 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๔ เสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน        

๔.๒  โครงการพัฒนา
บุคลากรกํอนประจ าการ
(ข๎าราชการบรรจุใหมํ) 

๑.การปฐมนิเทศ 
๒.การศึกษาชุดการเรียนด๎วยตนเอง 
๓.การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาข๎าราชการใหมํ 

ร๎อยละของข๎าราชการ
บรรจุใหมํที่ได๎รับการ
พัฒนาตามแนวทางที่ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ส านักงานเลขานุการกรม 
(กลุํมพัฒนาบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๓๔ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร๎างผู๎น ายุคใหมํในการบริหารงานของ สศก. 
เป้าประสงค์ : บุคลากรทุกระดับได๎รับการพัฒนาให๎เป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลงสามารถผลักดันองค์กรไปสูํเป้าหมายที่ก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : จ านวนบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ภายใน ๕ ปี 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๑  เสริมสร้างการเป็นผู้น าให้แก่บุคลากร        
๑.๑ โครงการพัฒนาผู๎น า
ยุคใหมํ 

๑. จัดอบรม/สัมมนา/การศึกษาดูงาน/การเผยแพรํเอกสาร/เข๎า
รับการพัฒนาในหลักสูตรที่จัดโดยหนํวยงานอื่น อาทิ 

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กลยุทธ์การสร๎างทีมงานที่เป็นเลิศ 
- การพัฒนาระบบการคิดเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร 
- เทคนิคการสอนงานอยํางมืออาชีพ 
- การบริหารความขัดแย๎งและเทคนิคการเจรจาตํอรอง 
- เทคนิคการเป็นผู๎น าในการประชุม 
- การสร๎างผู๎น าที่เป็นเลิศ 
- การพัฒนาทักษะทางด๎านบริหาร 
 

จ านวนบุคลากรทีไ่ด๎รับ
การพัฒนา 

๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ - ส านักงานเลขานุการกรม 
(กลุํมพัฒนาบุคคล) 

 
 
 
 
 
 



 

 ๓๕ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรทีมี่ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ :  จ านวนบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได๎รับการพัฒนาไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ภายใน  ๕ ปี 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๑  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมร่วม        

๑.๑ โครงการสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
คํานิยมรํวม 

๑. กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมรํวม อาทิ 
การอบรม/ศึกษาดูงาน/เผยแพรํประชาสัมพันธ์บทความและ
เอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
 

๑. จ านวนบุคลากรที่
ได๎รับการพัฒนา 
๒. ร๎อยละของบุคลากร
ที่ตระหนักถึงคํานิยม
รํวมขององค์กร 

๑๕๐ 
 
๘๐ 

๑๕๐ 
 
๘๐ 

๑๕๐ 
 
๘๐ 

๑๕๐ 
 
๘๐ 

๑๕๐ 
 
๘๐ 

- ส านักงานเลขานุการกรม 
(กลุํมพัฒนาบุคคล,ฝ่าย
การเจ๎าหน๎าที่ และ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๓๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎ในองค์กร 
เป้าประสงค์ : ๑.  พัฒนาบุคลากรให๎มีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปิดกว๎าง ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู๎  

๒. สร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎ในองค์กร 
๓.  สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการถํายทอดองค์ความรู๎ให๎แกํบุคลากรในองค์กร รวมทั้งปรับเปลี่ยนแนวคิดของบุคลากรให๎เห็นความส าคัญและตระหนั กถึง 

 การสร๎างเสริมความรู๎ของบุคลากรจากการถํายทอดประสบการณ์และความรู๎ระหวํางกัน 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : ๑. จ านวนองค์ความรู๎ทีม่ีการ/เผยแพรํไมํน๎อยกวํา ๕ องค์ความรู๎ 

๒. บุคลากรที่เข๎ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ ๘๐ 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๑  เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้        
๑.๑ โครงการจัดการ
ความรู๎เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

๑. จัดท าคลังความรู๎ของ สศก. อาท ิ
- จัดตั้ง website. km.oae.go.th  

เพ่ือเป็นคลังความรู๎ และเป็นชํองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของบุคลากร
ในสังกัด และแตํงตั้ง webmaster เพ่ือพัฒนา website อยํางตํอเนื่อง                      

จ านวนองค์ความรู๎ที่
มีการเผยแพรํ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - คณะท างานจัดการ
ความรู๎ทั้ง ๕ คณะ 
- ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร 

๑.๑ โครงการ
เสริมสร๎างวัฒนธรรม
การเรียนรู๎ 
 

๑. โครงการปรับปรุงห๎องสมุดคติการ 
วัตถุประสงค์ : ปรับปรุงห๎องสมุดให๎ทันสมัย และเป็นแหลํงความรู๎ที่สามารถให๎บริการ

สืบค๎นข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจการเกษตร 
แนวทาง :  
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของห๎องสมุดให๎สวยงาม และทันสมัย 
๒. จัดสรรเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บและสืบค๎นข๎อมูล 
๓. จัดหาหนังสือและข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจการเกษตร  เพ่ือให๎บริการแกํผู๎ใช๎บริการ 
๔. จัดมุมเรียนรู๎ในเรื่องตําง ๆ ตามความเหมาะสมและความต๎องการของผู๎รับบริการ  

เพ่ือกระตุ๎นการเรียนรู๎ของผู๎ใช๎บริการ 
๕. ส ารวจความต๎องการและความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการประจ าทุกปี 

ร๎อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ 
 
 
 
 
 

๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ส านักงานเลขานุการกรม 
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๓๗ 

 
 
 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๑  เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้        
๑.๑ โครงการ
เสริมสร๎างวัฒนธรรม
การเรียนรู๎ 
 

๒. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
หนํวยงานในสังกัดจัดกิจกรรมเพ่ือให๎บุคลากรน าความรู๎ ประสบการณ์จาก

การศึกษา/อบรม/ดูงาน  และการปฏิบัติงานมาถํายทอดให๎กับบุคลากรในสังกัด
ผํานกระบวนการตําง ๆ  อาทิ การประชุมภายในส านัก/สํวน  การจัดกิจกรม
เสวนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ร๎อยละของ
บุคลากรในสังกัด
ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
(บุคลากร: 
ข๎าราชการและ
พนักงานราชการ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ส านัก/ศูนย/์สศข. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๓๘ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสํงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 
เป้าประสงค์ :  บุลากรมีสุขภาพดีและมีความสุขในการท างาน 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : จ านวนกิจกรรมการสํงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร          

๑.๑ โครงการเสริมสร๎าง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. กิจกรรมเสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
๑.๑ บรรยาย/เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ บทความ/เอกสาร

ด๎านการเสริมสร๎างสุขภาพบุคลากร  และคุณภาพชีวิต 
๑.๒ บรรยาย/เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ บทความ/เอกสาร 

ด๎านการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข๎าราชการ อาทิ 
- การคิดเชิงบวก 
- การสร๎างทัศนคติที่ดีตํอการปฏิบัติงานภาครัฐ 
- การสร๎างความเชื่อมั่นในตนเอง 
- การเพ่ิมทักษะการตัดสินใจและแก๎ปัญหา 
- ความฉลาดทางอารมณ์ 
- การสร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการสร๎างความ

เป็นเลิศในการบริการ 

จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส านักงานเลขานุการกรม 
(กลุํมพัฒนาบุคคล) 

 
 
 
 
 



 

 ๓๙ 

 
 

มาตรการ/โครงการ วิธีการพัฒนา 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มาตรการที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร          

๑.๑ โครงการเสริมสร๎าง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร 
 
 

๒.จัดท าแผน/มาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน 
- ระบบการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน และการเตือนภัย

ผู๎ปฏิบัติงาน 
- การอพยพ 
- การชํวยเหลือและปฐมพยาบาล 
- แผนการป้องกันอัคคีภัย 

 

๑.แผน/
มาตรการ
รองรับเหตุ/
ภาวะฉุกเฉิน 
 

 ๑  ๑  ๑  ๑  ส านักงานเลขานุการกรม 
(ฝ่ายพัสดุ) 
 

 


