- ร่าง แผนพัฒนาองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมวด
หมวด 1 การนาองค์การ

กิจกรรมปฏิบัตขิ อง สป.กษ.

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 62

ระยะเวลาดาเนินการ

1. การกาหนดทิศทางองค์การและการจัดทาแผนปฏิบัติการระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
(รายละเอียดการดาเนินงานตามหมวด 2)
2. สื่อสารทิศทางองค์การโดยผู้บริหารผ่านช่องทางต่างๆ
(การจัดสัมมนา / ประชุม / หนังสือเวียน / Web Conference ฯลฯ)
3. การติดตามผลการดาเนินงาน
(รายละเอียดการดาเนินงานตามหมวด 2)
4. การสารวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
(รายละเอียดการดาเนินงานตามหมวด 3)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สผง.
สผง.

ต.ค. 61 – ก.ย. 62
สผง.
สผง./สพบ.

5. การบริหารการใช้อานาจของผู้รับมอบอานาจในส่วนของ สป.กษ.
5.1 ทบทวนคาสั่ง/วิธีการปฏิบัต/ิ ในการมอบอานาจ และแสดงความสอดคล้องของการมอบอานาจกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2550
5.2 กาหนดวิธีการรายงานผลการมอบอานาจ
5.3 รายงานผลการใช้อานาจของผู้รับมอบอานาจ ประเมินผลการมอบอานาจ เพื่อปรับปรุงคาสั่ง/วิธกี ารปฏิบัต/ิ
ในการมอบอานาจ
6. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
6.1 กาหนด/ทบทวนแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ สป.กษ.
6.2 จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานในการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในระดับหน่วยงานและระดับองค์กร
6.3 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์กรในส่วนที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการ
6.4 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในของ สป.กษ. เสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 แจ้งเวียนและสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในของ สป.กษ. ผ่านช่องทางต่างๆ
6.6 ติดตามและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน

กกจ.
ต.ค. – พ.ย. 61
ต.ค. – พ.ย. 61
เม.ย./ต.ค. 62
สพบ./สผง.
มี.ค. 62
มี.ค. – เม.ย. 62

ต.ค. – พ.ย. 62
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หมวด

กิจกรรมปฏิบัตขิ อง สป.กษ.

ระยะเวลาดาเนินการ

7. การส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ.
7.1 วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการดาเนินการทบทวน/จัดทาร่างแผนส่งเสริมคุณธรรมและป้องกัน
การทุจริตของ สป.กษ. ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี ให้มคี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี และบริบทภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.2 ประชุมหารือการจัดทาร่างแผนส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
7.3 สื่อสารแผนส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรใน สป.กษ. ทราบ
และถือปฏิบตั ิ
7.4 ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
7.5 สารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อแผนส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. เพื่อนามาปรับปรุง
และพัฒนาการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
8. การดาเนินการตามนโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี
8.1 ทบทวนนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี และจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการสื่อสารนโยบาย
8.2 จัดทามาตรการ/โครงการตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
8.3 สื่อสารนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
8.4 ดาเนินการตามมาตรการ/โครงการที่กาหนด
8.5 ติดตามและประเมินผลการสือ่ สารนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรการ/โครงการรองรับนโยบาย
9. การดาเนินการมาตรการผลกระทบทางลบ
9.1 วิเคราะห์ผลกระทบทางลบของโครงการและกระบวนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นผลกระทบที่เกิดกับ
ประชาชนและผู้รับบริการหลักของ สป.กษ.
9.2 กาหนดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบ
9.3 ดาเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบ
9.4 รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม
10. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คาชมเชย
(รายละเอียดการดาเนินงานตามหมวด 3)
11. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
11.1 วิเคราะห์ระบบ/วิธีการ/กลไกการมีส่วนร่วม
11.2 กาหนดแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเสนอผู้บริหารพิจารณา
11.3 ดาเนินการตามแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
11.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ต.ค. 61 – ก.ย. 62

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.

สพบ.
ม.ค. – ก.พ. 62
ก.พ. – มี.ค. 62
มี.ค. 62
มี.ค. – ก.ย. 62
ก.ค./ต.ค. 62
สพบ./ทุกหน่วยงาน
มี.ค. 62
มี.ค. 62
เม.ย. – ก.ย. 62
ต.ค. 62
สกร.
สพบ./ทุกหน่วยงาน
มี.ค. 62
มี.ค. 62
มี.ค. – ก.ย. 62
ต.ค. 62
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หมวด

หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์

กิจกรรมปฏิบัตขิ อง สป.กษ.

ระยะเวลาดาเนินการ

12. การพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่าย
12.1 วิเคราะห์ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเครือข่าย และช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
12.2 กาหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
12.3 ดาเนินการตามกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย
12.4 ติดตามและรวบรวมการประเมินผลการสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย
13. การจัดทาแผนปฏิบัติการระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
13.1 ทบทวนคู่มือการจัดทาแผนของ สป.กษ.
13.2 การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ สป.กษ.
13.3 ทบทวนทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติทเี่ กี่ยวข้องกับ สป.กษ.
13.4 ศึกษา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและกาหนดปัจจัย รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทางบวก/ทางลบที่เกิดขึ้น
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการทีต่ อบสนองความต้องการของผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
13.5 จัดทาแผนปฏิบตั ิการฯ เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ สป.กษ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
13.6 สื่อสารทิศทางองค์การและแผนปฏิบัติการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนด
13.7 สารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ เพื่อนามาปรับปรุงแนวทางการสื่อสารต่อไป
14. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบตั ิ
14.1 จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของ สป.กษ.
14.2 จัดสรรทรัพยากร เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานให้หน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
14.3 สื่อสารเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (การประชุม / หนังสือราชการ / Web conference ฯลฯ)
14.4 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในระดับสานัก/กอง โดยจัดทาแผนปฏิบัติงานของสานัก/กอง (โครงการ/กิจกรรม และ
ขั้นตอนในแต่ละเป้าประสงค์ของกลุ่มงาน)
14.5 ติดตามความสาเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบตั ิงาน โดยนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มี
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์
15. การจัดทาตัวชี้วัดที่สาคัญของ สป.กษ.
15.1 ทบทวนแนวทางการคัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญตัวชี้วัดที่สาคัญและแผนการติดตามตัวชี้วดั ที่สาคัญ
15.2 เสนอตัวชี้วัดที่สาคัญและแผนการติดตามตัวชี้วัด
15.3 ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่สาคัญตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
16. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของ สป.กษ.
16.1 สื่อสารแนวทาง/ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สพบ./ทุกหน่วยงาน

มี.ค. 62
มี.ค. 62
มี.ค. – ก.ย. 62
ต.ค. 62
สผง.
ต.ค.61 - ก.ย.62
ม.ค. 62
ม.ค. – ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. – ก.ย. 62
ส.ค. 62
สผง.
ต.ค. 61 – ก.ย. 62

สผง.
ม.ค. – มี.ค. 62
มี.ค. 62
เม.ย. – ก.ย. 62
สพบ.
พ.ย. 61
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หมวด 3 การให้ความสาคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

กิจกรรมปฏิบัตขิ อง สป.กษ.

ระยะเวลาดาเนินการ

16.2 ติดตาม/รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามรอบการประเมิน จานวน 1 รอบ คือ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม – 30
กันยายน ของทุกปี
16.3 สรุปประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเสนอผู้บริหารทราบ
17. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการในระดับสานัก/กอง
17.1 ทบทวนกรอบ/แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และนาเสนอ/สื่อสารกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
17.2 จัดทาแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก/กอง และสื่อสารแนวทาง
17.3 เจรจาตัวชี้วัด และจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการในระดับสานัก/กอง
17.4 ติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการในระดับสานัก/กอง รอบ 6 และ 12 เดือน
17.5 สรุปประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองประจาปี
18. การติดตามผลการดาเนินงาน
18.1 ทบทวน กรอบ/แนวทาง การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
18.2 นาเสนอ/สื่อสาร กรอบ/แนวทาง การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
18.3 ติดตามและรายงานผลตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยใช้ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณภายใต้โครงการ
พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ระยะที่ 1 เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการติดตามผลการดาเนินงานมา
ใช้ในการทบทวนแผนงานให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์
18.4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานนาเสนอคณะกรรมการติดตามฯ/ผู้บริหาร/หรือหน่วยงานทีร่ ้องขอ
18.5 จัดทาสรุปผลการดาเนินงานประจาปี

ต.ค. 62

19. ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเครือข่าย
19.1 ทบทวนการจาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเครือข่าย และช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น คาชมเชย เรื่องร้องเรียน
19.2 ปรับปรุงข้อมูลผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
19.3 เผยแพร่ฐานข้อมูลผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเครือข่ายให้หน่วยงานใน สป.กษ. ทราบ และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ สป.กษ.
19.4 สผง. นาฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (กลุม่ ตัวอย่าง) ไปใช้ในการสารวจความต้องการความคาดหวัง
และความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ สป.กษ.
20. ทบทวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คาชมเชย
20.1 ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คาชมเชย (ผ่านช่องทาง/วิธีการทีเ่ กี่ยวข้อง) โดย
พัฒนานวัตกรรมการบริการ
20.2 ติดตามประเมินผลคุณภาพการให้บริการ (ช่องทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต.ค. 62
สพบ.
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. – ก.พ. 62
เม.ย./ต.ค. 62
เม.ย./ต.ค. 62
สผง.
ต.ค. 61 – พ.ย. 62
พ.ย. 61
ธ.ค. – ก.ย. 62
ธ.ค. – ก.ย. 62
ธ.ค. 61
มี.ค. 62

สพบ./ทุกหน่วยงาน
สพบ.

เม.ย. – พ.ค. 62

ทุกหน่วยงาน
สพบ./ศทส.

ก.ย. 62

สผง.
สกร.

ม.ค. 62
ม.ค. – ก.ย. 62
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20.3 รวบรวมและสรุปผลการดาเนินงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
20.4 นาสรุปผลการดาเนินงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนไปปรับปรุงกระบวนการทางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ม.ค. – ก.ย. 62

21. การสารวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และจัดการความรู้

21.1 กาหนดแนวทางการสารวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ และช่องทางในการให้บริการ
21.2 ทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ในการจัดทาแบบสารวจ
21.3 ดาเนินการสารวจ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินการสารวจ
21.4 สรุปผลการสารวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ และช่องทางในการให้บริการ
21.5 สื่อสารและแจ้งเวียนสรุปผลการสารวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจในบุคลากร
ในสังกัด สป.กษ. ทราบ
21.6 ทุกหน่วยงานนาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการจากผลสารวจความต้องการ
ความคาดหวังความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงาน
21.7 ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั ิงานและการให้บริการ
จากผลสารวจความต้องการความคาดหวังความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
21.8 รายงานผลและสรุปผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั ิงานและการให้บริการ
จากผลสารวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ สป.กษ.
22. กิจกรรมการจัดการความรู้
22.1 รวบรวมองค์ความรู้ที่จาเป็นของ สป.กษ. และจัดรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นฐานข้อมูล เพื่อเลือกเป็น
องค์ความรู้ของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกาหนดตัวชี้วัดการจัดการความรู้ในระดับสานัก/กอง
22.2 จัดประชุมคณะทางาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ สป.กษ.
22.3 จัดทาแผนการจัดการความรู้ สป.กษ./เป้าหมายของการจัดการความรู้ของ สป.กษ.
22.4 ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
22.5 หน่วยงานเลือกองค์ความรูท้ ี่จาเป็นมาจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Community of Practice : CoP)
22.6 ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรม
23. การจัดทาแผนปฏิบัติการดิจทิ ัล สป.กษ.
23.1 จัดทาแผนปฏิบตั ิการดิจิทัล สป.กษ.
23.2 เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และแจ้งเวียนหน่วยงาน
23.3 ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิการดิจิทัล สป.กษ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ค. - มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. – ก.ย. 62
ก.ย. – ต.ค. 62
พ.ย. 62

สผง./สพบ./
ทุกหน่วยงาน
สผง
สผง
สผง
สผง
สผง

ธ.ค. – ม.ค. 62

ทุกหน่วยงาน

มี.ค. 63

สพบ.

เม.ย. – พ.ค. 63
สกธ.
ธ.ค. 61 – ม.ค. 62
ม.ค. - มี.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. - ก.ย. 62
มี.ค. - ก.ย. 62
มี.ค. - ก.ย. 62
ศทส.
ก.พ. 62
มี.ค. 62
มี.ค. – ก.ย. 62
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กิจกรรมปฏิบัตขิ อง สป.กษ.

ระยะเวลาดาเนินการ

24. การจัดทาฐานข้อมูลทีส่ นับสนุนการดาเนินงานของ สป.กษ.
24.1 คัดเลือกกระบวนงานของหน่วยงานที่มีแผน/เป้าหมายในการนาระบบฐานข้อมูลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
24.2 ศึกษากระบวนงานของหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
24.3 ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
24.4 การใช้งานและติดตามประเมินผล

ต.ค. 61 – ก.ย. 62

25. การทบทวนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการได้
25.1 ประสานหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (สาเนาเอกสาร) เพื่อขออนุญาตเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลผ่านระบบ
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center) ของกรมการปกครอง
25.2 ออกแบบกระบวนงานบริการ/จัดเก็บ/เรียกดู/สอบทานงานบริการ
25.3 ประสานและจัดทาหนังสือขอเชื่อมโยงระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center) ไป
ยังกรมการปกครอง
25.4 พัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center) จาก
กรมการปกครอง และพัฒนาโปรแกรมการอ่านข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชนใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่านบัตรประจาตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
25.5 ทดสอบระบบ และติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage
Center) จากกรมการปกครอง และโปรแกรมการอ่านข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชน ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ.
25.6 จัดทาคูม่ ือ ฝึกอบรม และประเมินผล
26. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของ สป.กษ.
26.1 แต่งตั้ง/ทบทวนคณะทางานด้านความมั่นคง ปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
26.2 ทบทวนผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมา
26.3 จัดทาแผนบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของ สป.กษ. แผนรองรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฯ ของ สป.กษ.
26.4 นาเสนอแผนต่อผู้บริหารเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
26.5 สื่อสารและแจ้งเวียนแผนฯ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
26.6 ดาเนินการตามแผน
26.7 ทดสอบการบุกรุกโจมตีระบบสารสนเทศ
26.8 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
26.9 สรุปผลและอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศทส.

ศทส.
ธ.ค. 61 – ก.พ. 62
ม.ค. 62
ก.พ. 62
ม.ค. – ก.พ. 62
มี.ค. – เม.ย. 62
มี.ค. - มิ.ย. 62
ศทส.
ม.ค. 62
ก.พ. – มี.ค. 62
ก.พ. – มี.ค. 62
เม.ย. – พ.ค. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. - ก.ย. 62
ก.ย. 62
ต.ค. 62

(ร่าง) แผนพัฒนาองค์การของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 I 6

หมวด
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27. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาความสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan) ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27.2 สื่อสารแผนผ่านช่องทางต่างๆ แจ้งแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบตั ิ
27.3 ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน รอบ 9 และ 12 เดือน
27.4 สารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อแผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan)
27.5 สารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อการพัฒนาบุคลากรของ สป.กษ.
28. แผนสร้างความผาสุก
28.1 สารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร
28.2 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันฯ เพื่อพิจารณาจัดทาร่างแผน ปี พ.ศ. 2562 –
2565
28.3 เสนอร่างแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันฯ ปี พ.ศ. 2562 - 2565 ต่อคณะกรรมการดาเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล HR Scorecard พิจารณาให้ความเห็นชอบ
28.4 แจ้งเวียนแผนเสริมสร้างความผาสุกฯ ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ให้บุคลากรในองค์กรทราบ และนาสู่การปฏิบัติ
28.5 ดาเนินการตามแผนและติดตามผลการดาเนินงานของแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันฯ รอบ 9 และ 12
เดือน ปี 2562
28.6 สารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ
สป.กษ.
28.7 สรุปผลการดาเนินการและเสนอผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป
29. แผนสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
29.1 ทบทวนศึกษาและจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29.2 ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
29.3 ทบทวนแผนสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
29.4 ประชุม อ.ก.พ. สป.กษ. เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
*หมายเหตุ : จะดาเนินการตามขัน้ ตอนได้ต่อเมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบและมีประกาศใช้เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพแล้ว
30. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
30.1 ประชุมคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเพื่อทบทวน กรอบ/แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล (ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล)/จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์ฯ
30.2 สื่อสารประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับบุคคล

ต.ค. 61 – มี.ค. 62
มี.ค. -เม.ย. 62
ก.ค./ต.ค. 62
ส.ค. – ก.ย. 62
ส.ค. – ต.ค. 62

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกจ./สกธ.
กกจ.
กกจ.
กกจ.
กกจ.
สกธ.
กกจ.

ม.ค. – มี.ค. 62
มี.ค. 62
มี.ค.- เม.ย. 62
พ.ค. 62
พ.ค. – ก.ย. 62
ก.ย. – ต.ค. 62
ต.ค. 62
กกจ.
ต.ค. – ธ.ค. 61
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ธ.ค. 61 – มิ.ย. 62
มิ.ย. – ก.ค. 62
ก.พ. 62

กกจ.

มี.ค. 62

กกจ.
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หมวด

กิจกรรมปฏิบัตขิ อง สป.กษ.

ระยะเวลาดาเนินการ

30.3 กาหนดตัวชี้วัดและเจรจาตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการในระดับบุคคลและบันทึกข้อมูลคา
รับรองการปฏิบัติราชการในระดับบุคคล
30.4 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
31. การดาเนินการเรื่องระบบแรงจูงใจ
31.1 ทบทวนและปรับปรุงระบบแรงจูงใจ
31.2 จัดทาข้อเสนอ/ประกาศ สือ่ สารเกี่ยวกับระบบแรงจูงใจ (ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ)
31.3 ดาเนินการตามข้อเสนอ/ประกาศ เกี่ยวกับระบบแรงจูงใจ

ต.ค. 61 – มี.ค. 62
เม.ย. 62 – ก.ย. 62

32. เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม
32.1 ดาเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม
32.2 ประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/การฝึกอบรม
32.3 สรุปผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม และเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

31 มี.ค. 62/30 ก.ค. 62

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
สพบ./กค.

ต.ค. 61 – ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. – ก.ย. 62
สกธ.
ธ.ค. 61 – ก.ย. 62
ก.ย. – ต.ค. 62
ต.ค. 62

33. กิจกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
33.1 ศึกษาทบทวนข้อมูลเกีย่ วข้องกับวัฒนธรรมองค์การ
33.2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 4 ปี และแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
ประจาปี และเสนอร่างแผนฯต่อคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.กษ. และคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ สป.กษ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
33.3 เสนอร่างแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 4 ปี และแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การประจาปีต่อปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ
33.4 สื่อสารแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 4 ปี และแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การประจาปี
33.5 ดาเนินการตามกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
33.6 ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 6 และ 12 เดือน
33.7 สารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
33.8 สรุปผลการดาเนินงาน
34. แผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
34.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ.
34.2 ประชุมคณะทางานฯ เพื่อยกร่างแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
34.3 เสนอแผนแผนให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
34.4 สื่อสารแผนแผนให้บคุ ลากรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ
34.5 ดาเนินการตามแผน

ต.ค. 61
พ.ย. – ธ.ค. 61

สพบ./หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ม.ค. – ก.ย. 62
มี.ค./ก.ย. 62
ส.ค. – ก.ย. 62
ต.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. – ก.พ. 62
ม.ค. – ก.พ. 62
ม.ค. – ก.พ. 62
มี.ค. – ก.ย. 62

กค./
ทุกหน่วยงาน
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หมวด

หมวด 6 การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ

กิจกรรมปฏิบัตขิ อง สป.กษ.

ระยะเวลาดาเนินการ

34.6 ติดตามผลในการดาเนินการตามแผน
34.7 สรุปผลและอุปสรรคในการดาเนินงาน
35. การจัดทากระบวนการทีส่ ร้างคุณค่าและสนับสนุนระดับ สป.กษ. ด้วยนวัตกรรม
35.1 กาหนดกระบวนการของ สป.กษ. โดยนานวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการ และกาหนดระบบติดตามผลการ
ดาเนินงานและตัวชี้วัดของกระบวนการ
35.2 จัดทากระบวนการตามมาตรฐานที่กาหนด และเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ข้อกาหนดที่สาคัญ/ผังกระบวนการ/ตัวชี้วัดกระบวนการ)
35.3 สื่อสารกระบวนการของ สป.กษ. ผ่านช่องทางต่างๆ
35.4 ติดตามผลการดาเนินงานและตัวชี้วัดกระบวนการ
36. การจัดทากระบวนงานที่สร้างคุณค่าและสนับสนุนระดับสานัก/กอง ด้วยนวัตกรรม
36.1 แจ้งแนวทางการจัดทากระบวนงานระดับสานัก/กอง
36.2 กาหนดกระบวนงานที่สร้างคุณค่าและกระบวนงานสนับสนุนของหน่วยงาน ที่นานวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนงาน
36.3 จัดทากระบวนงานที่สร้างคุณค่าและกระบวนงานสนับสนุน เสนอผู้อานวยการสานัก/กอง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
36.4 สื่อสาร/ชี้แจง และทาความเข้าใจ กระบวนงานของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และ
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
36.5 คัดเลือกกระบวนงานที่สร้างคุณค่าที่นานวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ
อย่างน้อย 1 คู่มือ
36.6 สื่อสารคูม่ ือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น Website, หนังสือเวียน

พ.ค. – ก.ย. 62
ก.ย. – ต.ค. 62

37. การจัดทากระบวนงานที่สร้างคุณค่าและสนับสนุนของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดด้วยนวัตกรรม
37.1 แจ้งแนวทางการจัดทากระบวนงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
37.2 ประชุมเพื่อทบทวนการกาหนดกระบวนงานที่สร้างคุณค่าของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และจัดทา
กระบวนงานสนับสนุนของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยเพิ่มนวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนงาน
37.3 ยกร่างกระบวนงานที่สร้างคุณค่าและกระบวนงานสนับสนุนของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เสนอ
ผู้อานวยการสานัก/กอง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
37.4 สื่อสาร/ชี้แจง และทาความเข้าใจ กระบวนงานของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และ
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ

ก.พ. 62

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สพบ./
ทุกหน่วยงาน

ก.พ. – มี.ค. 62
มี.ค. 62
ต.ค. 62
ก.พ. 62
ก.พ. - มี.ค. 62
ก.พ. – เม.ย. 62
เม.ย. 62

สพบ.
/ทุกหน่วยงาน

เม.ย. – ก.ย. 62
เม.ย. – ก.ย. 62

ก.พ. 62
มี.ค. 62

สพบ.
/ทุกหน่วยงาน

มี.ค. – เม.ย. 62
เม.ย. 62
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