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คำนำ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่กำร
ปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย โดยคุณภำพกำรดำเนินงำนต้องมีกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่
เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ มุ่งเน้นกำรบูรณกำรกำรปฏิบัติงำนร่วมกับภำคส่วนต่ำง ๆ อย่ำงเป็นรูปธรรมและมี
ควำมเป็นเอกภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงต้องอำศัยกำรบริหำรจัดกำรงำนผ่ำนกลไกและองค์ประกอบต่ำง ๆ ซึ่ง
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญในกำรส่งเสริมและผลักดันกำรขับเคลื่อนงำนตำม
นโยบำยในส่วนภูมิภำคในฐำนะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ ดังนั้น กำรจัดทำแนวทำงและ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน จะเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติแก่หน่วยงำนให้เกิดขึ้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
คู่มือกำรปฏิบัติงำน สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งมีบทบำทในกำรอำนวยกำรและบริหำรจัดกำรนโยบำย
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ไปสู่กำรปฏิบัติ และเพื่อให้บุคลำกรของสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทภำรกิจที่รับผิดชอบ
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สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กันยำยน 2562

สำรบัญ
หน้ำ
๑. หลักกำรและควำมสำคัญ

1

๒. วัตถุประสงค์

2

๓. ขอบเขต

2

๔. กรอบภำรกิจและอำนำจหน้ำที่

2

๔.๑ อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย

2

4.2 โครงสร้ำงอำนำจหน้ำที่กลุ่มงำน/ฝ่ำยภำยในสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

3

5. กรอบวิธีปฏิบัติของสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

4

5.1 กลไกกำรบริหำรงำนในส่วนภูมิภำค

4

5.2 กำรปฏิบัติงำนตำมกรอบเวลำ

4

5.3 กำรปฏิบัติตำมกิจกรรมสำคัญ

6

ภำคผนวก
ภำคผนวก 1

กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภำคผนวก 2

กระบวนงำนของสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ภำคผนวก 3

ตัวอย่ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำนของกระบวนงำนของสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ภำคผนวก 4

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ภำคผนวก 5

แผนภำพกำรนำเสนอคู่มือกำรปฏิบัติงำนสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

คู่มือ
กำรปฏิบัติงำน

สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

1

คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๑. หลักการและความสาคัญ
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) เป็นส่วนรำชกำรระดับกรม ประเภทกรมนโยบาย
มีภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 กำหนดให้สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภำรกิจเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำยุทธศำสตร์ แปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงำน จัดสรรทรัพยำกรและบริหำรรำชกำรทั่วไป
ของกระทรวงที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพำะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัด
ตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้ำหมำย และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตำมภำรกิจของกระทรวง โดยมีอำนำจหน้ำที่ ในภำพรวม คือ ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะ
รัฐมนตรี สำหรับใช้ในกำรกำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ของกระทรวง กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและพัฒนำบุคลำกรของกระทรวง แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำร โครงกำร และโครงกำรพิเศษ ดำเนินกำรและประสำนงำนกับองค์กำรหรือหน่ว ยงำน
เกี่ยวกับกิจกำรด้ำนกำรเกษตรต่ ำงประเทศ กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรใน
สังกัดกระทรวง กำรบริหำรกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยและ
ระเบียบที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
ใช้ในกำรบริหำรงำนและกำรบริกำร รวมทั้งประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรนิเทศด้ำนกำรเกษตร รวมทั้ง
ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ
ตำมที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
บทบาทภารกิจส่วนใหญ่ ทาหน้าที่ในการอานวยการและบริหารจัดการเพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย แผนงานและ
เป้ าหมายที่ กาหนด นอกจากนี้ มี ภารกิจหน้าที่ที่ เป็ นลั กษณะงานให้ บริ การประชาชน ได้แก่ งานพัฒ นาและ
เสริ มสร้ างศักยภาพของเกษตรกรให้ บ รรลุ ผ ลตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง งานพัฒ นาระบบกลไก
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และงานเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
ทั่วถึง และเป็นธรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติใน
ระดั บ พื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและมุ่ ง เน้ น การบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นโดยอาศั ย กลไก
การบริหารจัดการในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานผ่านคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดอำนำจหน้ำที่ของ
หน่ ว ยงำนที่เป็ น รำชกำรบริ ห ำรส่ ว นกลำงจำนวน 15 หน่ว ยงำน และรำชกำรบริห ำรส่ ว นภู มิภ ำคจ ำนวน 1
หน่วยงำน (76 จังหวัด)1 ซึ่งเป็นอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนภำยในที่มีควำมชัดเจนเป็นกรอบในกำรปฏิ บัติรำชกำร
ในส่วนของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 แห่ง ทาหน้าที่
เป็ น ตัว แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ อานวยการ ประสานงานและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ โดยศึกษา วิเคราะห์ และจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ
1

ดูเพิ่มเติมในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

2

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด และการจัดทางบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และกากับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดาเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน รวมทั้งดาเนินงานโครงการพิเศษ โครงการในพระราชดาริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ
การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบของบุคลากรของสานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
2.2 เพื่อเป็ น การสร้ างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้
สามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขต
แนวทาง กระบวนงาน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด ประกอบด้วย การจัดทาแผนการดาเนินงาน การปฏิบัติงานและอานวยการ และการติดตามและรายงานผล
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและการแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๔. กรอบภารกิจและอานาจหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทภารกิจในการอานวยการและบริหารจัดการเพื่อนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบาย แผนงานและเป้าหมายที่กาหนด โดยมีสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
งานตามนโยบายในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ดังนี้
๔.๑ อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่ม
จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาการเกษตรรายสิ น ค้ า แผนบู ร ณาการการพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ข องจั ง หวั ด
และการจัดทางบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการพัฒ นาด้านการเกษตรและสหกรณ์ ข อง
จังหวัด กากับการบูรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงในจังหวัด
3) กากับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดาเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
4) ดาเนิ น งานโครงการพิเ ศษ โครงการในพระราชด าริ งานช่ว ยเหลื อเกษตรกร งานภัย พิ บั ติ
การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด
5) กากับดูแล ควบคุม และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด
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6) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลและ
ศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
7) กากับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
8) ดาเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
9) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ภาคผนวก 1
4.2 โครงสร้างอานาจหน้าที่กลุ่มงาน/ฝ่ายภายในสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
- บริหารงานทั่วไปของสานักงาน
- บริหารงานบุคคล
- ประสานงานตรวจราชการประจาปีและของผู้บริหารระดับสูง
- ประสานงานการดาเนินงานภายในจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งวิชาการ และ
หน่วยงานอื่น
- ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการ ผลิตเอกสารและวัสดุ เพื่อ
การประชาสัมพันธ์
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
- จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และพัฒนาการเกษตรรายสินค้า
และแผนเชิงพื้นที่
- บูรณาการจัดทาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ ในจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีด้านการเกษตรของจังหวัด
- บูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานตามแผนงานโครงการ
- ดาเนิ น การตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล รวมทั้งกาหนดแผนและการดาเนินโครงการที่มี
ความสาคัญ ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
- ติดตามประเมินผล แผนงาน โครงการ และงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
- จัดทำ และประสำนงำนโครงกำรพระรำชดำริ
- งำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
- งำนรับเรื่องร้องทุกข์ กำรช่วยเหลือเกษตรกร งำนภัยพิบัติ
- งำนนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
4) กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
- จัดทาข้อมูลและสารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- เป็นศูนย์ข้อมูล และศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด
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- จัดทาระบบเตือนภัยด้านการเกษตร โดยแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืชและสัตว์ เฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตร
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กรอบวิธีปฏิบัติของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
5.1) กลไกการบริหารงานในส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็ น ประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ
ได้มีคาสั่ ง ที่ 2/2561 ลงวัน ที่ 16 มีน าคม 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ในการ
1) กาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด
ให้สอดคล้องกับนโยบาย (Agenda) และแนวทางการดาเนินงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ให้เป็นไปตามของนโยบายของรัฐบาล
2) ทาหน้าที่เป็นกลไกในการกากับ ดูแล ขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายและแนวทาง
การพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดนั้น ๆ
3) ประสานการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด (Area-based) กับหน่วยงานรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4) ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามนโยบายที่ส าคัญด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ในจังหวัด
5) สื่ อสาร ประชาสั มพันธ์ ข้ อ มูล ข่ าวสารด้า นการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้ า ใจ
ทีถ่ ูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6) แต่งตั้งคณะทางาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็นและเหมาะสม
7) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
5.2 การปฏิบัติงานตามกรอบเวลา
1) ทบทวนการทางานและเตรียมความพร้อม
เป็นการดาเนินการในเดือนกรกฎาคม – กันยายน (ไตรมาสที่ 4)
1.1) ทบทวนการท างาน เป็ น การทบทวนการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาจากสรุ ป ผล
การดาเนินงานตามนโยบายและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายที่สาคัญ เพื่อวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค
เงื่อนไขที่ทาให้เกิดข้อขัดข้องและปัจจั ยที่ประสบความสาเร็จ ประมวลเป็นประเด็นสาคัญ หรือ สรุปบทเรียน
สาหรับประกอบการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ผลผลิต : สรุปผลการทบทวน/ปรับปรุงการดาเนินงาน หรือ สรุปบทเรียน
1.2) การวางแผนการดาเนินงาน : ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและนโยบาย แผนงาน
โครงการ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนามาวิเคราะห์และจัดทาแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นการ
กาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เช่น แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ คาของบประมาณ (จังหวัด/ภาค) และแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์
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ของจังหวัด รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เป็นต้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอย่างเป็นระบบ
ผลผลิต : ร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด /แผนปฏิบัติ
งานภายใต้แผนงานโครงการด้านการเกษตรอื่น ๆ
2) ขับเคลื่อนการทางาน
เป็นการดาเนินการในเดือนตุลาคม – ธันวาคม (ไตรมาสที่ 1)
2.1) การประสานบูรณาการ เป็นการดาเนินงานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวนโยบายและแผนการดาเนินงาน และเป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและแนวทางการดาเนินงาน เพื่อสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานแก่ หน่วยงานในจังหวัด และดาเนินการ
ประสานแผนการดาเนินงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการดาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ผลผลิ ต : แนวทางการดาเนินงานกับหน่ ว ยงานและคณะกรรมการที่เ กี่ยวข้อง /
แผนการปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการด้านการเกษตรของจังหวัด
2.2) การขับเคลื่อนการดาเนินงาน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทิศทางการดาเนินงานด้านการเกษตรของจังหวัดให้บรรลุตามแผนและ
เป้าหมายที่กาหนด
(1) ร่วมดาเนินการและส่งเสริมผลักดันการดาเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
(2) อานวยการและสนับสนุนการกากับ ติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการ
ด้านการเกษตรต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในทุกมิติ
(3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทางานทุกด้าน เช่น เครือข่ายหน่วยงานในสังกัด
และนอกสังกัดกระทรวง เครือข่ายผู้นาชุมชนด้านการเกษตร เครือข่ายด้านความมั่นคง เป็นต้น เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายฯ
(4) ส่ งเสริ ม การมีส่ ว นร่ว มในการขั บเคลื่ อนงานด้ านการเกษตรและสหกรณ์ กั บ
ภาคส่ ว นต่าง ๆ เช่น การจั ดเวทีรั บ ฟังความเห็ น การเปิดโอกาสให้ ภ าคส่ ว นต่าง ๆ ร่ว มเป็นองค์ประกอบใน
คณะกรรมการ/คณะทางาน
ผลผลิต : ผลการดาเนินงานสนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและ
แผนงาน (การประชุมภายใต้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง /การร่วมดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน)
3) ติดตามความคืบหน้าการดาเนินงาน
เป็นการดาเนินการในเดือนมกราคม – มีนาคม (ไตรมาสที่ 2)
3.1) การติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน เป็ น การวางระบบติ ด ตามการด าเนิ น งานและ
การแก้ไขปัญหา โดยติดตาม รวบรวมและประมวลข้อมูลผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มความเสี่ยง
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อสนับสนุนการกากับดูแลการขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
นโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านกลไกการบริหารจัดการในพื้นที่ เช่น คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับจังหวัด เป็นต้น รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลและผลการดาเนินงานที่สาคัญเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
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ผลผลิ ต : รายงานความก้าวหน้ า ผลการด าเนิน งานตามแผน/ข้อ มูล สถานการณ์
ปัญหาอุปสรรค และความเสี่ยงการดาเนินงานในพื้นที่
3.2) การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เป็นการดาเนินการติดตามสถานการณ์ เพื่อ
เฝ้ าระวัง และวิเคราะห์ ความเสี่ ย งหรื อปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เพื่อนาไปสู่ การกาหนด
แนวทาง/มาตรการสาหรับเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น (เชิงรุก) ซึ่งจะต้องพิจารณาและประเมิน
ความเสี่ยงประเด็นสาคัญของแต่ละกิจกรรมของแผนงานและแต่ละขั้นตอนของกระบวนงานของหน่วยงาน เพื่อ
แจ้งเตือนความเสี่ยงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน เป็นต้น และร่วมค้นหา
วิธีการปรับปรุงแก้ไขและให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ตามสถานการณ์ และปรับทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ผลผลิ ต : ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ ส าคั ญ และข้ อ สั ง เกต/ข้ อ เสนอแนวทาง
การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
4) เร่งรัดและแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
เป็นการดาเนินการในเดือนเมษายน – มิถุนายน (ไตรมาสที่ 3)
4.1)เร่งรัดการดาเนินงาน เป็นการดาเนินงานติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายใน
พื้นที่ให้สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยประสานเร่งรัด
การดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมตามแผนงานที่มีประเด็นความเสี่ยง
ที่สาคัญ เช่น การประชุมหารือหน่วยงาน การสรุปเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ เป็นต้น
ผลผลิต : รายงานการประชุม / หนังสือสั่งการ
4.2) แก้ไ ขปัญหาอุปสรรคในการดาเนิน งาน เป็นการดาเนินการประสานงานข้อ มู ล
ข้อเท็จจริง ข้อเสนอ และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบหรือพิจารณาสั่งการ และ
ดาเนินการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรเร่งด่วน (เชิงรับ) เพื่อบรรเทาเหตุและดาเนินการช่วยเหลือตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิต : หนังสือสั่งการ / ผลการดาเนินการแก้ไขปัญหา
5.3 การปฏิบัติตามกิจกรรมสาคัญ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กาหนดกิจกรรมที่สาคัญตามภารกิจของสานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในรูปแบบของกระบวนงานซึ่งได้มีการกาหนดกลุ่ม/ฝ่ายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้
การปฏิบัติงานของทุกสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง 76 จังหวัด มีกรอบการ
ทางานที่ระบุระยะเวลาเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกัน ดาเนินการและรายงานผลในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
กับการบริหารอานวยการจากส่วนกลางและสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
กิจกรรมสาคัญที่มีการกาหนดสามารถจัดกลุ่มเพื่อให้เกิดความสะดวกในการกากับ อานวยการ
และปฏิบัติ ประกอบด้วย งานด้านแผน งานด้านการปฏิบัติงาน งานด้านรายงานผล ดังนี้
1) งานด้านแผน
เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ต้องมีการเตรียมการเพื่อเป็นกรอบในการทางานในแต่ละปีงบประมาณ โดยมี
กิจกรรมที่สาคัญ จานวน 11 กิจกรรม ดังนี้
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1.1) การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนาของ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค การรับฟังปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพื่อกาหนดแนวทางพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ ข องจั ง หวั ด และน าเสนอร่ า งแผนพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ข องจั ง หวั ด ระยะ 5 ปี ต่ อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
เป้าหมายให้แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี มีข้อมูลถูกต้อง สอดคล้องกับเป้าหมายอื่น ๆ
ผ่านการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบสนับสนุน
- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
- ระบบ.ระบบงานย่อยภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด www.moac-info.net
1.2) การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจาปีงบประมาณ
เป็ น กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การก าหนดกรอบแนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น
การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และนาเสนอแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด /ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ
ทราบ โดยมีเป้าหมายให้แผนงาน/โครงการงบประมาณครบถ้วนถูกต้อง (ตามวงเงินการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงาน) และจัดส่งตรงเวลา
ระบบสนับสนุน
- ระบบงานย่อยภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัดwww.moac-info.net (ระบบแผนงาน/โครงการ)
1.3) การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
เป็ น กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การท าความเข้ าใจนโยบาย หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การจั ด ท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบรายละเอียดคาของบประมาณในภาพรวม
นาเสนอคาของบประมาณในภาพรวมต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยมีเป้าหมายให้คาของบประมาณตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงฯและจังหวัด
โดยแผนงาน/โครงการที่ของบประมาณต้องมาจากแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี
1.4) การจัดทาแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดประจาปีงบประมาณ..
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และพิจารณาคัดเลือกชนิดสินค้า
เกษตรที่สาคัญในจังหวัดที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) พิจารณา
เห็นชอบและสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพัฒนารายสินค้าตามแผน รวมทั้งติดตาม สรุปผลการ
ดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ โดยมีเป้าหมายให้ ข้อมูลการผลิต/การตลาดสินค้า
เกษตรที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด มี ค วามครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และสามารถใช้ ว างแผนบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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ระบบสนับสนุน
- คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย “การตลาดนาการผลิต ”
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ระบบข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัด
1.5) การจัดทาการจัดทาแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดประจาปีงบประมาณ...
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด เพื่อ
บูรณาการการดาเนินงานและวงเงินจัดสรรงบประมาณ โดยประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผน และรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาร่างแผนนาเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จั ง หวั ด พิ จ ารณา และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศของกองนโยบายเทคโนโลยี เ พื่ อ การเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดติดตามการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายให้ข้อมูลด้านระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของ
จังหวัดถูกต้อง ครบถ้วน แผนงาน/โครงการมีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดของแต่ละจังหวัด และ
ทันเวลา
1.6) การติดตามลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการวิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และจัดทาแผนติดตามฯ เพื่อจัดส่งสานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร
และรับเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานผลลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อ
ช่ว ยเหลื อเกษตรกรและผู้ ย ากจน ตลอดจนประสาน ธ.ก.ส. สาขา ดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ ค้า งช าระตาม
มาตรการ โดยมีเป้าหมายให้ลูกหนี้กองทุนฯ ได้รับการติดตามและชี้แจงสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่และเป็น
การกระตุ้นเตือนให้เกิดการชาระหนี้
ระบบสนับสนุน
- ระเบียบและคู่มือในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน.
- ระบบฐานข้อมูลผู้กู้ยืมและลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน สป.กษ
1.7) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการวิเคราะห์และกาหนดกรอบการดาเนินงาน และจัดทาแผน
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสั งกัด กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ รวมทั้งผลิตและเผยแพร่ข้ อ มูล
ข่าวสารด้านการเกษตรตามแผนประชาสัมพันธ์ (สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกิจกรรม)
จัดทาข้อมูลเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนคัดเลือกข่าว
และภาพข่าวผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ หรือมาตรการเร่งด่วนของกระทรวง นาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
สป.กษ. และประชุมคณะทางานเพื่อติดตามผลการดาเนินงานและทบทวนแผนประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผลให้
ผู้ บ ริ ห ารและผู้ เกี่ย วข้องรั บ ทราบ โดยมีเป้าหมายให้ ช่องทางการสื่ อสารระหว่างหน่ว ยงานและผู้ รับบริการมี
ประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมายรับทราบอย่างทั่วถึง
ระบบสนับสนุน
- คู่มือโครงการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด.....
- ระบบการประชาสั มพันธ์ข่าวสารของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดผ่ านเว็บไซต์
สป.กษ. หัวข้อ “ข่าวสาร”“ข่าวภูมิภาค..
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1.8) การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร
(ภัยแล้ง, อุทกภัย) โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาร่างแผนภัยพิบัติด้านการเกษตรของจังหวัด (อุทกภัย,ภัย
แล้ง) เสนอศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัดพิจารณาและเสนอแผนต่อ อ.พ.ก.หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และดาเนินการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยการเฝ้า
ระวัง ติดตามสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง สร้างการรับรู้ แจ้งเตือนเกษตรกร และปรับแผนให้สอดคล้อง กับ
สถานการณ์ รายงานสถานการณ์ ผลการปฏิบัติของหน่วยงาน การให้ความช่วยแหลือ และปัญหาอุปสรรค เสนอ
อพก./ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสกรณ์ทราบ รวมทั้ง ดาเนินการฟื้นฟู โดยจัดหน่วย
เฉพาะกิจลงพื้น ที่ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือ พร้อมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ตามขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงการคลัง โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ
ระบบสนับสนุน
- ระบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยแล้ง
1.9) การจัดทาแผนปฏิบัติงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษากฎหมายระเบียบข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง วิธีปฏิบัติงาน
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของ สป.กษ. เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดย
รวบรวมแผนการปฏิบัติงานจากทุกกลุ่ม/ฝ่ายและประมวลข้อมูลสรุปจัดทา (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานเพื่อเสนอที่
ประชุมสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอที่ประชุม รวมทั้งบันทึกแผนลงระบบ
สารสนเทศ โดยมีเป้าหมายให้การจัดทาแผนการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
และการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนและเป็นไปตามกาหนดเวลา
ระบบสนับสนุน
- ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DPM)
1.10) การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษาแผนปฏิบัติงานของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเพื่อพิจารณาจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยแจ้งกลุ่ม/ฝ่าย ยกร่างคาของบประมาณส่งฝ่าย
บริหารทั่วไป เพื่อประมวลเป็นร่างคาของบประมาณของสานักงาน และประชุมพิจารณาร่างคาของบประมาณและ
ปรับปรุงตามข้อคิดเห็น เพื่อจัดทาข้อมูลคาของบประมาณส่งสานักแผนงานและโครงการพิเศษภายในระยะเวลาที่
กาหนด และติดตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักแผนงานและโครงการพิเศษ และปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งสานักแผนงานและโครงการพิเศษ โดยมีเป้ าหมายให้การ
จัดทาข้อมูลคาของบประมาณได้ครอบคลุมและเป็นไปตามแนวทางของ สป.กษ.
ระบบสนับสนุน
- คู่มือการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
- ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DPM)
1.11) การจัดทาแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษาแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรที่สาคัญของจังหวัด
เพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด โดยประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้อง/คณะทางาน เพื่อชี้แจงแนวทางจัดทาแผนงานฯ และร่ว มจัดทาแผนงานบูรณาการ โครงการด้าน
การเกษตรสาคัญของจังหวัด เพื่อจัดทาร่างแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด และแจ้ง
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เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ และจัดส่งหน่วยงานส่วนกลางเพื่อทราบ รวมทั้งติดตามการ
ดาเนินงานแผนบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด ตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนดและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานแผนบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด ส่งส่วนกลาง โดยมีเป้าหมายให้โครงการด้าน
การเกษตรที่สาคัญของจังหวัดมีแผนบูรณาการที่เป็นรูปธรรม
2) งานด้านปฏิบัติงาน
เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ต้องมีการเริ่มกระบวนการขับเคลื่อนการดาเนินงาน/สนับสนุน/ลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นไปตามแผนหรือแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ จานวน 7 กิจกรรม ดังนี้
2.1) การบริหารจัดการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการรับคาร้องจากเกษตรกร โดยตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสาร
และบันทึกคาร้องผู้ยื่นคาขอกู้เงินกองทุนฯ กรณีต้องมีการไกล่เกลี่ยหนี้ให้ดาเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ และส่งคาขอกู้
พร้อมเอกสารให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อวิเคราะห์และประเมินราคาหลักประกันและ
ความสามารถในการชาระหนี้ เมื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนาผลวิเคราะห์และประเมินราคา
หลั กประกัน และความสามารถในการช าระหนี้ ส่ งให้ อบก. แต่ล ะระดับตามวงเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต าม
หลักเกณฑ์ โดยจัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่งผลการพิจารณาให้ สกร. ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
และแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ เ กษตรกรทราบโดยมี เ ป้ าหมายให้ เ กษตรกรและผู้ ย ากจนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
หลักเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
ระบบสนับสนุน
- ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ
ผู้ยากจน
- ระบบฐานข้อมูลผู้กู้ยืมและลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน สป.กษ.
2.2) การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการเกษตรและสหกรณ์
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน ทั้งในกรณีรับเรื่องโดยตรงและรับเรื่องต่อ
จากศูนย์ดารงธรรม โดยตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเพื่อสรุปเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ และสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแจ้งผลการ
ดาเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการแก้ไขปัญหาตามประเด็นข้อ
ร้องเรียน และแจ้งผลการดาเนินงานให้ผู้ร้องทราบและรายงานผลให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบ
รวมทั้งสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลเป็นทางการให้จังหวัด และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ โดยมีเป้าหมายให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบสนับสนุน
- คู่มือการให้บริการ กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
- ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
2.3) การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของจังหวัด
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ เป้าหมาย และกาหนดกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานโดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการ จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนบูรณา
การ มอบหมายหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง รวมทั้ง ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานโครงการให้ผู้บริหารระดับ
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จังหวัด/อกพ. และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบตามกรอบระยะเวลา โดยมีเป้าหมายให้การดาเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4) การบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
กรอบแนวทางการดาเนินงาน โดยจัดประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานและพิจารณากาหนดกรอบแนวทางร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลฯ และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และ
ประสานรวบรวม วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอให้ผู้บังคับบัญชาหรือที่ประชุมองค์คณะภายในจังหวัดพิจารณาให้การรับรองข้อมูลฯ
และบันทึกบนระบบฐานข้อมูลของศู นย์ข้อมูลฯ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนดาเนินการบริหารจัดการ และ
ปรับปรุงสถานที่ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
และจัดทาสรุปผล โดยมีเป้าหมายให้ฐานข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นเอกภาพ
2.5) การเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด
เป็ น กิจ กรรมที่ดาเนินการศึกษากฎหมายคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และ
จัดทาคาสั่งคณะทางานโครงการ เพื่อกาหนดแผนการปฏิบัติงาน โดยประชุมชี้แจงคณะทางานและจัดทาแผนการ
ออกตรวจติดตาม ดาเนินการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายตามแผน สรุปผลและบันทึกผลการตรวจติดตามในระบบ
ฐานข้อมูลงานควบคุมตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งจัดทาบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยมีเป้าหมายให้การดาเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ
ระบบสนับสนุน
- ระบบฐานข้อมูลงานควบคุมตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร
2.6) การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q-restaurant)
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษาคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพื่อกาหนดแผน
การปฏิบัติงาน โดยประชุมชี้แจง พิจารณาเป้าหมาย แผนปฏิบัติงานและจัดทาแผนการออกตรวจประเมินและตรวจ
ติดตาม (ร้านต่ออายุ) ดาเนินการตรวจประเมิน ติดตามกลุ่มเป้าหมายตามแผน และสรุปผลการตรวจติดตามเพื่อ
พิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งบันทึกผลรายงานร้านอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q-report และ
จัดทาป้ายรับ รองร้ านอาหาร พร้อมทั้ง พิธีมอบป้ายร้านอาหาร Q-Restaurant โดยผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมี
เป้าหมายให้ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่โครงการกาหนด
ระบบสนับสนุน
- คู่มือโครงการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q-restaurant)
- ระบบ Q Restaurant Report
2.7) การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สาคัญเชิงพื้นที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็ น กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การ ศึ ก ษา กฎหมาย ระเบี ย บ คู่ มื อ และแนวทาง
การขับ เคลื่ อนการปฏิบั ติงานที่ส าคัญเชิงพื้นที่ โดยประชุมร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทาง
ในการขับเคลื่อนฯ เพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนฯ เสนอคณะกรรมการหรือ
ผู้ ว่าราชการจั งหวัด ทราบ และดาเนิ น การตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้ง ติดตามผลการดาเนินงาน และสรุป ผล
การดาเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้การขับเคลื่อนแผนงานโครงการสาคัญในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.8) การอานวยการและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษาระเบียบและแผน/แนวทางการตรวจราชการ โดยการ
ดาเนินการก่อนการตรวจราชการ จะประสานการจัดการประชุมและการติดตามงานในพื้นที่ ประสานส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบโครงการตามแผนการตรวจราชการ เพื่อ เตรียมข้อมูลผลการดาเนินงานและปัญหาข้อเสนอแนะทุก
โครงการ การดาเนินการระหว่างการตรวจราชการ จะประสานผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีผู้ตรวจราชการฯ ขอเข้าพบ
เพื่อหารือข้อราชการ (อย่างน้อย 1 ครั้ง) และดาเนินการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พร้อมนาตรวจ
ราชการในพื้นที่เป้าหมาย และให้ผู้ตรวจราชการฯ บันทึกผลการตรวจราชการ การดาเนินการหลังการตรวจ
ราชการ จะนาบันทึกผลการตรวจราชการ เสนอผู้ว่าฯ พิจารณาสั่งการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ รวมทั้ง
จั ด ทารายงานผลการประชุ ม ส่ ง ให้ ผู้ ต รวจราชการ ฯ และผู้ ช่ ว ยผู้ตรวจราชการฯ ระดับกรม และจัดส่ง
รายงานผลการตรวจราชการและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง
ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ และสรุปผลการติดตาม เสนอผู้ตรวจราชการฯ ตลอดจนประสานงาน
การดาเนินงานแผนบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค และกรณีอื่น ๆ และดาเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการเร่งด่วน
ของกระทรวง หรือผู้บริหารกระทรวง โดยมีเป้าหมายให้โครงการตามแผนการตรวจราชการสามารถดาเนินการได้
สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ระบบสนับสนุน
- คู่มือแผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .......
- ระบบรายงานผลการตรวจราชการ ผ่ า น Web Application และ Mobile
Application หรือ MOAC Inspector App
2.9) การรับแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา
เป็ น กิจ กรรมที่ ดาเนิน การรับค าร้ องจดแจ้ งการประกอบธุรกิจ และตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร พร้อมออกใบรับเอกสารให้กับผู้ประกอบธุรกิจ โดยตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของคาขอจด
แจ้ ง การประกอบธุ ร กิ จ และหลั ก ฐาน เพื่ อ จั ด ท าหนั ง สื อ หลั ก ฐานแสดงการรั บ แจ้ ง การประกอบธุ ร กิ จ ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งบันทึกข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจและ upload เอกสารในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
โดยมีเป้าหมายให้ทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรมีความถูกต้องครบถ้วน
ระบบสนับสนุน
- คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่การรับแจ้งการประกอบธุรกิจและการเลิกการ
ประกอบธุรกิจและการรับและเก็บรักษาสาเนาเอกสารสาหรับการชี้ชวนในระบบเกษตรพันธสัญญา
- ระบบสารสนเทศเกษตรพันธสัญญา
2.10) การดาเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการ รับคาร้องขอใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมออกใบรับคาร้อง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องว่าอยู่ใน
อานาจของสานักงานที่มายื่นหรือไม่ เพื่อพิจารณาการดาเนินการต่อไป โดยคณะทางานรวบรวมข้อเท็จจริง ดาเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และสรุปประเด็นข้อพิพาท เสนอประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพิจารณา และนัดคู่สัญญาทั้ง 2
ฝ่าย เพื่อดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แล้วเสร็จ กรณีคู่สัญญาตกลงกันได้ให้จัดทาสัญญาประนีประนอมยอมความ ถ้า
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ตกลงกันไม่ได้ให้จาหน่ายข้อพิพาท และรายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทราบ โดยมีเป้าหมายให้สามารถดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กาหนด

ระบบสนับสนุน
- ระบบสารสนเทศเกษตรพันธสัญญา
2.11) การปฏิบัติงานสาคัญเร่งด่วนเชิงพื้นที่ในฐานะผู้แทนกระทรวง
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการรับประเด็นปัญหาเร่งด่วน ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
เพื่อนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาสั่งการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ และ
รายงานเบื้องต้นต่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัด รวมทั้งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ โดยมีเป้าหมายให้ปัญหาและเรื่อง
เร่งด่วนได้รับการบริหารจัดการและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบสนับสนุน
- แนวทางการปฏิบัติการจัดการปัญหาและเหตุการณ์เร่งด่วน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
3) งานด้านรายงานผล
เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ต้องมีการรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลา
ของกิจกรรม เพื่อให้ทราบความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเพื่อให้
กิจกรรมสามารถดาเนินไปได้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ จานวน 6 กิจกรรม ดังนี้
3.1) การรายงานความก้ าวหน้ าผลการด าเนิ นงานโครงการตามแผนปฏิ บัติ การด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกาหนดกรอบการรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน โดยติดตามและ
รวบรวมรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัดจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูล เข้า สู่ระบบแผนงาน/โครงการ รวมทั้งรายงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด และนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกรายไตรมาส พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรคและปรับปรุงแก้ไขผลการดาเนินงานตามข้อเสนอของสานักแผนงาน
และโครงการพิเศษ โดยมีเป้าหมายให้การจัดทารายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
การด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจาปีงบประมาณ ได้ครบถ้วนและเป็นไปตามกาหนดเวลา
ระบบสนับสนุน
- ระบบงานย่อยภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด www.moac-info.net (ระบบแผนงาน/โครงการ)
3.2) การรายงานผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษารายละเอียดแผนที่กาหนด พิจารณามอบหมายกลุ่ม/
ฝ่าย ดาเนินงานรายงานผล ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด และติดตาม รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความ
ถูกต้อง (กลุ่ม/ฝ่ายรับผิดชอบ) เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมสานักงาน
ประจาเดือน และเสนอเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทารายงานผลพร้อมบันทึกผล
ลงในระบบที่กาหนดโดยมีเป้าหมายให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ

14

ระบบสนับสนุน
- ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DPM)
3.3) การจั ด ท ารายงานการปฏิ บั ติ ง านเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ของจั ง หวั ด ประจ าปี
งบประมาณ...
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและรวบรวมรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานและบันทึกข้อมูล
เข้าระบบแผนงาน/โครงการ รวมทั้งนาเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทุกรายไตรมาส จัดส่งรายงานปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานและปรับปรุงแก้ไข
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้
3.4) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ในจังหวัด
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการคัดเลือกโครงการตามแผนงานและโครงการพัฒนาด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด และศึกษาวิเคราะห์โครงการพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดวัตถุประสงค์
ขอบเขตของการประเมินโครงการ สร้างตัวชี้วัด และวิเคราะห์ออกแบบกาหนดเครื่องมือทางการวิจัย เก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมิน พร้อมทั้งรายงานการประเมินต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยมีเป้าหมายให้ ผลการประเมินโครงการเป็นที่ยอมรับ และ
สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงหรือยกเลิกโครงการ
ภาคผนวก 2
ทั้งนี้ ในแต่ละกิจกรรมจะพัฒนาไปสู่การวางมาตรฐานการทางานที่ชัดเจนในรูปแบบของคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใน
ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคู่มือการปฏิบัติงานรวม 7 เรื่อง ตามภาคผนวก 3 รวมทั้งมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับและสนับสนุนการทางานในปัจจุบันและระยะต่อไป

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก 2

กระบวนงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ภาคผนวก 3

ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ภาคผนวก 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก 5

แผนภาพการนาเสนอคู่มือการปฏิบัติงานสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ภำคผนวก 1
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฎกระทรวงสำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2552

กฎกระทรวงสำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 2552

กฎกระทรวงสำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 2556

กฎกระทรวงสำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 4) 2556

ภำคผนวก 2
กระบวนงำนของสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

กระบวนงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
(จำแนกตำมประเภทกระบวนงำน)
ประเภท
กระบวนงาน

ลาดับ

ชื่อกระบวนงาน

1
2
3
4
5
6

กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมำณ...
กำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
กำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรที่สำคัญของจังหวัดประจำปีงบประมำณ...
กำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดประจำปีงบประมำณ...
กำรติดตำมลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยำกจน

7
8

กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร

9
10
23
11

กำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนของสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กำรจัดทำแผนงำนบูรณำกำรโครงกำรด้ำนกำรเกษตรสำคัญของจังหวัด
กำรบริหำรจัดกำรช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยำกจน

12

กำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์

13

กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริของจังหวัด

14
15
26
16
17

กำรบริหำรจัดกำรศูนย์บริกำรข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
กำรเฝ้ำระวังและควบคุมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรในระดับจังหวัด
โครงกำรตรวจรับรองร้ำนอำหำรวัตถุปลอดภัยเลือกใช้สินค้ำ Q (Q-restaurant)
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนที่สำคัญเชิงพื้นที่ในฐำนะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กำรอำนวยกำรและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้ำนแผน

ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน
(ส่วนกลาง)
สผง. (กษ.)
สผง. (กษ.)
สผง. (กษ.)
สผง. (โครงกำร)
กนท.
สกร.

กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร
กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร
กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร
กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร
กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ
กลุ่มสำรสนเทศกำรเกษตร
กกส.
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
สผง. (ป้องกัน)
โครงกำรพิเศษ
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
สผง. (งบประมำณ)
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
สผง. (งบประมำณ)
กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร
สผง. (กษ.)
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
สกร.
โครงกำรพิเศษ
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
สกร.
โครงกำรพิเศษ
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
กปพ.
โครงกำรพิเศษ
กลุ่มสำรสนเทศกำรเกษตร
ศทส./สผง. (กษ.)
กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร
มกอช.
กลุ่ม/ฝ่ำยตำมที่ได้รับมอบหมำย
มกอช.
กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร สผง. (โครงกำร)
กลุ่ม/ฝ่ำยตำมที่ได้รับมอบหมำย
สตร.

ประเภท
กระบวนงาน
ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน

ด้ำน
รำยงำนผล

ลาดับ

ชื่อกระบวนงาน

18

กำรรับแจ้งกำรประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญำ

22

กำรดำเนินงำนไกล่เกลี่ยข้อพิพำทตำม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ

25

กำรปฏิบัติงำนสำคัญเร่งด่วนเชิงพื้นที่ในฐำนะผู้แทนกระทรวง

19

กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด ประจำปีงบประมำณ...
กำรรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กำรจัดทำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดประจำปีงบประมำณ...
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและโครงกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

20
21
24

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ
กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร

หน่วยงาน
(ส่วนกลาง)
สลพ.
สลพ.
สผง. (โครงกำร)
สผง. (กษ.)

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
สผง. (งบประมำณ)
กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร
กนท.
กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร
สผง. (กษ.)

๑
Output แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ ๕ ปี
กระบวนงาน : 1. การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กิจกรรม
1. ทบทวนแผน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค
2. จัดทาปฏิทินและกาหนดกรอบการดาเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบการดาเนินงานในระดับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ระดับจังหวัด และระดับภาค
3. แต่งตั้งคณะทางานและประชุม หรือประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ และจัดทาร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
- รับฟังปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
6. สรุป ประมวลผล และสังเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเวทีการมีส่วนร่วม และจัดทาร่างแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด
7. จัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อกาหนดแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ
ตามข้อเสนอ
8. นาเสนอร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(กรณีไม่เห็นชอบต้องกลับไปขั้นตอนที่ 6)

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

.....วันทาการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
.....วันทาการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
.....วันทาการ 1. กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
2. คณะทางาน
.....วันทาการ หน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
.....วันทาการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
.....วันทาการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
.....วันทาการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
.....วันทาการ 1. กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ

กิจกรรม
9. จัดทารูปเล่มแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี ฉบับสมบูรณ์
10. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปรับทราบ
11. สรุปผลการดาเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

.....วันทาการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร/และ
คณะทางาน
.....วันทาการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร/และ
คณะทางาน
.....วันทาการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร/และ
คณะทางาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี มีข้อมูลถูกต้อง สอดคล้องกับเป้าหมายอื่นๆ ผ่านการมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี
คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือนตุลาคม - สิ้นสุดดาเนินงานเดือนสิงหาคมปีถัดไป
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบงานย่อยภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด www.moac-info.net

๒
Output แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
กระบวนงาน : 2. การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษาแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แผนงาน/โครงการ และวงเงิน
จัดสรรงบประมาณ
2. กาหนดกรอบการดาเนินงานและจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแผนงาน/โครงการ
4. นาเสนอแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบ
5. ตรวจสอบการรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และเร่งรัดติดตามการจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. สรุปผลการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน

5 วันทาการ

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

5 วันทาการ

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

30 วันทาการ 1. กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
2. หน่วยงานในสังกัด กษ.
1 วันทาการ 1. กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ
5 วันทาการ 1. กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ
1 วันทาการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
3 วันทาการ

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : แผนงาน/โครงการงบประมาณครบถ้วนถูกต้อง (ตามวงเงินการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน) และจัดส่งตรงเวลา
ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
2. ร้อยละของจานวนหน่วยงานที่มีข้อมูลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ถูกต้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน : ...........................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือนตุลาคม - สิ้นสุดดาเนินงานเดือนธันวาคม
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบงานย่อยภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด www.moac-info.net
(ระบบแผนงาน/โครงการ)

๓
Output คำขอตั้งงบประมำณด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
กระบวนงาน : 3. การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ / กองคลัง
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษาทาความเข้าใจกรอบแนวทางการดาเนินงานที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้ประสานงานหรือแหล่งงบประมาณ

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

2. แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ ให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
3. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียดคาขอ
งบประมาณ
4. รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบรายละเอียดคาของบประมาณในภาพรวม

3 วัน

กลุ่มยุทศาสตร์พัฒนาการเกษตร

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

15 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

5. นาเสนอคาของบประมาณในภาพรวมต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และแจ้งคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการ
แก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เพื่อทราบด้วย
6. นาคาของบประมาณจัดส่งให้แหล่งงบประมาณที่จะเสนอ

1 วัน
1 วัน

1. กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ
3. คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนฯ
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

7. ติดตามผลการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณที่เสนอขอ

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

8. สรุปผลการของบประมาณและแจ้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
(Chief of Operation) ทราบ

1 วัน

1. กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ
3. คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนฯ

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : คาของบประมาณตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงฯ และจังหวัด โดยแผนงาน/โครงการที่ของบประมาณต้องมาจาก
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี
ตัวชี้วัด : 1. จานวนแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร ที่ได้รับบรรจุในคาของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2. ระดับความสาเร็จของการจัดทาคาของบประมาณด้านการเกษตรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
คู่มือการปฏิบัติงาน : .....................................................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือนสิงหาคม - สิ้นสุดดาเนินงานเดือนธันวาคม
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : .................................................................................................................

4
Output แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดประจาปีงบประมาณ..........
กระบวนงาน : 4 การจัดทาแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดประจาปีงบประมาณ...........
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กิจกรรม
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของสินค้าเกษตรในจังหวัดทีต่ ้องการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา

ระยะเวลา
5 วัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร/
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

2. คณะทางานเพื่อพิจารณาคัดเลือกชนิดสินค้า เพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญ

3 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร/
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

3. ประสาน รวบรวมข้อมูลตามชนิดสินค้าที่คัดเลือก

20 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร/
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

4. วิเคราะห์และจัดทาร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญ

20 วัน

หน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

5. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญ

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร

6. ปรับปรุงร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรทีส่ าคัญตามข้อเสนอของเวทีประชาพิจารณ์

10 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร

๗. นาเสนอร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จังหวัด (อ.พ.ก.) พิจารณา

๓ วัน

คณะ อ.พ.ก.

๘. จัดทาแผนฉบับสมบูรณ์ และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ

๑๐ วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร/
และคณะทางานฯ

๑ ปีงบประมาณ

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร/
และคณะทางานฯ

๙. ดาเนินการพัฒนารายสินค้าตามแผน

กิจกรรม
๑๐. ติดตาม สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

ระยะเวลา
รายไตรมาส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร/
และคณะกรรมการฯ

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : มีข้อมูลการผลิต/การตลาดสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถใช้วางแผนบริหารจัดการ
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัด
คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย “การตลาดนาการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือนตุลาคม - สิ้นสุดดาเนินงานเดือนกันยายน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัด
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Output แผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดประจาปีงบประมาณ......
กระบวนงาน : 5. การจัดทาแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรม
1. ศึกษาแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด เพื่อบูรณาการ การดาเนินงานและวงเงิน
จัดสรรงบประมาณ
2. กาหนดกรอบการดาเนินงานและจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาร่างแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
4. นาเสนอแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จังหวัด
5. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. ตรวจสอบการรายงานแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด และเร่งรัดติดตามการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. สรุปผลการจัดทาแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด และปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 วันทาการ

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

5 วันทาการ

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

10 วันทาการ 1. กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
2. หน่วยงานในสังกัด กษ.
1 วันทาการ 1. กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ
20 วันทาการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
1 วันทาการ

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

5 วันทาการ

1. กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

3 วันทาการ

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : มีข้อมูลด้านระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดถูกต้อง ครบถ้วน แผนงาน/โครงการมีความชัดเจน
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดของแต่ละจังหวัด และทันเวลา
ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด
คู่มือการปฏิบัติงาน : ..-.....................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือน................. – สิ้นสุดดาเนินงานเดือน.....................
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : -
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Output ผลการติดตามลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
กระบวนงาน : 6 การติดตามลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

ตามแผนที่กาหนด

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

2. จัดทาแผนติดตามลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จัดส่งสานักบริหารกองทุน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
(ทั้งนี้หากได้รับจัดสรรงบประมาณต่ากว่าแผน จังหวัดสามารถทบทวนหรือปรับแผนการติดตามได้
ตามความเหมาะสม)

ตามแผนที่กาหนด

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ/
เกษตรอาเภอ/ธ.ก.ส.

3. ติดตามลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

ตามแผนที่กาหนด

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ/
เกษตรอาเภอ/ธ.ก.ส.

4. รายงานผลการติดตามลูกหนีก้ องทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และประชาสัมพันธ์
- รายงานฯ ให้ สกร. ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม)
- รายงานฯ ต่อที่ประชุม อบก. ส่วนจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง
5. ประสาน ธ.ก.ส. สาขา ดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้คา้ งชาระตามมาตรการ

ตามแผนที่กาหนด

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

ตามแผนที่กาหนด

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ/
ธ.ก.ส.

มาตรฐานการดาเนินงาน : ลูกหนี้กองทุนฯ ได้รับการติดตามและชี้แจงสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่และเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดการชาระหนี้
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนเกษตรกรลูกหนี้ที่ติดตามได้ตามแผนที่กาหนดและได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชาระ (ร้อยละ 60)
คู่มือการปฏิบัติงาน : ระเบียบและคู่มือในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือน ตุลาคม - สิ้นสุดดาเนินงานเดือน
กันยายน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบฐานข้อมูลผู้กู้ยืมและลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน สป.กษ.
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Output แผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
กระบวนงาน : 7 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : กองเกษตรสารนิเทศ
กิจกรรม

1. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดกรอบการดาเนินงาน และจัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามที่กระทรวง
กาหนด
2. จัดทาร่างแผนประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 วัน

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

7 วัน

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร/
คณะทางานประชาสัมพันธ์
คณะทางานประชาสัมพันธ์
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ

3. จัดประชุมคณะทางานประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาแผนประชาสัมพันธ์
5 วัน
4. เสนอแผนประชาสัมพันธ์ (ฉบับสมบูรณ์) ต่อผู้บริหารเพื่อทราบ
1 วัน
5. ส่งแผนประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัด กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
1 วัน
6. ดาเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรตามแผนประชาสัมพันธ์ (สื่อวิทยุ สื่อ
10 วัน*
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกิจกรรม)
(ระยะเวลานับจาก
6.1 ดาเนินการจัดทาข้อมูลเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จากแหล่งต่างๆ อาทิ เข้าร่วมการ
เริ่มต้นขั้นตอนการผลิต
ประชุม การแถลงข่าว การสัมภาษณ์ การจัดกิจกรรม การตรวจราชการในพื้นที่ หรือจากเอกสาร
จนถึงการเผยแพร่ครั้ง
ต่าง ๆ
แรก)
6.2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ คัดเลือกภาพข่าวประชาสัมพันธ์
และเขียนคาบรรยายภาพข่าว บทความ จดหมายข่าว บทวิทยุ คลิปเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ
6.3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อที่หน่วยงานผลิตเองและเครือข่าย
สื่อมวลชนของ กษ.จว. อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อกิจกรรม ฯลฯ
7. คัดเลือกข่าวและภาพข่าวผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ หรือมาตรการเร่งด่วนของ
30 นาที
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
กระทรวง นาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ สป.กษ. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสู่สาธารณชน และกองเกษตรสารนิเทศเข้าดูสืบค้น
นามาใช้ขยายผลการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกระทรวง
8. ประชุมคณะทางานเพื่อติดตามผลการดาเนินงานและทบทวนแผนประชาสัมพันธ์ (รายไตรมาส)
1 วัน
กลุม่ สารสนเทศการเกษตร
9. สรุปผลและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ
10. รายงานผลให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

5 วัน
1 วัน

คณะทางานฯ
คณะทางานฯ

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : มีช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย
รับทราบอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด: ระดับความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- จัดทาแผนประชาสัมพันธ์สมบูรณ์แล้วเสร็จ (คะแนน ร้อยละ 40)
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ตามแผนประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 70 (คะแนน ร้อยละ 20)
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ตามแผนประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 80 (คะแนน ร้อยละ 20)
- สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามช่วงเวลาที่กาหนด (ร้อยละ 20)
คู่มือการปฏิบัติงาน: คู่มือโครงการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
ระยะเวลาดาเนินงาน: เริ่มดาเนินงานเดือนตุลาคม สิ้นสุดการดาเนินงานเดือนกันยายน (ปีงบประมาณ)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน: การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดผ่านเว็บไซต์ สป.กษ. หัวข้อ “ข่าวสาร” 
“ข่าวภูมิภาค
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Output เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ
กระบวนงาน : 8 การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กิจกรรม
1. การจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง, อุทกภัย)

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนภัยแล้ง เดือน พ.ย.
แผนอุทกภัย เดือน ก.ค.

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร จังหวัด

1.1. ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติจังหวัด
- พื้นที่เสี่ยงซ้า้ ซาก
- ความเสี่ยง
- ความเปาะบาง
- ความล่อแหลม
1.2. จัดท้าร่างแผนภัยพิบัติดา้ นการเกษตรของจังหวัด (อุทกภัย,ภัยแล้ง) ประกอบด้วย
- การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม
- การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
- การฟื้นฟู
1.3. ประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัตดิ ้านการเกษตรระดับจังหวัดเพื่อเห็นชอบแผน

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร จังหวัด

1.4. เสนอแผนต่อ อ.พ.ก./ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบแผน

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร จังหวัด

1.5. แจ้งแผนให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทราบ

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร จังหวัด
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร จังหวัด

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

กิจกรรม

ระยะเวลา

2. การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร จังหวัด

2.1 การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง สร้างการรับรู้ แจ้งเตือนเกษตรกร

ก่อนเกิดภัย

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร จังหวัด

2.2 ปรับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง, อุทกภัย) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ขณะเกิดภัย

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร จังหวัด

ทุกวัน จนกว่า
สถานการณ์จะสิน้ สุด

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร จังหวัด

หลังเกิดภัย

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร จังหวัด

2.3 รายงานสถานการณ์ ผลการปฏิบัติของหน่วยงาน การให้ความช่วยแหลือ และปัญหาอุปสรรค เสนอ
อพก./ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสกรณ์ทราบ
3. การฟื้นฟู
3.1 จัดหน่วยเฉพาะกิจลงพืน้ ทีป่ ระสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งประเมินความเสียหายและ
ความต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร จังหวัด

3.2 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ตามขั้นตอนของระเบียบ ก.คลัง

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร จังหวัด

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด
คู่มือการปฏิบัติงาน : ............................................................................................................................. ...............
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มด้าเนินงานเดือน.................................. - สิ้นสุดด้าเนินงานเดือน................................
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบประเมินความเสี่ยงจากภัยแล้ง/อุทกภัย
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Output แผนปฏิบัติงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กระบวนงาน : 9 การจัดทาแผนปฏิบัติงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษากฎหมายระเบียบข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง วิธีปฏิบัตงิ านรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของ สป.กษ. และแจ้ง
กลุ่มฝ่ายเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทาแผนปฏิบัติงาน

2 วัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. รวบรวมแผนการปฏิบตั ิงานจากทุกกลุ่ม/ฝ่ายและประมวลข้อมูลสรุปจัดทา (ร่าง) แผนการปฏิบัติงาน

1 วัน

ทุกกลุ่ม/ฝ่าย

3. พิจารณา (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานในทีป่ ระชุม สนง.กษ.จว. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอที่ประชุม
และบันทึกแผนลงระบบ

2 วัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

4. จัดทาแผนปฏิบัตงิ านฉบับสมบูรณ์ส่งสานักแผนงานและโครงการพิเศษ

1 วัน

ผู้อานวยการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : - การจัดทาแผนการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
- การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนและเป็นไปตามกาหนดเวลา
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
คู่มือการปฏิบัติงาน : ............................................................................................................................. ...............
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือนตุลาคม – สิ้นสุดดาเนินงานเดือนพฤศจิกายน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DPM)

10
Output งบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กระบวนงาน : 10 การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ / กองคลัง
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษาแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว. เพื่อพิจารณาจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี

1 วัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. แจ้งกลุ่ม/ฝ่าย ยกร่างคาของบประมาณส่งฝ่ายบริหารทั่วไป

1 วัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

3. กลุ่ม/ฝ่าย จัดทาคาของบประมาณ

3 วัน

กลุ่ม/ฝ่าย

4. รวบรวมคาของบประมาณจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย และประมวลเป็นร่างคาของบประมาณของสานักงาน

2 วัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

5. ประชุมพิจารณาร่างคาของบประมาณและปรับปรุงตามข้อคิดเห็น

2 วัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

6. จัดทาข้อมูลคาของบประมาณส่ง สผง. ภายในระยะเวลาที่กาหนด

1 วัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

7. สนง.กษ.จว. ได้รับแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สผง. และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
8. ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณทีป่ รับปรุงแล้วให้ สผง.

2 วัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1 วัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : การจัดทาข้อมูลคาของบประมาณได้ครอบคลุมและเป็นไปตามแนวทางของ สป.กษ.
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
คู่มือการปฏิบัติงาน : .........คู่มือการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี...............................................
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือน.................................. - สิ้นสุดดาเนินงานเดือน................................
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DPM)
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Output รายงานผลการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
กระบวนงาน : 11 การบริหารจัดการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. รับคำร้องจำกเกษตรกร
- ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสำร
- บันทึกคำร้องผู้ยนื่ คำขอกู้เงินกองทุนฯ

ตำมกรอบเวลำ
ที่กำหนด

-

สกร.
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงกำรพิเศษ
เกษตรอำเภอ
ธ.ก.ส.
ที่ว่ำกำรอำเภอ
ศูนย์ดำรงธรรม
สำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิ

2. ดำเนินกำรไกล่เกลี่ยหนี้ (กรณีต้องมีกำรไกล่เกลี่ยหนี้)

ตำมกรอบเวลำ
ที่กำหนด

3. ส่งคำขอกู้พร้อมเอกสำรให้ ธกส. เพื่อวิเครำะห์และประเมินรำคำหลักประกันและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้

ตำมกรอบเวลำ
ที่กำหนด

- กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงกำรพิเศษ
- ธ.ก.ส.

4. ธ.ก.ส. นำผลวิเครำะห์และประเมินรำคำหลักประกันและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ส่งให้ อบก. แต่ละระดับ
ตำมวงเงิน เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
- กรณีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ เลขำฯ พิจำรณำยุติเรื่อง
- กรณีอยู่ในหลักเกณฑ์ เลขำฯ เสนอที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติ
5. จัดประชุมเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ส่งผลกำรพิจำรณำให้ สกร. ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน และแจ้งผลกำร
พิจำรณำให้เกษตรกรทรำบ

ตำมกรอบเวลำ
ที่กำหนด

- ธ.ก.ส.
- กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงกำรพิเศษ
- เกษตรอำเภอ

ตำมกรอบเวลำ
ที่กำหนด

- กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงกำรพิเศษ
- เกษตรอำเภอ
- สกร.

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : เกษตรกรและผู้ยำกจนที่มีคุณสมบัติตรงตำมหลักเกณฑ์ได้รับกำรช่วยเหลือเป็นไปตำมระเบียบที่กำหนด
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับควำมช่วยเหลือตำมระเบียบที่กำหนด
คู่มือการปฏิบัติงาน : .ระเบียบและคู่มือกำรปฏิบัติงำนกองทุนหมุนเวียนเพื่อกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยำกจน
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดำเนินงำนเดือน.................................. - สิ้นสุดดำเนินงำนเดือน................................
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบฐำนข้อมูลผู้กู้ยืมและลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน สป.กษ.
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Output รายงานผลการดาเนินงานให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการเกษตรและสหกรณ์
กระบวนงาน : 12 การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
กิจกรรม
1. รับเรื่องร้องเรียน
2.๑ รับเรื่องโดยตรง
2.๒ รับเรื่องต่อจากศูนย์ดารงธรรม
2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1/2 วัน

- หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- หน่วยงานนอกสังกัด

1 วัน

- หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- หน่วยงานนอกสังกัด

3. สรุปเสนอผู้มีอานาจพิจารณาสั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

1 วัน

- กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

4. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแจ้งผลการดาเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียนทราบ

1 วัน

- กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

5. หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการแก้ไขปัญหาตามประเด็นข้อร้องเรียน

1 วัน

- หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- หน่วยงานนอกสังกัด

6. หน่วยงานในพื้นทีท่ ี่เกี่ยวข้อง แจ้งผลการดาเนินงานให้ผู้ร้องทราบและรายงานผลให้สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดทราบ

3 วัน

- หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- หน่วยงานนอกสังกัด

7. สนง.กษ.จว. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลเป็นทางการให้จังหวัดและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทราบ

1 วัน

- กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดาเนินการภายในเวลา และตามระเบียบที่กาหนด
คู่มือการปฏิบัติงาน : ..คู่มือการให้บริการ กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน...
ระยะเวลาดาเนินงาน : ระยะเวลาตามกรอบของ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ในปี 2562 อยู่ระหว่างพัฒนาเพิ่มเติมในการส่งข้อมูลไปยังสานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี)
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Output 1. แผนปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้านการเกษตรของจังหวัด
2. รายงานผลการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้านการเกษตรของจังหวัด
กระบวนงาน : 13 การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของจังหวัด
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : กองประสานงานโครงการพระราชดาริ
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษา วิเคราะห์ เป้าหมาย การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานโครงการ

5 วัน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

2. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการดาเนินงานโครงการ พร้อมมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างแผนปฏิบัติการ

1 วัน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

3. จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการ

7 วัน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการและแผนบูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ระยะเวลาตามแผน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

5. ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน

ระยะเวลาตามแผน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

3 วัน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

6. รายงานผลการดาเนินงานโครงการให้ผู้บริหารระดับจังหวัด/อกพ. และผู้บริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทราบตามกรอบระยะเวลา

กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน/ประมวลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงในการจัดทาคา
ของบประมาณในปีต่อไป

5 วัน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : การดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้านการเกษตรของจังหวัดได้แล้วเสร็จ
ตามกรอบเวลาที่กาหนด
2. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้านการเกษตรของจังหวัดได้แล้วเสร็จ
ตามกรอบเวลาที่กาหนด
คู่มือการปฏิบัติงาน : ............................................................................................................................. ...............
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือน.................................. - สิ้นสุดดาเนินงานเดือน................................
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : อยู่ระหว่างหารือกับ กปพ. เพื่อพัฒนาระบบ
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Output มีข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่เป็นเอกภาพ
กระบวนงาน : 14 การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กิจกรรม
1. ศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบแนวทางการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ระยะเวลา
5 วัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

2. จัดทาแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และมอบหมายเจ้าหน้าที่

5 วัน

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

1 วัน

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

4. ประสานและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 วัน

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

5. วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

7 วัน

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

6. บันทึกร่างข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบนระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ

15 วัน

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

7. เสนอร่างข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ผู้บังคับบัญชาหรือที่ประชุมองค์คณะภายในจังหวัด

1 วัน

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

รับผิดชอบ

3. ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบตั ิงานของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และพิจารณากาหนด
กรอบแนวทางการจัดทาข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

*(หากต้องแก้ไขให้ย้อนกลับไปกิจกรรมที่ 4)

พิจารณาให้การรับรองข้อมูลฯ เช่น ผู้วา่ ราชการจังหวัด หรือคณะ อ.พ.ก. เป็นต้น
*(หากต้องแก้ไขให้ย้อนกลับไปกิจกรรมที่ 6)

กิจกรรม
8. เผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบนระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ

ระยะเวลา
1 วัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

9. บริหารจัดการ และปรับปรุงสถานที่ศนู ย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่ตั้งอยู่ ณ สานักงาน

ตามกรอบ
ระยะเวลาที่
กาหนด
ตามกรอบ
ระยะเวลาที่
กาหนด

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้มีความพร้อมบริการข้อมูลแก่ผู้มารับบริการอย่างเหมาะสม

10. จัดเก็บข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด ที่ตั้งอยู่ ณ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และจัดทาสรุปผลความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการ
เป็นรายเดือน และรายปี

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : ฐานข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นเอกภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการบริหารศูนย์ข้อมูลฯ
- มีแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลฯ ร้อยละ 30
- มีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ จานวน 3 รายการ ร้อยละ 60 (ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 20/
ข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัด 20/ ข้อมูลแผนงาน โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 20)
- มีการบริหารจัดการและปรับปรุงสถานที่ศูนย์ข้อมูลฯ ให้มีความพร้อมบริการข้อมูล ร้อยละ 10
คู่มือการปฏิบัติงาน : .....(อยู่ระหว่างดาเนินการ)............................................................................................................................. ..........
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือน....ตุลาคม........ – สิ้นสุดดาเนินงานเดือน....กันยายนของปีถัดไป.....
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : 1. ระบบข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (อยู่ระหว่างพัฒนา)
2. ระบบข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัด (อยู่ระหว่างพัฒนา)
3. ระบบข้อมูลแผนงาน โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (อยู่ระหว่างพัฒนา)
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Output รายงานผลการดาเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด
กระบวนงาน : 15 การเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษา พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551 และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน

5 วัน

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. กาหนดแผนการปฏิบัติงานภายใต้โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

1 วัน

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

3. ทบทวนและจัดทาคาสั่งคณะทางานโครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตร
ให้เป็นไปตาม พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551

1 วัน

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

4. จัดทาบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551

30 วัน

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

5. ประชุมชี้แจงคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและจัดทา
แผนการออกตรวจติดตาม
6. ตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายตามแผน (ตราสัญลักษณ์ Q /สุ่มเก็บตัวอย่างสารเคมีตกค้าง
ในสินค้าเกษตร/ตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองของผู้ประกอบการที่เป็นผูผ้ ลิต ผู้นา
เข้า หรือผู้ส่งออกตามมาตรฐานบังคับ)
7. สรุปผลการตรวจติดตามของคณะทางานตรวจติดตาม และบันทึกผลการตรวจติดตาม
ในระบบฐานข้อมูลงานควบคุมตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร

5 วัน

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา
ตามแผน

คณะทางาน

3 วัน

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

1 วัน

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

8. จัดทาคาของบประมาณในปีถัดไป

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : การดาเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด
คู่มือการปฏิบัติงาน : ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือนตุลาคม - สิ้นสุดดาเนินงานเดือนกันยายน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบฐานข้อมูลงานควบคุมตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร
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Output สรุปผลการประชุม, รายงานผลการติดตามงานนโยบายสาคัญ
กระบวนงาน : 16 การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สาคัญเชิงพื้นที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานทีส่ าคัญเชิงพื้นที่

3 วัน

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

2. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนฯ

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

3. จัดทาแผนการปฏิบัตงิ านให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนฯ เสนอ คกก.ฯ หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด ทราบ

3 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

4. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

ตามที่กาหนดไว้ในแผน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

5. ติดตามผลการดาเนินงาน

ตามที่กาหนดไว้ในแผน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

3 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

6. สรุปผลการดาเนินงานให้ คกก.ฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด และรายงานให้ผบู้ ริหารทราบ

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : การขับเคลื่อนแผนงานโครงการสาคัญในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สาคัญเชิงพื้นที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามขั้นตอนที่ 1 – 6
คู่มือการปฏิบัติงาน : ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือนตุลาคม - สิ้นสุดดาเนินงานเดือนกันยายน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : -

17
Output รายงานผลการตรวจราชการ
กระบวนงาน : 17 การอานวยการและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักตรวจราชการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ศึกษา ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 และแผน/แนวทำงกำร
ระยะเวลำ - ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (เจ้ำภำพหลัก)
ตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ....... ตำมแผน - กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร (สนับสนุน)
- กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงกำรพิเศษ (สนับสนุน)
- กลุ่มสำรสนเทศกำรเกษตร (สนับสนุน)
2. ก่อนการตรวจราชการ
2.1 ประสำนเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร เพื่อรับทรำบรำยละเอียดในกำรออกตรวจรำชกำร ระยะเวลำ - ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (เจ้ำภำพหลัก)
2.2 อำนวยกำร ประสำนกำรจัดกำรประชุมและกำรติดตำมงำนในพื้นที่ พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญ ตำมแผน - กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร (สนับสนุน)
- กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงกำรพิเศษ (สนับสนุน)
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเข้ำร่วมประชุม จัดเตรียมวำระและเอกสำรประกอบกำรประชุม
- กลุ่มสำรสนเทศกำรเกษตร (สนับสนุน)
2.3 ประสำนส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบโครงกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำร เพื่อดำเนินกำร
1) เตรี ย มข้อมูล ผลกำรดำเนิ น งำน ปั ญหำข้อ เสนอแนะทุกโครงกำร เพื่อจัดทำรำยงำนเป็ น
เอกสำรนำเสนอผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) กำหนดพื้นที่ลงตรวจรำชกำร
2.4 ประสำนผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด กรณี ผู้ ตรวจรำชกำรฯ ขอเข้ำพบเพื่อหำรือข้อรำชกำร (อย่ำงน้อย
1 ครั้ง)
3. ระหว่างการตรวจราชการ
3.1 ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเข้ำพบผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ระยะเวลำ - ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (เจ้ำภำพหลัก)
ตำมแผน - กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร (สนับสนุน)
3.2 ดำเนินกำรจัดประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรในจังหวัด
- กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงกำรพิเศษ (สนับสนุน)
3.3 นำตรวจรำชกำรในพื้นที่เป้ำหมำย
- กลุ่มสำรสนเทศกำรเกษตร (สนับสนุน)
3.4 เตรียมสมุดตรวจรำชกำร ให้ผู้ตรวจรำชกำรฯ บันทึกผลกำรตรวจรำชกำร

~2~
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. หลังการตรวจราชการ
4.1 นำบันทึกผลกำรตรวจรำชกำร เสนอผู้ว่ำฯ พิจำรณำสั่งกำรและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำรตำมที่ ระยะเวลำ - ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (เจ้ำภำพหลัก)
ตำมแผน - กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร (สนับสนุน)
ผู้ตรวจรำชกำรฯ ได้บันทึกสั่งกำรไว้ ภายใน 5 วัน
- กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงกำรพิเศษ (สนับสนุน)
4.2 จั ด ทำรำยงำนผลกำรประชุ ม หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรฯ ส่ ง ให้ ผู ้ ต รวจรำชกำร ฯ และ
- กลุม่ สำรสนเทศกำรเกษตร (สนับสนุน)
ผู้ ช่ ว ยผู้ตรวจรำชกำรฯ ระดับกรม ทุกครั้ง ภายใน 7 วัน
4.3 ส่งรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรและข้อเสนอแนะจำกผู้ตรวจรำชกำรฯ (ตำมแบบฟอร์ม 3/5)
และแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ตำมข้อเสนอแนะ และสรุปผลกำรติดตำม เสนอผู้ตรวจรำชกำรฯ ภายใน 30 วัน
4.4 อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. ประสำนงำนกำรดำเนินงำนแผนบูรณำกำรนโยบำยพัฒนำภำค และกรณีอื่น ๆ
ระยะเวลำ - ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (เจ้ำภำพหลัก)
ตำมแผน - กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร (สนับสนุน)
- กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงกำรพิเศษ (สนับสนุน)
- กลุ่มสำรสนเทศกำรเกษตร (สนับสนุน)
6. ดำเนินกำรตำมนโยบำย/ข้อสั่งกำรเร่งด่วนของกระทรวง หรือของผู้บริหำรกระทรวง
ระยะเวลำ - ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (เจ้ำภำพหลัก)
ตำมแผน - กลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร (สนับสนุน)
- กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงกำรพิเศษ (สนับสนุน)
- กลุ่มสำรสนเทศกำรเกษตร (สนับสนุน)
มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : โครงกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรสำมำรถดำเนินกำรได้สำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด : ระดับควำมสำเร็จในกำรอำนวยกำรและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน : แผน/แนวทำงกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. .......
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดำเนินงำนเดือน

ตุลำคม

สิ้นสุดกำรดำเนินงำนเดือน

กันยำยน

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร ผ่ำน Web Application และ Mobile Application หรือ MOAC Inspector App
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Output ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา
กระบวนงาน: 18 การรับแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
กิจกรรม
๑. รับคำร้องจดแจ้งกำรประกอบธุรกิจ และตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร พร้อมออกใบรับเอกสำร
ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ

ระยะเวลา
10 นำที

๒. ตรวจสอบข้อมูล ควำมถูกต้องของคำขอจดแจ้งกำรประกอบธุรกิจและหลักฐำน

2 วันทำกำร

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ

๓.จัดทำหนังสือเสนอ กษ. จังหวัด เพื่อออกหลักฐำนแสดงกำรรับแจ้งกำรประกอบธุรกิจให้แก่
ผู้ประกอบกำรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน

1 วันทำกำร

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ

30 นำที

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ

4. บันทึกข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจและ upload เอกสำรกำรแจ้งกำรประกอบธุรกิจในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบแจ้งกำรประกอบธุรกิจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ประกอบ
ธุรกิจให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ

มาตรฐานการดาเนินงาน : ทะเบียนผู้ประกอบกำรธุรกิจทำงกำรเกษตรมีควำมถูกต้องครบถ้วน
ตัวชี้วัด : ดำเนินกำรรับจดแจ้งกำรประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญำให้แล้วเสร็จภำยใน 3 วันทำกำร
คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรรับแจ้งกำรประกอบธุรกิจและกำรเลิกกำรประกอบธุรกิจและกำรรับและเก็บรักษำสำเนำเอกสำรสำหรับ
กำรชี้ชวนในระบบเกษตรพันธสัญญำ
ระยะเวลาดาเนินงาน :เริ่มดำเนินงำนเดือน ตุลำคม - สิ้นสุดดำเนินงำนเดือน กันยำยน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบสำรสนเทศเกษตรพันธสัญญำ

๑๙
Output รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
กระบวนงาน : 19. การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

2. กาหนดกรอบการรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามและรวบรวมรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแผนงาน/โครงการ
5. รายงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

1 วัน

กลุ่มยุทศาสตร์พัฒนาการเกษตร

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

10 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

ไตรมาสละ
1 วัน
ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด
ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

6. นาเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกรายไตรมาส
7. จัดส่งรายงานปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัดให้สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
8. ปรับปรุงแก้ไขผลการดาเนินงานตามข้อเสนอของสานักแผนงานและโครงการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : การจัดทารายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ ได้ครบถ้วนและเป็นไปตามกาหนดเวลา
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
ตามขั้นตอนที่ 1 - 9
คู่มือการปฏิบัติงาน : ...............................................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินงาน : ดาเนินการเป็นรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 เริ่มดาเนินงาน 1 มกราคม - สิ้นสุดดาเนินงาน 10 มกราคม
ไตรมาสที่ 2 เริ่มดาเนินงาน 1 เมษายน - สิ้นสุดดาเนินงาน 10 เมษายน
ไตรมาสที่ 3 เริ่มดาเนินงาน 1 กรกฎาคม - สิ้นสุดดาเนินงาน 10 กรกฎาคม
ไตรมาสที่ 4 เริ่มดาเนินงาน 1 ตุลาคม - สิ้นสุดดาเนินงาน 10 ตุลาคม
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบงานย่อยภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด www.moac-info.net
(ระบบแผนงาน/โครงการ)

20
Output รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กระบวนงาน : 20 การรายงานผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษารายละเอียดแผนที่กาหนด

1 วัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. มอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย ดาเนินงานรายงานผล ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด

3 วัน

ทุกกลุ่ม/ฝ่าย

3. ติดตาม รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง (กลุ่ม/ฝ่ายรับผิดชอบ)

1 วัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป/เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

4. นาเสนอผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมสานักงานประจาเดือน

1 วัน

ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

5. เสนอเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทารายงานผลพร้อมบันทึกผลลงใน
ระบบที่กาหนด

2 วัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป/เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ขั้นตอน 1 – 3)
คู่มือการปฏิบัติงาน : ............................................................................................................................. ...............
ระยะเวลาดาเนินงาน : ทุกเดือน /เริ่มดาเนินงานเดือน..ตุลาคม...... - สิ้นสุดดาเนินงานเดือน.....กันยายน...........
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DPM)

21
Output รายงานการปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดประจาปีงบประมาณ........
กระบวนงาน : 21 การจัดทารายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดประจาปีงบประมาณ........
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร

2. กาหนดกรอบการรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตงิ านเกษตรกรรมยั่งยืนของ
จังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
งานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามและรวบรวมรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตงิ านเกษตรกรรมยั่งยืน
ของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร

7 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร

5. บันทึกข้อมูลเข้าระบบแผนงาน/โครงการ

5 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร

6. รายงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร

7. นาเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ทุกรายไตรมาส

ไตรมาสละ 1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร

8. จัดส่งรายงานปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด

ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร

9. ปรับปรุงแก้ไขผลการดาเนินงานตามข้อเสนอของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรม
ยั่งยืน

ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

กลุ่มยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการเกษตร

กิจกรรม
1. ศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : ...............................................................................................................................................
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานการปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดประจาปีงบประมาณ....... ตามขั้นตอนที่ ๑ – 9
คู่มือการปฏิบัติงาน : ............................................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินงาน : ดาเนินการเป็นรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 เริ่มดาเนินงานเดือน..ธันวาคม..... - สิ้นสุดดาเนินงานเดือน.....มกราคม......
ไตรมาสที่ 2 เริ่มดาเนินงานเดือน.. มีนาคม..... - สิ้นสุดดาเนินงานเดือน.....เมษายน......
ไตรมาสที่ 3 เริ่มดาเนินงานเดือน..มิถุนายน..... - สิ้นสุดดาเนินงานเดือน. ..กรกฎาคม......
ไตรมาสที่ 4 เริ่มดาเนินงานเดือน..กันยายน..... - สิ้นสุดดาเนินงานเดือน.....ตุลาคม......
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน :

22
Output ผลการดาเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กระบวนงาน: 22 การดาเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
กิจกรรม
1. รับคำร้องขอใช้กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทและตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรและ
พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมออกใบรับคำร้อง

ระยะเวลา
1 วัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ

๒. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคำร้องว่ำอยู่ในอำนำจของสำนักงำนที่มำยื่นหรือไม่
2.1 ถ้ำใช่ ให้รับคำร้องไว้พิจำรณำต่อไป
2.2 หำกไม่ใช่ ให้ดำเนินกำรจัดส่งคำร้องต่อไปยังสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบ
ดำเนินกำรต่อไป

๑ วัน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ

3. คณะทำงำนรวบรวมข้อเท็จจริง ดำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริง และสรุปประเด็นข้อพิพำท เสนอ
ประธำนกรรมกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทพิจำรณำ

10 วันทำกำร

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ

4. กรณีประธำนกรรมกำรฯ พิจำรณำรับคำร้อง ฝ่ำยเลขำนุกำรมีแจ้งนัดคู่สัญญำทั้ง 2 ฝ่ำย เพือ่ นัดไกล่
เกลี่ยข้อพิพำท

ภำยใน 15 วัน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ

5. คณะกรรมกำรดำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทให้แล้วเสร็จ

ภำยใน 30 วัน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ

6. กรณีคู่สัญญำตกลงกันได้ ให้จัดทำสัญญำประนีประนอมยอมควำม ถ้ำตกลงกันไม่ได้ให้จำหน่ำยข้อ
พิพำท

2 วัน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ

7. รำยงำนผลกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทให้ สป.กษ ทรำบ

3 วัน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
โครงกำรพิเศษ

หมายเหตุ : 1. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ พ.ศ.2560 เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2560
2. ผู้ประกอบกำรที่เข้ำมำจดแจ้งเพื่อประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญำตำม พรบ. อำจไม่มีกำรใช้กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทตำม พรบ.นี้ก็เป็นได้
เนื่องจำกไม่เกิดข้อพิพำทเกิดขึ้นหรืออำจเกิดข้อพิพำทแล้วมีกำรไปเจรจำตกลงกันเองได้ข้อยุติสำมำรถกระทำได้
3. กระบวนงำนในส่ ว นของกำรจดแจ้ งกำรประกอบธุรกิ จในระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญำ แยกขำดกั บ กระบวนงำนในส่ ว นของกำรไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ ำท
เป็นคนละส่วนกันกรณีมีกำรจดแจ้งกำรประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญำแล้ว อำจไม่มีกำรใช้กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทก็เป็นได้
4. เนื่องจำกสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัดมีกำรมอบหมำยภำรกิจเรื่อง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ พ.ศ.2560
แตกต่ำงกันไป อำจเป็นกลุ่มช่วยเหลือฯ หรือ กลุ่มยุทธศำสตร์ แล้วแต่กำรมอบหมำยตำมควำมเหมำะสมของแต่ละจังหวัด
มาตรฐานการดาเนินงาน : สามารถดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กาหนด
ได้มำตรฐำน/แนวทำงทำงกำรดำเนินในกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำยใต้ พรบ. เพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในทุกจังหวัด
ตัวชี้วัด : ดำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนด
คู่มือการปฏิบัติงาน : อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำร
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดำเนินงำนเดือน ตุลำคม - สิ้นสุดดำเนินงำนเดือน กันยำยน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : ระบบสำรสนเทศเกษตรพันธสัญญำ

23
Output แผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรที่สาคัญของจังหวัด
กระบวนงาน : 23 การจัดทาแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษาแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรที่สาคัญของจังหวัด

5 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

2. กาหนดแนวทางการจัดทาแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด
3. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/คณะทางาน เพื่อชี้แจงแนวทางจัดทาแผนงานฯ และร่วมจัดทาแผนงานบูรณาการ
โครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด

3 วัน
1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

4. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมการจัดทาแผนงานบูรณาการฯ และจัดทาร่างแผนงานฯ
5. ปรับปรุงแก้ไขแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด
6. แจ้งเวียนแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
พร้อมส่งส่วนกลางเพื่อทราบ

5 วัน
5 วัน
1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

7. ติดตามการดาเนินงานแผนบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด ตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนด
8. สรุปผลการปฏิบัติงานแผนบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด ส่งส่วนกลาง

5 วัน
5 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : โครงการด้านการเกษตรที่สาคัญของจังหวัดมีแผนบูรณาการที่เป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนบูรณาโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด
คู่มือการปฏิบัติงาน : ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือน เริ่มต้นปีงบประมาณ
สิ้นสุดดาเนินงานเดือน สิ้นสุดปีงบประมาณ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : -

24
Output ผลการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
กระบวนงาน : 24 การประเมินผลโครงการตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. คัดเลือกโครงการตามแผนงานและโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

2. ศึกษาวิเคราะห์โครงการพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

3. กาหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตของการประเมินโครงการและสร้างตัวชี้วัด

5 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

4. วิเคราะห์ประเภทของข้อมูลเพื่อออกแบบกาหนดเครื่องมือทางการวิจัย

5 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

5. เก็บรวบรวมข้อมูล

15 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

6. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน พร้อมทั้งเขียนรายงานการประเมิน

15 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

7. รายงานคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

1 วัน

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : ผลการประเมินโครงการเป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงหรือยกเลิกโครงการ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการประเมินผลโครงการตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
คู่มือการปฏิบัติงาน : ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือน เริ่มต้นปีงบประมาณ
สิ้นสุดดาเนินงานเดือน สิ้นสุดปีงบประมาณ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน : -

25
Output รายงานการปฏิบัติงานสาคัญเร่งด่วนเชิงพื้นที่ในฐานะผู้แทนกระทรวง
กระบวนงาน : 25 การปฏิบัติงานสาคัญเร่งด่วนเชิงพื้นที่ในฐานะผู้แทนกระทรวง
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) : สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. รับประเด็นปัญหาเร่งด่วน ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

1 วัน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

2. นาเรียนผู้วา่ ราชการจังหวัด เพือ่ พิจารณาสั่งการ

1 วัน

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่ตรวจสอบ

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

4. รายงานเบื้องต้นต่อผู้บริหาร กษ. และจังหวัด

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

5. เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

6. สร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ
7. สรุปรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

ตามสถานการณ์

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนงาน) : ปัญหาและเรื่องเร่งด่วนได้รับการบริหารจัดการและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จการปฏิบัติงานสาคัญเร่งด่วนเชิงพื้นที่ในฐานะผู้แทนกระทรวง ตามขั้นตอนที่ 1 – 6
คู่มือการปฏิบัติงาน : แนวทางการปฏิบัติการจัดการปัญหาและเหตุการณ์เร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มดาเนินงานเดือนตุลาคม - สิ้นสุดดาเนินงานเดือนกันยายน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน :

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

26
Output จำนวนร้ำนอำหำรที่ผ่ำนกำรตรวจรับรองร้ำนอำหำรวัตถุปลอดภัยเลือกใช้สินค้ำ Q
กระบวนงำน : 26 โครงกำรตรวจรับรองร้ำนอำหำรวัตถุปลอดภัยเลือกใช้สินค้ำ Q (Q-restaurant)
หน่วยงำน (ส่วนกลำง) : สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
กิจกรรม

ระยะเวลำ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษาคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน

5 วัน

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. กาหนดแผนการปฏิบัติงานภายใต้โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3. ทบทวนและจัดทาคาสั่งคณะทางานโครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตร
ให้เป็นไปตาม พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551
4. จัดทาบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551
5. ประชุมชี้แจงคณะทางานเพื่อพิจารณาเป้าหมาย แผนปฏิบัตงิ านและจัดทาแผนการออก
ตรวจประเมินและตรวจติดตาม (ร้านต่ออายุ)
6. คณะทางานฯ ตรวจประเมินและติดตามกลุ่มเป้าหมายตามแผน
7. สรุปผลการตรวจติดตามของคณะทางานตรวจรับรองฯ
8. จัดประชุมคณะทางานผู้ตัดสินใจเพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน
9. บันทึกผลรายงานร้านอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q-report
10. ประสาน มกอช. ในการจัดทาป้ายรับรองร้านอาหาร

1 วัน
1 วัน

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

30 วัน
1 วัน

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

10 วัน
5 วัน
1 วัน
1 วัน
30 วัน

คณะทางาน
กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย
มกอช.

1 วัน
1 วัน

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

11. พิธีมอบป้ายร้านอาหาร Q-Restaurant โดยผูว้ ่าราชการจังหวัด
12. จัดแผนเสนอของบประมาณดาเนินการในปีต่อไป

มำตรฐำนคุณภำพงำน (ภำพรวมกระบวนงำน) : ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจรับรองคุณภาพตามมาตรฐานทีโ่ ครงการกาหนด
ตัวชี้วัด : จานวนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านการรับรองมาตรฐานตามเป้าหมายที่กาหนด
คู่มือกำรปฏิบัติงำน : คู่มือโครงการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q-restaurant)
ระยะเวลำดำเนินงำน : เริ่มดาเนินงานเดือนตุลาคม - สิ้นสุดดาเนินงานเดือนกันยายน
ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงำน : ระบบ Q Restaurant Report

ภำคผนวก 3
ตัวอย่ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำนของกระบวนงำน

คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ใน
ส่วนภูมิภำค คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
(อ.พ.ก.)

คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

คู่มือกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนเกษตรกรรมตำมนโยบำย “กำรตลำดนำกำรผลิต”

คู่มือกำรปฏิบัติงำนโครงกำรกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยสำคัญ

คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรรับแจ้งกำรประกอบธุรกิจและกำรเลิกกำรประกอบ
ธุรกิจและกำรรับและเก็บรักษำสำเนำเอกสำรสำหรับกำรชี้ชวนในระบบเกษตร
พันธสัญญำ

คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรใช้งำนระบบจัดเก็บสำเนำเอกสำรสำหรับกำรชี้ชวน
และร่ำงสัญญำในระบบเกษตรพันธสัญญำ

คู่มือกำรตรวจรับรองร้ำนอำหำรวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้ำ Q

ภำคผนวก 4
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580

แผนปฏิบัติกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

ภำคผนวก 5
แผนภำพกำรนำเสนอคู่มือกำรปฏิบัติงำนสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

กลไกการบริหารงานในส่วนภูมิภาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กำกับ
ติดตำม

o กำหนดนโยบำย/แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
o นโยบำยควำมร่วมมือหน่วยงำนรัฐ เอกชน
o แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกระทรวง

คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ให้คำแนะนำ

รำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำน

รำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำน

สป.กษ

ส่วนราชการเจ้าภาพหลัก

งำนนโยบำย
/ภำรกิจสำคัญ

ประสำนกำรปฏิบัติ

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด (อ.พ.ก.)
o ประสำน/ติดตำมนโยบำยภำรกิจสำคัญ
o สรุปผลกำรทำงำนในมิติ
- Output/Outcome
- ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
o สร้ำงข้อมูลเอกภำพสินค้ำเกษตร
สร้ำงเครือข่ำยภำครัฐ เอกชน และ ประชำสังคม

รำยงำนผล/
ประสำนกำรปฏิบัติ

คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation)
มอบหมำยกำรปฏิบัติงำน
ประสำนกำรปฏิบัติ/แก้ไขปัญหำ

(Agenda บูรณำกำร)
สรุปผลกำรทำงำนเสนอ

คณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไข
ปัญหาการเกษตร ระดับอาเภอ (Operation Team)
o ทำงำนเป็นทีมเกษตรและเครือข่ำยควำมร่วมมือ
o สร้ำงกำรรับรู้/ควำมร่วมมือขับเคลื่อนนโยบำยสำคัญ (Agenda Based)
o เฝ้ำระวัง ติดตำม แก้ไขปัญหำภำคเกษตรในพืน้ ที่ (Area Based)

การปฎิบัติงานตามวงรอบเวลา
ทบทวน/เตรียมความพร้อม

ขับเคลื่อน

วางแผนการดาเนินงาน
สรุปผลและทบทวนการดาเนินงาน

เร่งรัด/แก้ไข
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
เร่งรัดและสนับสนุนการดาเนินงาน

ประสานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน

ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ตามผล
ติดตามผลการดาเนินงาน
วิเคราะห์ และตั้งข้อสังเกต

กิจกรรมปฏิบัติของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ด้านแผน

ด้านการปฏิบัติงาน

1 แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี
2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
3 การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณด้านการเกษตร ฯ
4
5
6
7
8

แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัด
แผนปฏิบัตงิ านเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด
การติดตามลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม ฯ
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ฯ
แผนปฏิบัตกิ ารช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบตั ิ ฯ

23 การจัดทาแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญ

9 แผนปฏิบัตงิ านของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
10 การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของ สนง.กษ.จว.

เริ่มกระบวนการไตรมาส 4

ด้านรายงานผล
19 การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

21 การจัดทารายงานการปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด
11 การบริหารจัดการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
12 การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการเกษตร ฯ
13 การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดาริของจังหวัด
14 การบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ฯ
15 การเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด
16 การขับเคลื่อนการปฏิบัตงิ านสาคัญเชิงพื้นที่ในฐานะผูแ้ ทน กษ.
17 การอานวยการและสนับสนุนการตรวจราชการของ ผตร.กษ.
18 การรับแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบ
เกษตรพันธสัญญา
22 การดาเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
25 การปฏิบัติงานสาคัญเร่งด่วนเชิงพื้นที่ในฐานะผูแ้ ทนกระทรวง

26 การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q

24 การประเมินผลโครงการตามแผนงานและโครงการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

20 การรายงานผลตามแผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของ สนง.กษ.จว.

เริ่มกระบวนการและรายงานผล ตั้งแต่ไตรมาส 1

กระบวนงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กระบวนงาน

ปีงบประมาณ 62
ก.ค ส.ค ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

เริ่มดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 63
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

ดาเนินการ

ส่งงาน
กลุ่มงานที่รบั ผิดชอบ

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

(1) การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

(2) การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ...

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

(3) การจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

(4) การจัดทาแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดประจาปีงบประมาณ...

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

(5) การจัดทาแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดประจาปีงบประมาณ

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

จัดทาแผนจังหวัดตามแผนแม่บท (ส่วนกลาง)

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

(6) การติดตามลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

(7) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
แผนอุทกภัย

แผนภัยแล้ง

(8) การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

(9) การจัดทาแผนปฏิบัติงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

(10) การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป
พิจารณาตามกรอบเวลา 90 วันต่อ 1 ราย

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

จัดทาบันทึกรายงานผลให้ผู้บริหาร กษ. ทราบ หลังดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 7 วันทาการ

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

(11) การบริหารจัดการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
(12) การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

(13) การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของจังหวัด

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

(14) การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
(15) การเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด

กลุ่ม/ฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

จัดทาแผนจังหวัดตามแผนโครงการ (ส่วนกลาง)

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

(16) การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สาคัญเชิงพื้นที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(17) การอานวยการและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(18) การรับแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา
(19) การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด
(20) การรายงานผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
(21) การจัดทารายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืน
ของจังหวัดประจาปีงบประมาณ
(22) การดาเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

รายงานผลภายใน 7 วัน
หลังประชุมตรวจราชการ

รายงานผลภายใน 7 วัน
หลังประชุมตรวจราชการ

รายงานผลภายใน 7 วัน
หลังประชุมตรวจราชการ

บันทึกข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจและ upload เอกสารการแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบแล้วเสร็จ
ภายใน 3 วันทาการหลังยื่นคาขอ

ฝ่ายบริหารทั่วไป (หน่วยงานหลัก)
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ทุกเดือน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 32 วัน (ตรวจสอบ/รับเรื่อง 2 วัน คณะกรรมการไกล่เกลี่ยฯประชุมแล้วเสร็จ
ภายใน 20 วัน ขยายไม่เกิน 10 วัน)

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

(23) การจัดทาแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

(24) การประเมินผลโครงการตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

(25) การปฏิบัติงานสาคัญเร่งด่วนเชิงพื้นที่ในฐานะผู้แทนกระทรวง
(26) โครงการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q-restaurant)

รายงานสถานการณ์ทันทีทเี่ กิดเหตุ

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
กลุ่ม/ฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

คณะผู้จัดทำ
1.
2.
3.
4.
5.

นายธิติ โลหะปิยะพรรณ
นางสาวนฤมล อดิเรกโชติกุล
นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล
นางสาวฐิตาภัสร์ อิทธิเศวตพงศ์
นางเกศสิรินทร์ อาจารีวัฒนา

ผู้อานวยการสานักแผนงานและโครงการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มโครงกำรพิเศษ
สำนักแผนงำนและโครงกำรพิเศษ
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร/โทรสำร 02-282-7207
e-mail : bpsp_project@opsmoac.go.th

