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คู่มือการปฏบิตัิงาน Chief of Operation และ Operation Team 
 
1. บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ปรับระบบการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานในการพัฒนาการเกษตร ท้ังงานนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based) 
และการแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นท่ี (Area Based) โดยยังคงด าเนินการตามนโยบายส าคัญท่ีได้มีการ
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และให้ยึดหลัก 3 ต. (ต่อ – เติม – แต่ง) ได้แก่ 

- ต่อ : น านโยบายเดิมท่ีท าอยู่แล้ว ได้ผลดี และเกิดประโยชน์มาท าต่อ และขยายผลให้ครอบคลุม  
ท้ังประเทศ 

- เติม : งานท่ีท าอยู่แล้วควรจะเพิ่มเติมอะไรที่จ าเป็นเข้าไป เพื่อให้ได้ผลการการด าเนินงานท่ีดียิ่งขึ้น 
- แต่ง : โครงการเดิมท่ีไม่ดี/ไปต่อไม่ได้ ให้น ามาปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/บูรณาการกันให้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับความคิดและปรับบทบาท  
ในการท างาน โดยยึดหลัก “การตลาดน าการผลิต” โดยตลาดจะก าหนดว่าต้องการสินค้าอะไร ปริมาณเท่าใด 
หากเกษตรกรผลิตได้ตรงกับความต้องการของตลาดจะได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  ส่วนข้าราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องบูรณาการการท างานร่วมกัน ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็น  
“ทีมเกษตรและสหกรณ”์ ท่ีเข้มแข็ง เพื่อท าหน้าท่ีเช่ือมโยงนโยบายและโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรฯ  
และรัฐบาล กับหน่วยงานภายนอก ท้ังภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สถานการณ์
การเกษตรในพื้นท่ีเข้าใจปัญหาของเกษตรกร  สามารถช้ีเป้าการผลิตให้เกษตรกร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต/
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และวางแผนการตลาดให้เกษตรกร ต้องรู้จริงท าจริง ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการท างาน  
สู่เป้าหมายความส าเร็จเดียวกัน  

หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการปรับแนวทางการปฏิบัติงาน และปรับแนวคิด/บทบาทของ
ข้าราชการตามท่ีกล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้การพัฒนาการเกษตรประสบความส าเร็จ เกษตรกรหลุดพ้น 
จากความยากจน เกิดสังคมและชุมชนเกษตรแบบพอเพียงท่ัวท้ังประเทศ มีระบบสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน  
ท่ีเข้มแข็ง น าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนแก่เกษตรกรไทย โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นท่ีปรึกษา
ของเกษตรกร 

การปรับแนวทางและบทบาทของข้าราชการจะประสบความส าเร็จได้ จ าเป็นต้องมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะในระดับพื้นท่ีซึ่งเป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเกษตรกร 
และเนื่องจากเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการในระดับพื้นท่ี ดังนั้น 
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับในการขับเคล่ือนงานนโยบาย

ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการแก้ไขปัญหาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อให้เกิดการบูรณการการท างานของทุกภาคส่วน ท้ังกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรฯ 

และหน่วยงานภายนอก รวมท้ังมีกลไกในการพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ 
 

1.3 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
1) งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด เกิดประโยชน์กับเกษตรกร 

และปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรได้รับการแก้ไข 
2) เกิดเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในพื้นท่ี มีการบูรณาการการท างาน มีความพร้อมในการรับมือ และจัดการ 

กับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. งาน/ภารกิจที่ต้องด าเนินการขับเคลื่อน 
งาน/ภารกิจท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายใหค้ณะกรรมการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญ

และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) และคณะท างานปฏิบัติการขับเคล่ือน
งานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ (Operation Team : OT) รับผิดชอบในการ
ด าเนินการประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ การขับเคล่ือนนโยบายส าคัญ และการแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นท่ี  

2.1 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประกอบด้วยงานนโยบายส าคัญจ านวน 15 นโยบาย ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน/ร่วมด าเนินการ และมีการบูรณาการการท างาน/งบประมาณ 
รวมท้ังมีระบบการติดตามและรายงานในช่วง 1- 2 ปีท่ีผ่านมา ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 
จะยังคงด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว นโยบายส าคัญท้ัง 15 นโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพ มีดังนี้  

 

1) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน 
2) การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน กรมประมง 
3) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร กรมการข้าว 
4) การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
5) การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
6) การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกล   
    ทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

7) ธนาคารสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
8) เกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร 
9) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
10) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
11) การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตร 
12) บริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก  
      (Zoning by Agri-Map) 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

13) การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
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14) ตลาดสินค้าเกษตร  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
15) การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) ส านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
  

2.2 การแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่ 
2.2.1 การแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 

เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไปในการผลิตและในบางกรณีสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  
เช่น ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่อไร่ต่ า การปลูกพืชในพื้นท่ีไม่เหมาะสม สินค้าเกษตรไม่มีคุณภาพ/มาตรฐาน 
ผลผลิตล้นตลาด ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า/ไม่แน่นอน เกษตรกรไม่มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิต เกษตรกรขาด
เทคโนโลยี/องค์ความรู้/ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันและแก้ไขได้หากมีการบริหาร
จัดการท่ีดี และมีระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมต้ังแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการตลาด มีการบูรณาการ
การท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ตลอดจนการ
สร้างอาชีพเสริมเพื่อลดความเส่ียง แก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็น
ภารกิจส าคัญท่ีคณะฯ COO และคณะฯ OT ต้องด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.2.2 การแก้ไขปัญหาในกรณเีกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน แต่ถ้ามีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์ในพื้นท่ีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทฺธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสียหาย/ความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ ลักษณะของ
ปัญหาในกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และศัตรูพืชระบาด รวมถึงปัญหาเฉพาะเหตุการณ์
ในพื้นท่ี เช่น การขายปุ๋ยปลอม สารเคมีการเกษตร และเมล็ดพันธุ์พืชท่ีไม่มีคุณภาพให้แกเ่กษตรกร รวมท้ังการ
หลอกลวงเกษตรกรในรูปแบบอื่นๆ ท่ีท าให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและความเสียหาย  
     
3. กลไกการขับเคลื่อน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดกลไกการขับเคล่ือนการด าเนินงานของกระทรวงฯ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การบริหารงานระดับนโยบาย และการขับเคล่ือนในพื้นท่ี แต่ละส่วนมีองค์ประกอบ 
ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 

3.1 การบริหารงานระดับนโยบาย : คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตร    
               1) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ 

 2) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                       รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการร่วม 
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3.2 การขับเคลือ่นในพืน้ที่  
 การขับเคล่ือนในพื้นท่ี ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือฝ่ายอ านวยการ และฝ่ายปฏิบัติการ 

3.2.1 ฝ่ายอ านวยการ :  คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  
 1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน  

   2) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นเลขานุการ   
3.2.2 ฝ่ายปฏบิัติการ  

1) คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร 
ระดับจังหวัด (Chief of operation)  

 1.1) เกษตรจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
 1.2) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 
 1.3) หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ 
 1.4) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศของส านักงานเกษตรจังหวัด  
เป็นเลขานุการ 
 1.5) หัวหน้ากลุ่มของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ท่ีได้รับมอบหมาย  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

2) คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร 
ระดับอ าเภอ (Operation team)  

  2.1) นายอ าเภอ เป็นท่ีปรึกษา 
  2.2) เกษตรอ าเภอ เป็นประธานคณะท างาน 
  2.3) ผู้แทนนายอ าเภอ เป็นรองประธานคณะท างาน 
  2.4) หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ หรือเทียบเท่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

        เกษตรและสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นคณะท างาน 
  2.5) นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เป็นคณะท างาน 
  2.6) เกษตรต าบลท่ีได้รับมอบหมาย เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
 

จากกลไกขับเคล่ือนการด าเนินงานในแต่ละระดับตามท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปเป็นภาพรวมการ
ปฏิบัติงานของ ของ Chief of Operation และ Operation Team ตามแผนภาพดังนี้ 
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สรุปภาพรวมการปฏิบัติงานของ Chief of Operation และ Operation Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ 
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร  

(ปลัด กษ : ปธ./ รอง กสก.+ รอง สศก.+ ผช.ปลัด กษ. : เลขาฯ ร่วม) 

1. งานตามนโยบายบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

2. เกษตรกรได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 

กา
รบ

ริห
าร

งา
นร

ะดั
บน

โย
บา

ย 
กา

รขั
บเ

คล
ื่อน

ใน
พื้น

ที่ 
ผล

ส า
เร็จ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คณะอนุกรรมการพัฒนา 
การเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
 

ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เลขาฯ :  เกษตรและสหกรณ์ 
            จังหวัด         
 

 อ านวยการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

 ก าหนดยุทธศาสตร์/แผนงาน 

 ติดตาม รายงานผลการ
ด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรคในการท างาน 

 
 

ฝ่ายอ านวยการ 

 สสก. 1 - 9 และ 
 ศูนย์ปฏิบัติการ 

หน่วยงานระดับกรม/
ต้นสังกัด 

 

สนับสนุน 
ทางวิชาการ 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
รายงาน 

คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ
และการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ 
(Operation Team : OT) 
 

ประธาน : เกษตรอ าเภอ 
เลขาฯ :   เกษตรต าบลที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบาย 

 แก้ไขปัญหาการเกษตรในพ้ืนที่ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ 
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด 
(Chief of Operation : COO) 
 

ประธาน : เกษตรจังหวัด 
รองประธาน : เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
เลขาฯ :     หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
                ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ผช.เลขาฯ : หัวหน้ากลุ่มของส านักงานเกษตร 
               และสหกรณ์จังหวัด 
 

 สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย และบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน 

 แก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัด 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
รายงาน 
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4. แนวทางการปฏิบัติงาน 
     4.1 แนวทางการปฏิบัติงานของ Chief of Operation 

แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การเตรียมการ 
(2) วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ (3) จัดท าแผนการขับเคล่ือน (4) ด าเนินการตามแผน  (5) ก ากับ ติดตาม 
สนับสนุน แก้ไขปัญหา (6) การรายงาน ซึ่งภายใต้แต่ละขั้นตอนหลักได้ก าหนดขั้นตอนย่อยหรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวสามารถปรับรวมหรือด าเนินการไปพร้อมกันทีละหลาย
ขั้นตอนได้ โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ีและค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 
รายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

 
 
 

1. ประสาน/รวบรวมรายชื่อ COO และ OT 
1.1 ประสาน/รวบรวมรายช่ือผู้แทนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตามค าส่ังแต่งต้ังคณะฯ COO และคณะฯ OT  
1.2 ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าส่ังแต่งต้ังคณะฯ COO  
1.3 แจ้งค าส่ังและรายช่ือผู้แทนในคณะฯ COO ให้หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
2. จัดส่งรายชื่อของคณะฯ OT ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

2.1 ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าส่ังแต่งต้ังคณะฯ OT  
2.2 แจ้งค าส่ังและรายช่ือผู้แทนในคณะฯ OT ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

 
3. ชี้แจงท าความเข้าใจแก่คณะฯ COO 

3.1 จัดประชุมช้ีแจง/ท าความเข้าใจแก่คณะฯ COO  
3.2 ประเด็นส าคัญในการช้ีแจง ได้แก่ 

1) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานทุกระดับ พร้อมด้วยบทบาทหน้าท่ี 
2) คู่มือการปฏิบัติงานของ Chief of Operation และ Operation Team 
3) สาระส าคัญของนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 นโยบาย 

3.3 งบประมาณในการจัดประชุมคณะฯ COO เบิกจ่ายจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
 
4. มอบหมาย COO รับผิดชอบในการก ากับดูแลคณะฯ OT แต่ละอ าเภอ 

4.1 ก าหนดให้มี COO รับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะฯ OT ในแต่ละอ าเภอ  

4.2 COO ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะฯ OT ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ และเตรียมการในด าเนินงานร่วมกัน 

 
ผลส าเร็จ : คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา 

ภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

การเตรียมการ 
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5. ประชุมหารือร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5.1 ประสานส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดด าเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตรในจังหวัด 

5.2 ประสาน/รวบรวมข้อมูลท่ีต้องใช้ในการประชุมหารือ  
1) สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรส าคัญของจังหวัด 
2) สถานการณ์ด้านการตลาด  
3) ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการพัฒนาการเกษตร  
4) แผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัด 
5) นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
6) อื่นๆ  

 
6. วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และสถานการณ์การผลิต/การตลาด 

6.1 ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัด  
6.2 วิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการพัฒนาการเกษตร 
6.3 วิเคราะห์สถานการณ์หรือกรณีฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายในพื้นท่ี 
6.4 น านโยบายมาประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ  

 
7. สรุป Demand – Supply และปัญหาการเกษตรของจังหวัด 

7.1 น าผลจากการวิเคราะห์มาประมวลและจัดท าสรุปข้อมูลการผลิต (Supply) และความต้องการ
ของตลาด (Demand) สินค้าเกษตรของจังหวัด  

7.2 สรุปประเด็นท่ีเป็นปัญหาการเกษตร ท้ังปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเกษตร และปัญหา
ในกรณีฉุกเฉินท่ีสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร 

7.3  จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบท่ีพร้อมส าหรับใช้ประกอบการจัดท าแผนขับเคล่ือนการด าเนินงาน  
  

 ผลส าเร็จ : มีข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตร (Demand) ปริมาณผลผลิต (Supply) 
และปัญหาการเกษตรของจังหวัด 

 
 

 
8. จัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อน 15 นโยบาย 

8.1 น าแผนการด าเนินงาน 15 นโยบาย มาจัดท าเป็นแผนบูรณาการเพื่อร่วมกันขับเคล่ือน 
ในระดับจังหวัด 

8.2 ให้มีการบูรณาการสู่การปฏิบัติให้ได้ และควรรู้ประเด็นส าคัญของแต่ละนโยบาย การด าเนินการ
ของหน่วยงานเจ้าภาพ ว่าด าเนินการไปแล้วมาก/น้อยเพียงใด และจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไร 

 

วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ 

จัดท าแผนการขับเคลื่อน 
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9. จัดท าแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัด 
9.1 จัดท าแผน/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกษตร โดยยึดหลัก “การตลาดน าการผลิต” 

และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร 
9.2 จัดท าแผน/แนวทางปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี 

และมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในระดับจังหวัด 
 

10. จัดระบบการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ 
10.1 จัดให้มีการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเกษตรของจังหวัด เพื่อให้มีการรายงาน

และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
10.2 ให้ทุกหน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อท าหน้าท่ีในการติดตาม เฝ้าระวัง

สถานการณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายเพื่อเช่ือมโยงการท างานในทุกระดับ 
10.3 จัดระบบการติดต่อส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นหน่วยงานหลักท่ีจะต้อง

แก้ไขปัญหา สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันที ซึ่งจะส่งผลในทางจิตวิทยาให้เกิดการยอมรับในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

10.4 ส่ือสาร/ท าความเข้าใจ/ซักซ้อม แก่เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
    
 ผลส าเร็จ : มีแผนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 15 นโยบาย และแผน/มาตรการ

แก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัด 
 

 

11. ด าเนินการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อน 15 นโยบาย 
11.1 ผู้ท่ีได้รับมอบหมายด าเนินการตามแผนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดย 
 1) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ 3 นโยบาย : ให้ด าเนินการตามกิจกรรมในส่วนของกรมฯ 

และประสาน/สนับสนุน/บูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินการ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามท่ีก าหนด 
 2) ในฐานะหน่วยงานร่วมด าเนินการ : ให้ด าเนินการตามกิจกรรมในส่วนของกรมฯ และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าภาพ (กสก. ร่วมด าเนินการบางนโยบาย) 
 3) ในฐานะผู้ประสานการขับเคล่ือนทุกนโยบาย : ต้องรู้สถานการณ์การด าเนินงานของทุกนโยบาย 

และประสาน/สนับสนุน/อ านวยความสะดวก ให้การปฏิบัติงานเกิดผลส าเร็จ 
11.2 ประสานและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคล่ือนทุกนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีจังหวัด 
11.3 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 และศูนย์ปฏิบัติการ ให้การสนับสนุน

ทางวิชาการในการขับเคล่ือนงานนโยบายท่ีด าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ  
 

12. ด าเนินการตามแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร 
12.1 ผู้ท่ีได้รับมอบหมายด าเนินการตามแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร 
12.2 กรณีเกิดปัญหา ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จในพื้นท่ี 
12.3 หากเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นท่ี ให้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไป

ด าเนินการแก้ไข โดยให้ COO ด าเนินการดังนี้ 

ด าเนินการตามแผน 
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 1) ประสานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธาน พิจารณาแก้ไข 

 2) ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานในคณะฯ COO ประสานหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางโดยตรง 
 3) กรณีปัญหาในส่วนของ กสก. ให้แจ้งกองแผนงาน เพื่อประสานให้กอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้อง

เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา 
12.4 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 และศูนย์ปฏิบัติการ ให้การสนับสนุน

ทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 
 

               ผลส าเร็จ : การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงฯ และแก้ไขปัญหาเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 

 
 

13. ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของคณะท างาน OT  
13.1 ก าหนดให้มีการประชุมคณะฯ COO เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 

และรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที  
13.2 ใช้ช่องทางต่างๆ ในการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน โดยเฉพาะเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

T&V System เช่น เวทีการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน (MM) และใช้เครือข่าย Social Media เป็นต้น 
13.3 COO ท่ีรับผิดชอบแต่ละอ าเภอ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของคณะฯ OT ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  
13.4 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 9 ก ากับ ติดตาม สนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหา 
 

14. สนับสนนุและช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของคณะฯ OT  
14.1 คณะฯ COO อ านวยความสะดวก และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
14.2 ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

ผลส าเร็จ : คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร   
ระดับอ าเภอ (Operation Team) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

15. รายงานผลการด าเนินงาน  
15.1 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการด าเนินงาน  

โดยหน่วยงานเจ้าภาพรวบรวมและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของแต่ละนโยบายส่งให้
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานระดับกรม/ต้นสังกัด 

15.2 ใช้แบบฟอร์ม/รูปแบบ และด าเนินการตามแนวทางท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
15.3 กองแผนงานรวบรวม/ประมวล/สรุปภาพรวม เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

ก ากับ ติดตาม สนับสนุน แก้ไขปัญหา 

การรายงาน 
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16. สรุปบทเรียนเพือ่น าไปขยายผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 
16.1 สรุปบทเรียนท่ีได้จากการด าเนินงาน ท้ังกรณีท่ีประสบความส าเร็จและกรณีท่ีมีปัญหา 
16.2 น าผลท่ีได้มาขยายผลและปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป 

 
ผลส าเร็จ : 1. งานตามนโยบายในความรับผิดชอบของจังหวัดบรรลุตามเป้าหมาย 

2. เกษตรกรได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
 

จากรายละเอียดการด าเนินงานของคณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและ
การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปเป็น
ภาพรวมของแนวทางการปฏิบัติงานของคณะฯ COO ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แนวทางการปฏิบัติงานของ Chief of Operation 
 

 
 
 
 
 
 

  
    
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
            
2.                         

     (19 – 28 ก.พ.61) 

 

      (9 – 16 ก.พ.61) 
 
 
 
 

คณะฯ COO มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน 

          การเตรียมการ          วิเคราะห์ข้อมูล/  
         สถานการณ ์

         จัดท าแผน 
         การขับเคลื่อน 

          ด าเนินการ 
          ตามแผน 

        ก ากบั ติดตาม 
        สนับสนนุ แกไ้ข 
         ปญัหา 

         การรายงาน 

1. ประสาน/รวบรวม
รายชื่อ COO และ 
OT 

 

2. จัดส่งรายชื่อ OT ให้ 
สนง.เกษตรอ าเภอ 

 

3. ชี้แจงท าความเข้าใจ
แก่คณะฯ COO  

 

5. ประชุมหารือร่วมกับ 
พณ./เอกชน/ ฯลฯ 

 

4. มอบหมาย COO 
รับผิดชอบก ากับดูแล 
OT แต่ละอ าเภอ 

 

     (19 – 28 ก.พ.61) 

 

 (1 มี.ค. – 30 ก.ย. 61)  (1 มี.ค. – 30 ก.ย. 61)           (ทุกเดือน) 

 

6. วิเคราะห์ข้อมูล/
ปัญหา/สถานการณ์  
การผลิตการตลาด 

8. จัดท าแผนบูรณาการ
เพ่ือขับเคลื่อนงาน 
นโยบาย 

 

7. สรุป Demand -
Supply และปัญหา
การเกษตรของ
จังหวัด 

9. จัดท าแผน/มาตรการ  
    แก้ไขปัญหาการ 

เกษตรของจังหวัด 
 

10. จัดระบบการ
ติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์ 

 

มีข้อมูล Demand – 
Supply และปัญหา
การเกษตรของจังหวัด 

ของตลาด 

มีแผนบูรณาการขับเคลื่อน
นโยบายและแก้ไข    
ปัญหาการเกษตร 

การด าเนินงานนโยบาย 
และแก้ไขปัญหาเป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด 

คณะฯ OT สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ 

 งานตามนโยบายใน 
ความรับผิดชอบของ
จังหวัดบรรลุตาม
เป้าหมาย  

 เกษตรกรได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที
การเกษตร 

11. ด าเนินการตาม
แผนบูรณาการ
ขับเคลื่อน 15 
นโยบาย 

 

12. ด าเนินการตาม
แผน/มาตรการ  
แก้ไขปัญหา
การเกษตร 

 

13. ก ากับ ติดตาม
การปฏิบัติงาน 
ของคณะฯ OT  
(เวทีประชุม COO / 
MM / Line / ฯลฯ) 

 

14. สนับสนุนและ
ช่วยแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานของ
คณะฯ OT  

 

15. หน่วยงาน
เจ้าภาพรายงาน 
ตามรูปแบบและ
แนวทางที่ กษ. 
ก าหนด 

 

16 สรุปบทเรียน 
เพ่ือน าไปขยายผล 
และปรับปรุง 
การด าเนินงาน 
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     4.2 แนวทางการปฏิบัติงานของ Operation Team 
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะท างานปฏิบัติการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา

การเกษตรระดับอ าเภอ (Operation Team : OT) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การเตรียมการ 
(2) วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์  (3) จัดท าแผนการขับเคล่ือน  (4) ด าเนินการตามแผน  (5) ติดตาม สนับสนุน 
และแก้ไขปัญหา (6) การรายงาน ซึ่งภายใต้แต่ละขั้นตอนหลักได้ก าหนดขั้นตอนย่อยหรือวิธีการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้ ในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวสามารถปรับรวม หรือด าเนินการไปพร้อมกันทีละหลายขั้นตอนได้ 
โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ีและค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ รายละเอียด 
การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

 
 
 

1. รวบรวมรายชื่อผู้แทนตามค าสั่งแต่งต้ังคณะฯ  OT 
1.1 ประสานส านักงานเกษตรจังหวัด/รวบรวมรายช่ือผู้แทนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ตามค าส่ังแต่งต้ังคณะฯ OT  
1.2 ตรวจสอบ/ยืนยันรายช่ือ และจัดท าบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าส่ังแต่งต้ังคณะฯ OT  
1.3 แจ้งค าส่ังและรายช่ือผู้แทนในคณะฯ COO ให้หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
2. ชี้แจงท าความเข้าใจแก่คณะฯ OT  

2.1 จัดประชุมช้ีแจง/ท าความเข้าใจแก่คณะฯ OT โดยเช่ือมโยงและบูรณาการกับการด าเนินงาน
ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

2.2 ประเด็นส าคัญในการช้ีแจง ได้แก่ 
1) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานทุกระดับ พร้อมด้วยบทบาทหน้าท่ี 
2) คู่มือการปฏิบัติงานของ Chief of Operation และ Operation Team 
3) สาระส าคัญของนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอ 

 
3. เตรียมความพร้อมของเครือข่ายการปฏิบัติงานในพื้นที ่

3.1 รวบรวมและตรวจสอบเครือข่ายในพื้นท่ี เช่น ศพก.  ศบกต.  อกม.  Smart Farmer  
และ Young Smart Farmer เป็นต้น 

3.2 จัดให้มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน/ฉุกเฉิน 
3.3 ช้ีแจงท าความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานแก่เครือข่าย 

 
4. สื่อสาร/สร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติงาน 

4.1 ส่ือสารและสร้างการรับรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ท้ังคณะฯ OT เครือข่าย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
4.2 ตอบข้อซักถาม/ให้ค าอธิบายเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
ผลส าเร็จ : คณะท างานปฏิบัติงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับ

อ าเภอ ( Operation Team) และเครือข่ายมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 

การเตรียมการ 
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5. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5.1 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
5.2 ประสาน/รวบรวม/จัดเตรียมข้อมูลท่ีต้องใช้ในการประชุมหารือ  

1) สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรส าคัญของอ าเภอ 
2) สถานการณ์ด้านการตลาด  
3) ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ี  
4) แผนพัฒนาการเกษตรของอ าเภอ 
5) นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
6) อื่นๆ  

 
6. วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และสถานการณ์การเกษตรของอ าเภอ 

6.1 ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของอ าเภอ  
6.2 วิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการพัฒนาการเกษตร 
6.3 วิเคราะห์สถานการณ์หรือกรณีฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายในพื้นท่ี 
6.4 น านโยบายมาประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ  

 
7. ก าหนดทิศทาง/เป้าหมายการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการเกษตรของอ าเภอ 

7.1 น าผลจากการวิเคราะห์มาประมวลและจัดท าสรุปข้อมูลการผลิต (Supply) และความต้องการ
ของตลาด (Demand) สินค้าเกษตรของจังหวัด  

7.2 สรุปประเด็นท่ีเป็นปัญหาการเกษตร ท้ังปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเกษตร และ
ปัญหาในกรณีฉุกเฉินท่ีสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร 

7.3  ก าหนดทิศทาง/เป้าหมายการขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาการเกษตร และ จัดเตรียมข้อมูล 
ในรูปแบบท่ีพร้อมส าหรับใช้ประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  

 ผลส าเร็จ : มีข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตร (Demand) ปริมาณผลผลิต (Supply) 
และปัญหาการเกษตรของอ าเภอ 

 
 

 
 

8. จัดท าแผนบูรณาการการขับเคลื่อนงานนโยบาย 
8.1 น าแผนการด าเนินงานนโยบายที่ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ มาจัดท าเป็นแผนบูรณาการ

เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนในระดับอ าเภอ 
8.2 ให้มีการบูรณาการสู่การปฏิบัติให้ได้ และควรรู้ประเด็นส าคัญของแต่ละนโยบาย การด าเนินการ

ของหน่วยงานเจ้าภาพ ว่าด าเนินการไปแล้วมาก/น้อยเพียงใด และจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไร 
 

วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ 

จัดท าแผนการขับเคลื่อน 
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9. จัดท าแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตรของอ าเภอ 
9.1 จัดท าแผน/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกษตรของอ าเภอ โดยยึดหลัก “การตลาด

น าการผลิต” และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร 
9.2 จัดท าแผน/แนวทางปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการก าหนดบทบาท หน้าท่ี 

และมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในระดับอ าเภอ 
 

10. จัดระบบการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที ่
10.1 จัดระบบการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นท่ี ท้ังระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน 

เพื่อให้มีการรายงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
10.2 ให้ทุกหน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อท าหน้าท่ีในการติดตาม เฝ้าระวัง

สถานการณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายเพื่อเช่ือมโยงการท างานในทุกระดับ 
10.3 จัดระบบการติดต่อส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นหน่วยงานหลักท่ีจะต้อง

แก้ไขปัญหา สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันที ซึ่งจะส่งผลในทางจิตวิทยาให้เกิดการยอมรับในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

10.4 ส่ือสาร/ท าความเข้าใจ/ซักซ้อม แก่เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
    
ผลส าเร็จ : มีแผนบูรณาการขับเคลื่อนงานนโยบาย และแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร   

ของอ าเภอ 
 
 

 

11. ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนงานนโยบาย 
11.1 ผู้ท่ีได้รับมอบหมายด าเนินการตามแผนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดย 
 1) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ 3 นโยบาย : ให้ด าเนินการตามกิจกรรมในส่วนของกรมฯ 

และประสาน/สนับสนุน/บูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินการ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามท่ีก าหนด 
 2) ในฐานะหน่วยงานร่วมด าเนินการ : ให้ด าเนินการตามกิจกรรมในส่วนของกรมฯ และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าภาพ (กสก. ร่วมด าเนินการบางนโยบาย) 
 3) ในฐานะผู้ประสานการขับเคล่ือนทุกนโยบาย : ต้องรู้สถานการณ์การด าเนินงานของทุกนโยบาย 

และประสาน/สนับสนุน/อ านวยความสะดวก ให้การปฏิบัติงานเกิดผลส าเร็จ 
11.2 ประสานและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคล่ือนทุกนโยบายท่ีด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอให้เกิดผลส าเร็จ  
 

12. ด าเนินการตามแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร 
12.1 ผู้ท่ีได้รับมอบหมายด าเนินการตามแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร 
12.2 กรณีเกิดปัญหา ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จในพื้นท่ีอ าเภอ 
12.3 หากเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นท่ี ให้รายงานคณะฯ COO เพื่อประสานให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการแก้ไข  
 

ด าเนินการตามแผน 
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13. ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจด าเนินการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
13.1 ประสานกับเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นท่ีเพื่อรบัทราบข้อมูลสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น 
13.2 ออกปฏิบัติการ โดยด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานท่ีได้ก าหนดไว้ 

 
ผลส าเร็จ : การด าเนินงานตามนโยบาย และการแก้ไขปัญหาการเกษตรของอ าเภอเป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด 
 

 
 

14. ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่าย  
14.1 ก าหนดให้มีการประชุมคณะฯ OT เป็นประจ าหรือตามท่ีคณะฯ OT ได้ตกลงร่วมกัน โดย

เช่ือมโยง/บูรณาการกับ ศพก. เพื่อก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมกัน  
หาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที  

14.2 ใช้ช่องทางต่างๆ ในการติดตามการด าเนินงาน โดยเฉพาะเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
T&V System และใช้เครือข่าย Social Media เป็นต้น 

14.3 สนับสนุนเครือข่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

15. ออกเยี่ยมเยียน ดูแล และแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร 
15.1 ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร โดยบูรณาการกับแผนการเยี่ยมเกษตรกรตามระบบส่งเสริม

การเกษตร T&V System  
15.2 เข้าพื้นท่ีเพื่อเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือ และดูแลเกษตรกรโดยเร่งด่วนเมื่อเกิดปัญหา 
15.3 มีการติดตามผลการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร 

 
ผลส าเร็จ : เกษตรกรด าเนินการตามค าแนะน า และปัญหาของเกษตรกรได้รับการแก้ไข 

 
 
 

16. รายงานผลการด าเนินงาน  
16.1 ให้หน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละนโยบายเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้แก่หน่วยงานในระดับจังหวัด 
16.2 ใช้แบบฟอร์ม/รูปแบบ และด าเนินการตามแนวทางท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 

 

17. สรุปบทเรียนเพือ่น าไปขยายผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 
17.1 สรุปบทเรียนท่ีได้จากการด าเนินงานในพื้นท่ี ท้ังกรณีท่ีประสบความส าเร็จและกรณีท่ีมีปัญหา 
17.2 น าผลท่ีได้มาขยายผลและปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป 

 
ผลส าเร็จ : 1. งานตามนโยบายในความรับผิดชอบของอ าเภอบรรลุตามเป้าหมาย 

2. เกษตรกรได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
 

ติดตาม สนับสนุน และแก้ไขปัญหา 

การรายงาน 
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 จากรายละเอียดการด าเนินงานของคณะท างานปฏิบัติการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและ
การแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ (Operation Team : OT) ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปเป็นภาพรวม
ของแนวทางการปฏิบัติงานของคณะฯ OT ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แนวทางการปฏิบัติงานของ Operation Team 
 

 
 
 
 
  
  

  
    
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
            
2.                    

     (19 – 28 ก.พ.61)       (9 – 16 ก.พ.61) 
 
 
 

คณะฯ OT และเครือข่าย 
   มีความพร้อมในการ 
      ปฏิบัติงาน 

          การเตรียมการ          วิเคราะห์ข้อมูล/  
         สถานการณ ์

         จัดท าแผน 
         การขับเคลื่อน 

          ด าเนินการ 
          ตามแผน 

       ติดตาม สนบัสนนุ 
         และแก้ไขปญัหา 

         การรายงาน 

1. รวบรวมรายชื่อผู้แทน
ตามค าสั่ง  OT 

 

2. ชี้แจงท าความเข้าใจ
แก่คณะฯ OT  

 

5. ประชุมหารือร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

4. สื่อสาร/สร้างการรับรู้
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

 

     (19 – 28 ก.พ.61)  (1 มี.ค. – 30 ก.ย. 61)   (1 มี.ค. – 30 ก.ย. 61) 

 

         (ทุกเดือน) 

6. วิเคราะห์ข้อมูล/
ปัญหา/สถานการณ์
การเกษตรของอ าเภอ  

8. จัดท าแผนบูรณาการ
เพ่ือขับเคลื่อนงาน 
นโยบาย 

 

7. ก าหนดทิศทาง/
เป้าหมายการขับเคลื่อน
และแก้ไขปัญหา
การเกษตรของอ าเภอ 

9. จัดท าแผน/มาตรการ  
    แก้ไขปัญหาการ 

เกษตรของอ าเภอ 
 

10. จัดระบบการ
ติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์ในพ้ืนที่ 

 

มีข้อมูล Demand – 
Supply และปัญหา
การเกษตรของอ าเภอ 

มีแผนบูรณาการขับเคลื่อน
นโยบาย และแก้ไขปัญหา

การเกษตรของอ าเภอ 

การด าเนินงานนโยบาย 
และแก้ไขปัญหาเป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด 

เกษตรกรด าเนินการ
ตามค าแนะน า และ

ปัญหาได้รับการแก้ไข 

 งานตามนโยบายใน 
ความรับผิดชอบของ
อ าเภอบรรลุตาม
เป้าหมาย  

 เกษตรกรได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที
การเกษตร 

11. ด าเนินการตาม
แผนขับเคลื่อน 
นโยบาย 

 

12. ด าเนินการตาม
แผน/มาตรการ  
แก้ไขปัญหา
การเกษตร 

 

14.  ติดตาม สนับสนุน 
การปฏิบัติงานของ
เครือข่าย 

 

15. ออกเย่ียมเยียน 
ดูแล และแก้ไข
ปัญหาแก่เกษตรกร  

 

16. หน่วยงาน
เจ้าภาพรายงาน 
ตามรูปแบบและ
แนวทางที่ กษ. 
ก าหนด 

 

17. สรุปบทเรียน 
เพ่ือน าไปขยายผล 
และปรับปรุง 
การด าเนินงาน 

 

3. เตรียมความพร้อม
ของเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

 
13. ชุดปฏิบัติการ

เฉพาะกิจ
ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาใน
สถานการณ์ฉุกฉิน 
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