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สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหมคาดหวังว่าคู่มือการปฏิบัติงานนี้จะทาให้การขับเคลื่อน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Chief of Operation และ Operation Team
1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ปรับระบบการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานในการพัฒนาการเกษตร ทั้งงานนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based)
และการแก้ไ ขปัญหาการเกษตรในพื้นที่ (Area Based) โดยยังคงดาเนินการตามนโยบายสาคัญ ที่ไ ด้มีการ
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และให้ยึดหลัก 3 ต. (ต่อ – เติม – แต่ง) ได้แก่
- ต่อ : นานโยบายเดิมที่ทาอยู่แล้ว ได้ผลดี และเกิดประโยชน์มาทาต่อ และขยายผลให้ครอบคลุม
ทั้งประเทศ
- เติม : งานที่ทาอยู่แล้วควรจะเพิ่มเติมอะไรที่จาเป็นเข้าไป เพื่อให้ได้ผลการการดาเนินงานที่ดียิ่งขึ้น
- แต่ง : โครงการเดิมที่ไม่ดี/ไปต่อไม่ได้ ให้นามาปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/บูรณาการกันให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับความคิดและปรับบทบาท
ในการทางาน โดยยึดหลัก “การตลาดนาการผลิต” โดยตลาดจะกาหนดว่าต้องการสินค้าอะไร ปริมาณเท่าใด
หากเกษตรกรผลิ ต ได้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดจะได้ รั บ ผลตอบแทนที่ เ หมาะสม ส่ ว นข้ าราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ อ งบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ เ ป็ น
“ทีมเกษตรและสหกรณ์” ที่เข้มแข็ง เพื่อทาหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายและโครงการสาคัญของกระทรวงเกษตรฯ
และรัฐบาล กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สถานการณ์
การเกษตรในพื้นที่เข้าใจปัญหาของเกษตรกร สามารถชี้เป้าการผลิตให้เกษตรกร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต/
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และวางแผนการตลาดให้ เ กษตรกร ต้ อ งรู้ จ ริ ง ท าจริ ง ทุ่ ม เทและมุ่ ง มั่ น ในการท างาน
สู่เป้าหมายความสาเร็จเดียวกัน
หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการปรับแนวทางการปฏิบัติงาน และปรับแนวคิด/บทบาทของ
ข้าราชการตามที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้การพัฒ นาการเกษตรประสบความสาเร็จ เกษตรกรหลุดพ้ น
จากความยากจน เกิดสังคมและชุมชนเกษตรแบบพอเพียงทั่วทั้ง ประเทศ มีระบบสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน
ที่เข้มแข็ง นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่เกษตรกรไทย โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นที่ปรึกษา
ของเกษตรกร
การปรับแนวทางและบทบาทของข้าราชการจะประสบความสาเร็จได้ จาเป็นต้องมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเกษตรกร
และเนื่องจากเกษตรจังหวัดและเกษตรอาเภอได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ดังนั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัตงิ านสาหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการขับเคลื่อนงานนโยบาย
สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการแก้ไขปัญหาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้เกิดการบูรณการการทางานของทุกภาคส่วน ทั้งกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรฯ
และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งมีกลไกในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
1.3 ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1) งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด เกิดประโยชน์กับเกษตรกร
และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรได้รับการแก้ไข
2) เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งในพื้นที่ มีการบูรณาการการทางาน มีความพร้อมในการรับมือ และจัดการ
กับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. งาน/ภารกิจที่ต้องดาเนินการขับเคลื่อน
งาน/ภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) และคณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อน
งานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอาเภอ (Operation Team : OT) รับผิดชอบในการ
ดาเนินการประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ การขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ และการแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่
2.1 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกอบด้วยงานนโยบายสาคัญจานวน 15 นโยบาย ซึ่งได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
กาหนดหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน/ร่วมดาเนินการ และมีการบูรณาการการทางาน/งบประมาณ
รวมทั้งมีระบบการติดตามและรายงานในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมา สาหรับการดาเนินการในปีงบประมาณ 2561
จะยังคงดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว นโยบายสาคัญทั้ง 15 นโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพ มีดังนี้
1) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
2) การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
4) การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
5) การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
6) การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
7) ธนาคารสินค้าเกษตร
8) เกษตรอินทรีย์
9) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
10) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
11) การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
12) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก
(Zoning by Agri-Map)
13) การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

กรมชลประทาน
กรมประมง
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
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14) ตลาดสินค้าเกษตร
15) การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

2.2 การแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่
2.2.1 การแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
เป็น ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปในการผลิต และในบางกรณีส ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
เช่น ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่อไร่ต่า การปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม สินค้าเกษตรไม่มีคุณภาพ/มาตรฐาน
ผลผลิตล้นตลาด ราคาสินค้าเกษตรตกต่า/ไม่แน่นอน เกษตรกรไม่มีแหล่ง จาหน่ายผลผลิต เกษตรกรขาด
เทคโนโลยี/องค์ความรู้/ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ปัญ หาดัง กล่าวสามารถป้องกัน และแก้ไ ขได้หากมีการบริหาร
จัดการที่ดี และมีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการตลาด มีการบูรณาการ
การทางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ตลอดจนการ
สร้างอาชีพเสริมเพื่อลดความเสี่ยง แก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็น
ภารกิจสาคัญที่คณะฯ COO และคณะฯ OT ต้องดาเนินการให้เกิดผลสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 การแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เป็นปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน แต่ถ้ามีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์ในพื้นที่และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทฺธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะทาให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสียหาย/ความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ ลักษณะของ
ปัญหาในกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และศัตรูพืชระบาด รวมถึงปัญหาเฉพาะเหตุการณ์
ในพื้นที่ เช่น การขายปุ๋ยปลอม สารเคมีการเกษตร และเมล็ดพันธุ์พืชที่ไม่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการ
หลอกลวงเกษตรกรในรูปแบบอื่นๆ ที่ทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและความเสียหาย
3. กลไกการขับเคลื่อน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไ ด้ กาหนดกลไกการขับ เคลื่ อนการดาเนิน งานของกระทรวงฯ
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การบริหารงานระดับนโยบาย และการขับเคลื่อนในพื้นที่ แต่ละส่วนมีองค์ประกอบ
ที่สาคัญ ดังนี้
3.1 การบริหารงานระดับนโยบาย : คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตร
1) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ
2) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการร่วม
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3.2 การขับเคลือ่ นในพืน้ ที่
การขับเคลื่อนในพื้นที่ ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือฝ่ายอานวยการ และฝ่ายปฏิบัติการ
3.2.1 ฝ่ายอานวยการ : คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
2) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นเลขานุการ
3.2.2 ฝ่ายปฏิบัติการ
1) คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of operation)
1.1) เกษตรจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
1.2) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ
1.3) หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ
1.4) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศของสานักงานเกษตรจังหวัด
เป็นเลขานุการ
1.5) หัวหน้ากลุ่มของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2) คณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร
ระดับอาเภอ (Operation team)
2.1) นายอาเภอ เป็นที่ปรึกษา
2.2) เกษตรอาเภอ เป็นประธานคณะทางาน
2.3) ผู้แทนนายอาเภอ เป็นรองประธานคณะทางาน
2.4) หัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอ หรือเทียบเท่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทางาน
2.5) นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เป็นคณะทางาน
2.6) เกษตรตาบลที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทางานและเลขานุการ
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
จากกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานในแต่ละระดับตามที่กล่าวมาข้างต้น สรุปเป็นภาพรวมการ
ปฏิบัติงานของ ของ Chief of Operation และ Operation Team ตามแผนภาพดังนี้
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สรุปภาพรวมการปฏิบัติงานของ Chief of Operation และ Operation Team
การบริหารงานระดับนโยบาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

ฝ่ายอานวยการ
คณะอนุกรรมการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัด
เลขาฯ : เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด
การขับเคลื่อนในพื้นที่

 อานวยการขับเคลื่อนการ

ดาเนินงานตามนโยบาย
 กาหนดยุทธศาสตร์/แผนงาน
 ติดตาม รายงานผลการ
ดาเนินงานและปัญหา
อุปสรรคในการทางาน

ฝ่ายปฏิบัติการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
(Chief of Operation : COO)

หน่วยงาน
เจ้าภาพ ประธาน : เกษตรจังหวัด
รายงาน รองประธาน : เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เลขาฯ : หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัด
ผช.เลขาฯ : หัวหน้ากลุ่มของสานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
 สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย และบูรณาการ

กับทุกภาคส่วน
 แก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัด

สนับสนุน
ทางวิชาการ

หน่วยงานระดับกรม/
ต้นสังกัด
หน่วยงาน
เจ้าภาพ
รายงาน

คณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญ
และการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอาเภอ
(Operation Team : OT)
ประธาน : เกษตรอาเภอ
เลขาฯ : เกษตรตาบลที่ได้รับมอบหมาย

ผลสาเร็จ




สสก. 1 - 9 และ
ศูนย์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบาย
แก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่

1. งานตามนโยบายบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
2. เกษตรกรได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
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4. แนวทางการปฏิบัติงาน
4.1 แนวทางการปฏิบัติงานของ Chief of Operation
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การเตรียมการ
(2) วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ (3) จัดทาแผนการขับเคลื่อน (4) ดาเนินการตามแผน (5) กากับ ติดตาม
สนั บสนุน แก้ ไขปัญ หา (6) การรายงาน ซึ่ ง ภายใต้ แ ต่ล ะขั้น ตอนหลั กได้ก าหนดขั้ นตอนย่อ ยหรื อวิ ธีก าร
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวสามารถปรับรวมหรือดาเนินการไปพร้อมกันทีละหลาย
ขั้น ตอนได้ โดยให้พิ จารณาตามความเหมาะสมของแต่ล ะพื้ นที่ และค านึง ถึง ผลสาเร็ จของงานเป็น สาคั ญ
รายละเอียดการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
การเตรียมการ
1. ประสาน/รวบรวมรายชื่อ COO และ OT
1.1 ประสาน/รวบรวมรายชื่อผู้แทนของทุกหน่วยงานในสัง กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะฯ COO และคณะฯ OT
1.2 ตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะฯ COO
1.3 แจ้งคาสั่งและรายชื่อผู้แทนในคณะฯ COO ให้หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. จัดส่งรายชื่อของคณะฯ OT ให้สานักงานเกษตรอาเภอ
2.1 ตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะฯ OT
2.2 แจ้งคาสั่งและรายชื่อผู้แทนในคณะฯ OT ให้สานักงานเกษตรอาเภอ
3. ชี้แจงทาความเข้าใจแก่คณะฯ COO
3.1 จัดประชุมชี้แจง/ทาความเข้าใจแก่คณะฯ COO
3.2 ประเด็นสาคัญในการชี้แจง ได้แก่
1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานทุกระดับ พร้อมด้วยบทบาทหน้าที่
2) คู่มือการปฏิบัติงานของ Chief of Operation และ Operation Team
3) สาระสาคัญของนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 นโยบาย
3.3 งบประมาณในการจัดประชุมคณะฯ COO เบิกจ่ายจากสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
4. มอบหมาย COO รับผิดชอบในการกากับดูแลคณะฯ OT แต่ละอาเภอ
4.1 กาหนดให้มี COO รับผิดชอบในการประสานงาน กากับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะฯ OT ในแต่ละอาเภอ
4.2 COO ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะฯ OT ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ และเตรียมการในดาเนินงานร่วมกัน
ผลสาเร็จ : คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหา
ภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
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วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์
5. ประชุมหารือร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.1 ประสานสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดาเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตรในจังหวัด
5.2 ประสาน/รวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ในการประชุมหารือ
1) สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรสาคัญของจังหวัด
2) สถานการณ์ด้านการตลาด
3) ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการพัฒนาการเกษตร
4) แผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัด
5) นโยบายที่เกี่ยวข้อง
6) อื่นๆ
6. วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และสถานการณ์การผลิต/การตลาด
6.1 ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัด
6.2 วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการพัฒนาการเกษตร
6.3 วิเคราะห์สถานการณ์หรือกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายในพื้นที่
6.4 นานโยบายมาประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ
7. สรุป Demand – Supply และปัญหาการเกษตรของจังหวัด
7.1 นาผลจากการวิเคราะห์มาประมวลและจัดทาสรุปข้อมูลการผลิต (Supply) และความต้องการ
ของตลาด (Demand) สินค้าเกษตรของจังหวัด
7.2 สรุปประเด็นที่เป็นปัญหาการเกษตร ทั้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเกษตร และปัญหา
ในกรณีฉุกเฉินที่สร้างความเสียหายแก่เกษตรกร
7.3 จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบที่พร้อมสาหรับใช้ประกอบการจัดทาแผนขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ผลสาเร็จ : มีข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตร (Demand) ปริมาณผลผลิต (Supply)
และปัญหาการเกษตรของจังหวัด
จัดทาแผนการขับเคลื่อน
8. จัดทาแผนบูรณาการขับเคลื่อน 15 นโยบาย
8.1 นาแผนการดาเนิน งาน 15 นโยบาย มาจั ดทาเป็ นแผนบูร ณาการเพื่อ ร่วมกันขั บเคลื่อ น
ในระดับจังหวัด
8.2 ให้มีการบูรณาการสู่การปฏิบัติให้ได้ และควรรู้ประเด็นสาคัญของแต่ละนโยบาย การดาเนินการ
ของหน่วยงานเจ้าภาพ ว่าดาเนินการไปแล้วมาก/น้อยเพียงใด และจะต้องดาเนินการต่อไปอย่างไร
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9. จัดทาแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัด
9.1 จัดทาแผน/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกษตร โดยยึดหลัก “การตลาดนาการผลิต”
และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร
9.2 จัดทาแผน/แนวทางปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการกาหนดบทบาทหน้าที่
และมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในระดับจังหวัด
10. จัดระบบการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์
10.1 จัดให้มีการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเกษตรของจังหวัด เพื่อให้มีการรายงาน
และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
10.2 ให้ทุกหน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อทาหน้าที่ในการติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการทางานในทุกระดับ
10.3 จัดระบบการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นหน่วยงานหลักที่จะต้อง
แก้ไขปัญหา สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันที ซึ่งจะส่งผลในทางจิตวิทยาให้เกิดการยอมรับในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10.4 สื่อสาร/ทาความเข้าใจ/ซักซ้อม แก่เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ผลสาเร็จ : มีแผนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 15 นโยบาย และแผน/มาตรการ
แก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัด
ดาเนินการตามแผน
11. ดาเนินการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อน 15 นโยบาย
11.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการตามแผนในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
1) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ 3 นโยบาย : ให้ดาเนินการตามกิจกรรมในส่วนของกรมฯ
และประสาน/สนับสนุน/บูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามที่กาหนด
2) ในฐานะหน่วยงานร่วมดาเนินการ : ให้ดาเนินการตามกิจกรรมในส่วนของกรมฯ และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าภาพ (กสก. ร่วมดาเนินการบางนโยบาย)
3) ในฐานะผู้ประสานการขับเคลื่อนทุกนโยบาย : ต้องรู้สถานการณ์การดาเนินงานของทุกนโยบาย
และประสาน/สนับสนุน/อานวยความสะดวก ให้การปฏิบัติงานเกิดผลสาเร็จ
11.2 ประสานและแสวงหาความร่วมมื อจากทุ กภาคส่ วน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนทุกนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด
11.3 สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 และศูนย์ปฏิบัติการ ให้การสนับสนุน
ทางวิชาการในการขับเคลื่อนงานนโยบายที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
12. ดาเนินการตามแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร
12.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการตามแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร
12.2 กรณีเกิดปัญหา ให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จในพื้นที่
12.3 หากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ดาเนินการแก้ไข โดยให้ COO ดาเนินการดังนี้
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1) ประสานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จัง หวัด ซึ่ง มีผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธาน พิจารณาแก้ไข
2) ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานในคณะฯ COO ประสานหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางโดยตรง
3) กรณีปัญหาในส่วนของ กสก. ให้แจ้งกองแผนงาน เพื่อประสานให้กอง/สานักที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหา
12.4 สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 และศูนย์ปฏิบัติการ ให้การสนับสนุน
ทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
ผลสาเร็จ : การดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงฯ และแก้ไขปัญหาเป็นไปตามแผนที่กาหนด
กากับ ติดตาม สนับสนุน แก้ไขปัญหา
13. กากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของคณะทางาน OT
13.1 กาหนดให้มีการประชุมคณะฯ COO เป็นประจาทุกเดือน เพื่อกากับ ติดตามการดาเนินงาน
และรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที
13.2 ใช้ช่องทางต่างๆ ในการกากับ ติดตามการดาเนินงาน โดยเฉพาะเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร
T&V System เช่น เวทีการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน (MM) และใช้เครือข่าย Social Media เป็นต้น
13.3 COO ที่รับผิดชอบแต่ละอาเภอ กากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของคณะฯ OT ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
13.4 สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 กากับ ติดตาม สนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหา
14. สนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของคณะฯ OT
14.1 คณะฯ COO อานวยความสะดวก และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน
14.2 ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ผลสาเร็จ : คณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร
ระดับอาเภอ (Operation Team) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การรายงาน
15. รายงานผลการดาเนินงาน
15.1 สานั กงานเกษตรและสหกรณ์จัง หวัด เป็น ผู้รับ ผิดชอบในการรายงานผลการด าเนิ นงาน
โดยหน่ วยงานเจ้า ภาพรวบรวมและจั ดท ารายงานผลการด าเนิน งานในภาพรวมของแต่ล ะนโยบายส่ ง ให้
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานระดับกรม/ต้นสังกัด
15.2 ใช้แบบฟอร์ม/รูปแบบ และดาเนินการตามแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนด
15.3 กองแผนงานรวบรวม/ประมวล/สรุปภาพรวม เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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16. สรุปบทเรียนเพือ่ นาไปขยายผลและปรับปรุงการดาเนินงาน
16.1 สรุปบทเรียนที่ได้จากการดาเนินงาน ทั้งกรณีที่ประสบความสาเร็จและกรณีที่มีปัญหา
16.2 นาผลที่ได้มาขยายผลและปรับปรุงการดาเนินงานในระยะต่อไป
ผลสาเร็จ : 1. งานตามนโยบายในความรับผิดชอบของจังหวัดบรรลุตามเป้าหมาย
2. เกษตรกรได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
จากรายละเอียดการดาเนินงานของคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญ และ
การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) ตามที่กล่าวมาข้างต้น สรุปเป็น
ภาพรวมของแนวทางการปฏิบัติงานของคณะฯ COO ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แนวทางการปฏิบัติงานของ Chief of Operation

การเตรียมการ

วิเคราะห์ข้อมูล/
สถานการณ์

จัดทาแผน
การขับเคลื่อน

ดาเนินการ
ตามแผน

กากับ ติดตาม
สนับสนุน แก้ไข
ปัญหา

การรายงาน

(9 – 16 ก.พ.61)

(19 – 28 ก.พ.61)

(19 – 28 ก.พ.61)

(1 มี.ค. – 30 ก.ย. 61)

(1 มี.ค. – 30 ก.ย. 61)

(ทุกเดือน)

1. ประสาน/รวบรวม
รายชื่อ COO และ
OT

5. ประชุมหารือร่วมกับ
พณ./เอกชน/ ฯลฯ

8. จัดทาแผนบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนงาน
นโยบาย

11. ดาเนินการตาม
แผนบูรณาการ
ขับเคลื่อน 15
นโยบาย

13. กากับ ติดตาม
การปฏิบัติงาน
ของคณะฯ OT

15. หน่วยงาน
เจ้าภาพรายงาน
ตามรูปแบบและ
แนวทางที่ กษ.
กาหนด

2. จัดส่งรายชื่อ OT ให้
สนง.เกษตรอาเภอ
3. ชี้แจงทาความเข้าใจ
แก่คณะฯ COO
4. มอบหมาย COO
รับผิดชอบกากับดูแล
OT แต่ละอาเภอ

2.
คณะฯ COO มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน

6. วิเคราะห์ข้อมูล/
ปัญหา/สถานการณ์
การผลิตการตลาด
7. สรุป Demand Supply และปัญหา
การเกษตรของ
จังหวัด

มีข้อมูล Demand –
Supply และปัญหา
การเกษตรของจังหวัด
ของตลาด

9. จัดทาแผน/มาตรการ
แก้ไขปัญหาการ
เกษตรของจังหวัด

12. ดาเนินการตาม
แผน/มาตรการ
แก้ไขปัญหา
การเกษตร

10. จัดระบบการ
ติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์

มีแผนบูรณาการขับเคลื่อน
นโยบายและแก้ไข
ปัญหาการเกษตร

การดาเนินงานนโยบาย
และแก้ไขปัญหาเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

(เวทีประชุม COO /
MM / Line / ฯลฯ)

14. สนับสนุนและ
ช่วยแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานของ
คณะฯ OT

คณะฯ OT สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

16 สรุปบทเรียน
เพื่อนาไปขยายผล
และปรับปรุง
การดาเนินงาน

 งานตามนโยบายใน
ความรับผิดชอบของ
จังหวัดบรรลุตาม
เป้าหมาย
 เกษตรกรได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที
การเกษตร
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4.2 แนวทางการปฏิบัติงานของ Operation Team
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหา
การเกษตรระดับอาเภอ (Operation Team : OT) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การเตรียมการ
(2) วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ (3) จัดทาแผนการขับเคลื่อน (4) ดาเนินการตามแผน (5) ติดตาม สนับสนุน
และแก้ไขปัญหา (6) การรายงาน ซึ่งภายใต้แต่ละขั้นตอนหลักได้กาหนดขั้นตอนย่อยหรือ วิธีการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ในการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวสามารถปรับรวม หรือดาเนินการไปพร้อมกันทีละหลายขั้นตอนได้
โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และคานึง ถึง ผลสาเร็จของงานเป็นสาคัญ รายละเอียด
การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
การเตรียมการ
1. รวบรวมรายชื่อผู้แทนตามคาสั่งแต่งตั้งคณะฯ OT
1.1 ประสานสานักงานเกษตรจังหวัด/รวบรวมรายชื่อผู้แทนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะฯ OT
1.2 ตรวจสอบ/ยืนยันรายชื่อ และจัดทาบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะฯ OT
1.3 แจ้งคาสั่งและรายชื่อผู้แทนในคณะฯ COO ให้หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. ชี้แจงทาความเข้าใจแก่คณะฯ OT
2.1 จัดประชุมชี้แจง/ทาความเข้าใจแก่คณะฯ OT โดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับการดาเนินงาน
ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
2.2 ประเด็นสาคัญในการชี้แจง ได้แก่
1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานทุกระดับ พร้อมด้วยบทบาทหน้าที่
2) คู่มือการปฏิบัติงานของ Chief of Operation และ Operation Team
3) สาระสาคัญของนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ
3. เตรียมความพร้อมของเครือข่ายการปฏิบัติงานในพื้นที่
3.1 รวบรวมและตรวจสอบเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ศพก. ศบกต. อกม. Smart Farmer
และ Young Smart Farmer เป็นต้น
3.2 จัดให้มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วน/ฉุกเฉิน
3.3 ชี้แจงทาความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานแก่เครือข่าย
4. สื่อสาร/สร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติงาน
4.1 สื่อสารและสร้างการรับรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งคณะฯ OT เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2 ตอบข้อซักถาม/ให้คาอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
ผลสาเร็จ : คณะทางานปฏิบัติงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับ
อาเภอ ( Operation Team) และเครือข่ายมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
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วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์
5. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.1 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
5.2 ประสาน/รวบรวม/จัดเตรียมข้อมูลที่ต้องใช้ในการประชุมหารือ
1) สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรสาคัญของอาเภอ
2) สถานการณ์ด้านการตลาด
3) ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
4) แผนพัฒนาการเกษตรของอาเภอ
5) นโยบายที่เกี่ยวข้อง
6) อื่นๆ
6. วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และสถานการณ์การเกษตรของอาเภอ
6.1 ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของอาเภอ
6.2 วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการพัฒนาการเกษตร
6.3 วิเคราะห์สถานการณ์หรือกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายในพื้นที่
6.4 นานโยบายมาประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ
7. กาหนดทิศทาง/เป้าหมายการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการเกษตรของอาเภอ
7.1 นาผลจากการวิเคราะห์มาประมวลและจัดทาสรุปข้อมูลการผลิต (Supply) และความต้องการ
ของตลาด (Demand) สินค้าเกษตรของจังหวัด
7.2 สรุปประเด็นที่เป็นปัญหาการเกษตร ทั้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเกษตร และ
ปัญหาในกรณีฉุกเฉินที่สร้างความเสียหายแก่เกษตรกร
7.3 กาหนดทิศทาง/เป้าหมายการขับเคลื่อนและแก้ไ ขปัญหาการเกษตร และจัดเตรียมข้อมูล
ในรูปแบบที่พร้อมสาหรับใช้ประกอบการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ผลสาเร็จ : มีข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตร (Demand) ปริมาณผลผลิต (Supply)
และปัญหาการเกษตรของอาเภอ
จัดทาแผนการขับเคลื่อน
8. จัดทาแผนบูรณาการการขับเคลื่อนงานนโยบาย
8.1 นาแผนการดาเนินงานนโยบายที่ดาเนิน การในพื้นที่อาเภอ มาจัด ทาเป็นแผนบูรณาการ
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในระดับอาเภอ
8.2 ให้มีการบูรณาการสู่การปฏิบัติให้ได้ และควรรู้ประเด็นสาคัญของแต่ละนโยบาย การดาเนินการ
ของหน่วยงานเจ้าภาพ ว่าดาเนินการไปแล้วมาก/น้อยเพียงใด และจะต้องดาเนินการต่อไปอย่างไร
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9. จัดทาแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตรของอาเภอ
9.1 จัดทาแผน/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกษตรของอาเภอ โดยยึดหลัก “การตลาด
นาการผลิต” และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร
9.2 จัดทาแผน/แนวทางปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการกาหนดบทบาท หน้าที่
และมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในระดับอาเภอ
10. จัดระบบการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่
10.1 จัดระบบการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ ในพื้นที่ ทั้งระดับอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อให้มีการรายงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
10.2 ให้ทุกหน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อทาหน้าที่ในการติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการทางานในทุกระดับ
10.3 จัดระบบการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นหน่วยงานหลักที่จะต้อง
แก้ไขปัญหา สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันที ซึ่งจะส่งผลในทางจิตวิทยาให้เกิดการยอมรับในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10.4 สื่อสาร/ทาความเข้าใจ/ซักซ้อม แก่เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ผลสาเร็จ : มีแผนบูรณาการขับเคลื่อนงานนโยบาย และแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร
ของอาเภอ
ดาเนินการตามแผน
11. ดาเนินการตามแผนขับเคลื่อนงานนโยบาย
11.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการตามแผนในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
1) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ 3 นโยบาย : ให้ดาเนินการตามกิจกรรมในส่วนของกรมฯ
และประสาน/สนับสนุน/บูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามที่กาหนด
2) ในฐานะหน่วยงานร่วมดาเนินการ : ให้ดาเนินการตามกิจกรรมในส่วนของกรมฯ และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าภาพ (กสก. ร่วมดาเนินการบางนโยบาย)
3) ในฐานะผู้ประสานการขับเคลื่อนทุกนโยบาย : ต้องรู้สถานการณ์การดาเนินงานของทุกนโยบาย
และประสาน/สนับสนุน/อานวยความสะดวก ให้การปฏิบัติงานเกิดผลสาเร็จ
11.2 ประสานและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่ว น ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนทุกนโยบายที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอให้เกิดผลสาเร็จ
12. ดาเนินการตามแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร
12.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการตามแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร
12.2 กรณีเกิดปัญหา ให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จในพื้นที่อาเภอ
12.3 หากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ ให้ รายงานคณะฯ COO เพื่อประสานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดาเนินการแก้ไข
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13. ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจดาเนินการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
13.1 ประสานกับเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
13.2 ออกปฏิบัติการ โดยดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้
ผลสาเร็จ : การดาเนินงานตามนโยบาย และการแก้ไขปัญหาการเกษตรของอาเภอเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด
ติดตาม สนับสนุน และแก้ไขปัญหา
14. ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่าย
14.1 กาหนดให้มีการประชุมคณะฯ OT เป็นประจาหรือตามที่คณะฯ OT ได้ตกลงร่วมกัน โดย
เชื่อมโยง/บูรณาการกับ ศพก. เพื่อกากับ ติดตามการดาเนินงาน และรับทราบปัญ หาอุปสรรคเพื่อร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที
14.2 ใช้ช่องทางต่างๆ ในการติดตามการดาเนินงาน โดยเฉพาะเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร
T&V System และใช้เครือข่าย Social Media เป็นต้น
14.3 สนับสนุนเครือข่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15. ออกเยี่ยมเยียน ดูแล และแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร
15.1 ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร โดยบูรณาการกับแผนการเยี่ยมเกษตรกรตามระบบส่ง เสริม
การเกษตร T&V System
15.2 เข้าพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือ และดูแลเกษตรกรโดยเร่งด่วนเมื่อเกิดปัญหา
15.3 มีการติดตามผลการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร
ผลสาเร็จ : เกษตรกรดาเนินการตามคาแนะนา และปัญหาของเกษตรกรได้รับการแก้ไข
การรายงาน
16. รายงานผลการดาเนินงาน
16.1 ให้หน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละนโยบายเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานให้แก่หน่วยงานในระดับจังหวัด
16.2 ใช้แบบฟอร์ม/รูปแบบ และดาเนินการตามแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนด
17. สรุปบทเรียนเพือ่ นาไปขยายผลและปรับปรุงการดาเนินงาน
17.1 สรุปบทเรียนที่ได้จากการดาเนินงานในพื้นที่ ทั้งกรณีที่ประสบความสาเร็จและกรณีที่มีปัญหา
17.2 นาผลที่ได้มาขยายผลและปรับปรุงการดาเนินงานในระยะต่อไป
ผลสาเร็จ : 1. งานตามนโยบายในความรับผิดชอบของอาเภอบรรลุตามเป้าหมาย
2. เกษตรกรได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
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จากรายละเอียดการดาเนินงานของคณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญ และ
การแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอาเภอ (Operation Team : OT) ตามที่กล่าวมาข้างต้น สรุปเป็นภาพรวม
ของแนวทางการปฏิบัติงานของคณะฯ OT ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แนวทางการปฏิบัติงานของ Operation Team

การเตรียมการ

วิเคราะห์ข้อมูล/
สถานการณ์

จัดทาแผน
การขับเคลื่อน

ดาเนินการ
ตามแผน

ติดตาม สนับสนุน
และแก้ไขปัญหา

การรายงาน

(9 – 16 ก.พ.61)

(19 – 28 ก.พ.61)

(19 – 28 ก.พ.61)

(1 มี.ค. – 30 ก.ย. 61)

(1 มี.ค. – 30 ก.ย. 61)

(ทุกเดือน)

1. รวบรวมรายชื่อผู้แทน
ตามคาสั่ง OT

5. ประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. จัดทาแผนบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนงาน
นโยบาย

11. ดาเนินการตาม
แผนขับเคลื่อน
นโยบาย

14. ติดตาม สนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
เครือข่าย

2. ชี้แจงทาความเข้าใจ
แก่คณะฯ OT

6. วิเคราะห์ข้อมูล/
ปัญหา/สถานการณ์
การเกษตรของอาเภอ

9. จัดทาแผน/มาตรการ
แก้ไขปัญหาการ
เกษตรของอาเภอ

12. ดาเนินการตาม
แผน/มาตรการ
แก้ไขปัญหา
การเกษตร

16. หน่วยงาน
เจ้าภาพรายงาน
ตามรูปแบบและ
แนวทางที่ กษ.
กาหนด

15. ออกเยี่ยมเยียน
ดูแล และแก้ไข
ปัญหาแก่เกษตรกร

7. กาหนดทิศทาง/
เป้าหมายการขับเคลื่อน
และแก้ไขปัญหา
การเกษตรของอาเภอ

10. จัดระบบการ
ติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์ในพื้นที่

3. เตรียมความพร้อม
ของเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่
4. สื่อสาร/สร้างการรับรู้
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน

2.
คณะฯ OT และเครือข่าย
มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน

มีข้อมูล Demand –
Supply และปัญหา
การเกษตรของอาเภอ

มีแผนบูรณาการขับเคลื่อน
นโยบาย และแก้ไขปัญหา
การเกษตรของอาเภอ

13. ชุดปฏิบัติการ
เฉพาะกิจ
ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาใน
สถานการณ์ฉุกฉิน

การดาเนินงานนโยบาย
และแก้ไขปัญหาเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

เกษตรกรดาเนินการ
ตามคาแนะนา และ
ปัญหาได้รับการแก้ไข

17. สรุปบทเรียน
เพื่อนาไปขยายผล
และปรับปรุง
การดาเนินงาน

 งานตามนโยบายใน
ความรับผิดชอบของ
อาเภอบรรลุตาม
เป้าหมาย
 เกษตรกรได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที
การเกษตร
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