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- ร่าง รายงานลักษณะสาคัญองค์การ
ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) เป็นส่วนราชการระดับกรม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง
ที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตาม
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
- พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง
- ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสาเร็จของส่วนราชการคืออะไร
- ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสาเร็จของส่วนราชการและการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศคืออะไร
- กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร
พันธกิจ
1) ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง
อานาจหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวง
เป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรั พยากรและบริ หารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
ในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัด ตรวจสอบ และติดตาม การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง ประกอบด้วยอานาจหน้าที่ 10 ข้อ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสาหรับใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง
2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครงการพิเศษ
4) ดาเนินการและประสานงานกับองค์การหรือหน่ายงานที่เกี่ยวกับกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ
5) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6) กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
7) ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลสารนิเทศด้านการเกษตร
9) ดาเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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หน้าทีต่ ามกฎหมาย

กิจกรรมที่ให้บริการ

1. ผลักดันและขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงสู่การปฏิบัติ
ในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์

1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทา
ข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี
สาหรับใช้ในการกาหนดนโยบาย
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวง
2) พัฒนายุทธศาสตร์
การบริหารของกระทรวง

- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูล
เพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี สาหรับใช้
ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

- ข้อมูลเพื่อเสนอแนะ
รัฐมนตรี

- รัฐมนตรี

- จัดทายุทธศาสตร์การบริหารของ
กระทรวง

- ยุทธศาสตร์การบริหาร
ของกระทรวง

- ส่วนราชการในสังกัด กษ.

- หนังสือราชการ
- การประชุม

3) แปลงนโยบายเป็นแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการ
โครงการ และโครงการพิเศษ

- จัดทาแนวทางการดาเนินงาน
โครงการสาคัญ

- แนวทางการดาเนินงาน
โครงการสาคัญ

- ส่วนราชการในสังกัด กษ.

- หนังสือราชการ
- การประชุมชี้แจง

- บริหารจัดการโครงการพัฒนา
เกษตรกรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- จัดทาข้อตกลงด้านการเกษตร
ระหว่างประเทศ

- จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
ความรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- ข้อตกลงด้านการเกษตร
ระหว่างประเทศ

- เกษตรกร

- การจัดฝึกอบรมและ
จัดทาสื่อให้ความรู้
ในรูปแบบต่างๆ
- หนังสือราชการ

4) ดาเนินการและประสานงาน
กับองค์การหรือหน่วยงาน
เกี่ยวกับกิจการด้านการเกษตร
ต่างประเทศ

- ตรวจราชการกระทรวง

9) ดาเนินการบริหารกองทุน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับ
เรื่องร้องเรียน

ผลผลิต/บริการ

ผูร้ ับบริการ

การส่งมอบผลผลิต
และบริการ
- การประชุม

พันธกิจ

- ส่วนราชการในสังกัด กษ.
- องค์การหรือหน่วยงาน
เกี่ยวกับกิจการด้าน
การเกษตรต่างประเทศ
- ส่วนราชการในสังกัด กษ.

- รายงานผลการตรวจ
ราชการ
- ตรวจสอบภายในกระทรวง
- รายงานผลการตรวจสอบ - ส่วนราชการในสังกัด กษ.
ภายใน
- ช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบเงินกู้ - จานวนเกษตรกรและ
- เกษตรกรและ
เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินและสงวน
ผู้ยากจนที่ได้รับ
ผู้ยากจน
รักษาที่ดิน
ความช่วยเหลือจาก
กองทุน

ความสาเร็จของส่วนราชการ
- รัฐมนตรีมีข้อมูล/ข้อเสนอแนะ
ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคุลม
สาหรับใช้ในการกาหนดนโยบาย
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวง
- ส่วนราชการในสังกัด กษ. มีระบบ
การบริหารจัดการองค์การที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถ
ดาเนินงานตอบสนองนโยบาย
กระทรวงและรัฐบาลได้
- ส่วนราชการในสังกัด กษ. มีระบบ
การบริหารจัดการองค์การที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถ
ดาเนินงานตอบสนองนโยบาย
กระทรวงและรัฐบาลได้
- เกษตรกรมีศักยภาพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตร
ของประเทศ

- ดาเนินการผ่านธนาคาร - เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือตาม
เพื่อการเกษตรและ
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
สหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)
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พันธกิจ

2. ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ของกระทรวง
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กิจกรรมที่ให้บริการ

ผลผลิต/บริการ

ผูร้ ับบริการ

การส่งมอบผลผลิต
ความสาเร็จของส่วนราชการ
และบริการ
หนังสือราชการ
- เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข
ระบบรับเรื่องราวร้อง อย่างรวดเร็ว
ทุกข์ในเว็บไซต์ กษ.
หนังสือราชการ
- ส่วนราชการในสังกัด กษ. มีระบบ
การประชุม
การบริหารจัดการองค์การที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถ
ดาเนินงานตอบสนองนโยบาย
กระทรวงและรัฐบาลได้

- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

- จานวนเรื่องร้องเรียน
ที่มีการดาเนินการแก้ไข

- ผู้ร้องเรียน

-

5) ดาเนินการเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวง

- การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ (มาตรา 44)

- ปลัด กษ.
- ส่วนราชการในสังกัด กษ.

-

6) กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา และพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวง

- จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- แบบประเมินและ
รายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ
- แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกระทรวง
- บุคลากรมีทักษะและ
ความรู้เพิ่มขึ้น

- ส่วนราชการในสังกัด กษ.

- หนังสือราชการ

- ส่วนราชการในสังกัด กษ.

- ผลการดาเนินงานด้าน
กฎหมาย ประกอบด้วย
1) การยกร่างและตรวจ
ร่างกฎหมาย
2) การให้คาแนะนา/
ปรึกษาด้านกฎหมาย
3) การพิจารณา
ดาเนินการด้านนิติกรรม
สัญญา
4) การดาเนินคดี

- ส่วนราชการในสังกัด กษ.

- การให้ความรู้
ในรูปแบบต่างๆ
เช่น Classroom,
e-Learning, การจัด
ฝึกอบรม, การจัดทา
สื่อความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ
- หนังสือราชการ

- พัฒนาบุคลากรของกระทรวง

7) ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงและ
กฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

- ดาเนินการด้านกฎหมายของ
กระทรวง

- กษ. มีทิศทางด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และ
นาไปปฏิบัติได้
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
สายวิชาชีพ

- ส่วนราชการในสังกัด กษ.
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย

4
พันธกิจ

หน้าทีต่ ามกฎหมาย

8) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารงานและการบริการ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้าน
การเกษตร

กิจกรรมที่ให้บริการ

ผลผลิต/บริการ

- สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน
การเกษตร

5) การดาเนินการ
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
6) การดาเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
- สื่อประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ

- จัดทาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานและบริการ
- ให้คาปรึกษาแนะนาในด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ระบบสารสนเทศ
- ฐานข้อมูลสารสนเทศ

ผูร้ ับบริการ

การส่งมอบผลผลิต
และบริการ

ความสาเร็จของส่วนราชการ

- ผู้บริหาร
- ส่วนราชการในสังกัด กษ.
- เกษตรกร/ประชาชน

- หนังสือราชการ/
เอกสาร
- Website
- Application

- ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการดาเนินการของ กษ.

- ส่วนราชการในสังกัด กษ.
- เกษตรกร/ประชาชน

- การให้คาปรึกษา
- การให้บริการระบบสารสนเทศ
แนะนาในด้าน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและ
ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว คือ
ตรงกับความต้องการ
1) การปฏิบัติงานตามนโยบาย
- การให้บริการระบบ
รัฐบาลด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สารสนเทศ/ระบบ
ดิจิทัล
ฐานข้อมูลที่สนับสนุน 2) เว็บไซต์ กษ. และเว็บไซต์ สป.กษ.
การปฏิบัติงานและ
การตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง
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- ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสาเร็จของส่วนราชการคืออะไร และการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไร
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นความสาคัญกับพันธกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ
กิจกรรมที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้แบ่งกลุ่มผู้รับบริการออกเป็น
2 กลุ่ม คือ ส่วนราชการและเกษตรกร ประกอบกับวิสัยทัศน์ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการ
มุ่งเน้นการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง ดังนั้น หน้าที่สาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
ส่วนราชการ คือ การบริหารโครงการสาคัญ/โครงการพิเศษของกระทรวงไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทาให้เกิด
การถ่ายทอดนโยบายและไปสู่การปฏิบัติให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ ทาให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
นอกจากนี้ ความสาเร็จในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีหน้าที่สาคัญ คือ งานบริหารจัดการข้อร้องเรียน งานช่วยเหลือเกษตรกร งานสงเคราะห์เกษตรกร
และงานบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการของ
ส่วนราชการในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความสาเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐของกระทรวง คือ การพัฒนาระบบราชการของกระทรวง งานตรวจราชการ งานตรวจสอบภายในของกระทรวง
งานดาเนินการด้านกฎหมายของกระทรวง งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง งานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวง งานบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง และงานประชาสัมพันธ์
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(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม
- เป้าประสงค์วิสัยทัศน์และค่านิยมของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการกาหนด
ทิศ ทางองค์ก ร เพื่อ เป็น แนวทางในการปฏิบัติข ององค์ก รและบุค ลากร และช่ว ยให้ก ารดาเนิน งานมีค วามชัด เจน
ซึ่งประกอบด้วย
เป้าประสงค์
1) เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
2) เกษตรกรสามารพึ่งพาตนเองได้
3) เกษตรกรและผู้ ย ากจนได้ รั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น
4) ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ.
2579
วัฒนธรรมองค์การ
“HOPE”
 H : Honesty
 O :Ownership
 P : Prompt to change
 E : Establish

: มีคุณธรรม
: รับผิดชอบร่วมกัน
: พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
: สร้างสรรค์

ค่านิยม
“ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์”
- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ ความสาคัญของ
สมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไร
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสมรรถนะสาคัญซึ่งจะขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุพันธกิจและ
อานาจหน้าที่ ดังนี้
1) การเข้าใจบริบทองค์รวมด้านการเกษตรและสามารถเชื่อมโยงการทางานเพื่อการอานวยการและบริหาร
จัดการนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงได้มีอย่างประสิทธิภาพ
2) ความคล่องตัว ในการปรับ เปลี่ ยนกลไก/รูปแบบ/วิธีการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายและทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สมรรถนะหลักของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ที่สูงขึ้น
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ประกอบด้วย บุคลากร จานวนทั้งสิ้น 1,886 คน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ จานวน 1,202 คน ลูกจ้างประจา จานวน
142 คน และพนักงานราชการ จานวน 551 คน ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 76 จังหวัด และมีสัดส่วนจานวนตาแหน่งของข้าราชการ ส่วนใหญ่เป็นตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- มีการจาแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง
บุคลากรในสานักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้ว ย ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
1) ข้าราชการ มีจานวนอัตรากาลังทั้งสิ้น 1,202 อัตรา โดยแบ่งเป็นส่วนกลาง 484 อัตรา ส่วนภูมิภาค
718 อัตรา เป็นอัตรากาลังที่ถือครองจริง 1,077 อัตรา (ส่วนกลาง 405 อัตรา ส่วนภูมิภาค 672 อัตรา) ส่วนใหญ่เป็น
สายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 585 คน คิดเป็นร้อยละ 54.32 (ส่วนกลางจานวน 136 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.63 ส่วนภูมิภาคจานวน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 41.69) รองลงมาเป็นเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 150 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.93 (ส่วนกลางจานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 4.64 ส่วนภูมิภาคจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ
9.29) ข้าราชการโดยส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทตามลาดับ และ
มีอายุเฉลี่ย 41.64 โดยมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี มากที่สุด (จานวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 37.51)
2) ลูกจ้างประจา มีจานวนทั้งสิ้น 133 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานขับรถยนต์ (จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ
46.62) รองลงมาเป็นพนักงานพิมพ์ (จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 45.86) โดยส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าระดับ
ปริญญาตรี (จานวน 117 คน ร้อยละ 88.72) และมีช่วงอายุมากกว่า 50 ปี มากที่สุด (จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ
60.15)
3) พนักงานราชการ มีจานวนทั้งสิ้น 551 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จานวน
277 คน คิดเป็นร้อยละ 50.72) รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25)
โดยส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (จานวน 438 คน คิดเป็นร้อยละ 79.49) และมีอายุในช่วง 31 - 40 ปี
มากที่สุด (จานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 49.55)
- อะไรคือข้อกาหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสาหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่างๆ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กาหนดข้อพื้นฐานด้านการศึกษา โดยดาเนินการตามมาตรฐาน
การกาหนดตาแหน่งของสานักงาน ก.พ. ดังนี้
1) บุคลากรประเภท ข้าราชการ
 ตาแหน่งประเภท ทั่วไป คือ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ตาแหน่งประเภท วิชาการ คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) บุคลากรประเภท พนักงานราชการ
 กาหนดมาตรฐานการศึกษาตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละกลุ่มงาน
- องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทางานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
ส่วนราชการคืออะไร
1) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน และระหว่างผู้บริหารและระดับปฏิบัติ
2) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรส่วนกลางและบุคลากรส่วนภูมิภาค
3) การส่งเสริมและพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
- ในการทางานจาเป็นต้องมีข้อกาหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยงภัยของส่วนราชการอะไรบ้าง
- ไม่มี –
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- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สาคัญคืออะไร พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนา
และการสร้างขีดความสามารถให้เป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง
การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบุคลากรโดยไม่พิจารณาและคานึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในตาแหน่ง
แต่ละตาแหน่ง อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ทาให้ไม่มีความต่อเนื่อง ตลอดจนขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น บุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนาและการสร้ างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง จะต้องมี
ลักษณะที่สาคัญ คือ มีความรู้และความสามารถในการคิด /วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยอมรับ
แนวคิดใหม่ๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบสูง
(4) สินทรัพย์
- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญอะไรบ้าง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารและ
การให้บริการ
อาคารสถานที่
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ดังนี้
1) ส่วนกลาง
 เลขที่ 3 ถนนราชดาเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ จานวน 5 อาคาร
 อาคารหลังอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ
2) ส่วนภูมิภาค
 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่ตั้งหน่วยงานอยู่ใน 76 จังหวัด ประกอบด้วย
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์ที่มีสานักงานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด รวม 57 จังหวัด
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์ที่มีสานักงานอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัด รวม 4 จังหวัด
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์ที่มีสานักงานอยู่ที่ตั้งอื่นๆ รวม 15 จังหวัด ได้แก่
1. สานักงานเกษตรและสหกรณ์ที่มีสานักงานอยู่ที่สานักงานของหน่วยงานราชการอื่น รวม 12 จังหวัด
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์ที่มีสานักงานอยู่ที่สานักงานของเอกชน รวม 3 จังหวัด
3) ต่างประเทศ
 สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จานวน 11 แห่ง ประกอบด้วย
- สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จานวน 7 แห่ง คือ
1. สหภาพยุโรป ราชอาณาจักรเบลเยียม
2. กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
3. กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
4. กรุงแคนเบอร์ร่า เครือรัฐออสเตรเลีย
5. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
6. กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
7. กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ฝ่ายการเกษตรประจากงสุลใหญ่ จานวน 3 แห่ง คือ
1. นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
- ฝ่ายการเกษตรประจาสถานเอกอัครราชทูตไทย จานวน 1 แห่ง คือ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
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เทคโนโลยีและอุปกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นส่วนราชการที่มีความหลากหลาย ในเรื่องภารกิจ กระบวนงาน
ขั้นตอนการทางาน กลุ่มเป้าหมายผู้รับ บริก ารที่ห ลากหลายที่ต้อ งมีก ารนาเทคโนโลยี อุป กรณ์แ ละสิ่ง อานวยสะดวก
มาพัฒ นาส่ง เสริม และปรับ เปลี่ย นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกับ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร
เป็ น ต้ น จึ งต้อ งมีก ารจั ด หาทั้ งอุป กรณ์ เทคโนโลยี ที่ ทันสมัยเพี ยงพอกับ ความต้องการ และคุ้ม ค่าในการปฏิบั ติงาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสื่อสาร (Network Infrastructure) ครอบคลุมเชื่อมโยงทั้งหน่วยงาน ได้แก่
- ระบบเครือข่ายสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (OPSMOAC Network) ประกอบด้วยระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (MOAC WIFI)
- ระบบเครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย (MOI Net)
- ระบบเครือข่ายสารสนเทศ CABNET (Cabinet Network)
- ระบบเครือข่ายภาครัฐ (GIN : Government Information Network)
- ระบบเครือข่ายเพื่อรองรับระบบการบริห ารการเงินการคลั งภาครัฐแบบอิเล็ กทรอนิกส์ (GFMIS :
Government Fiscal Management System)
2) ระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย
- ระบบสารสนเทศเพื่อให้บริ การข้อมูลแก่ประชาชน ประกอบด้วย เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(www.moac.go.th) และเว็บไซต์สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (www.opsmoac.go.th)
- ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบบเงินเดือนค่าจ้าง ระบบฐานข้อมูลด้านเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการดาเนินงาน 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง
ระบบแผนพัฒนารายบุ คคล ระบบฐานข้อมูลสิ นทรัพย์ (ส านักงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และระบบติดตาม
แผนงานและงบประมาณ
- ระบบสารสนเทศสาหรับบริการประชาชน ประกอบด้วย ระบบเกษตรพันธสัญญา ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
และระบบกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
- ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร (War Room)
- ระบบนวัต กรรม ประกอบด้ว ย แอปพลิเ คชัน ทาเนีย บส่ว นราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(One2MOAC) และแอปพลิเคชันเกษตรดิจิทัล
3) ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่
ระบบ ระบบตรวจสอบการบุกรุกและตรวจสอบความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (IPS : Instruction Prevention
System) ระบบ Firewall ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application
Firewall)
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
- ส่วนราชการดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สาคัญอะไรบ้าง
สานั ก งานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนิน การภายใต้ก ฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ที่สาคัญ
ในการส่งมอบงานบริการขององค์กร ดังนี้
กฎหมายตามภารกิจหลัก
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554
3) ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) ระเบี ย บคณะกรรมการสงเคราะห์เ กษตรกรว่า ด้ว ยการรับ จ่า ยเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน การใช้จ่า ยเงิน
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน งานของกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน และการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชี
กองทุนเป็นสูญ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3
6) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528
7) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561
8) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546
9) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
10) ระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2547
11) ระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ 2561
12) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
13) กฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านปัจจัยการผลิต
และด้านที่ดิน) รายละเอียดตามหนังสือกฎหมายเกษตรของสานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และแนวทาง
การติดตามการชาระหนี้
15) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกาหนดผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น
16) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกาหนดผลิตภัณฑ์อาหาร
17) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมที่ ป ระสบ
ความเดือดร้อน
18) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการประกอบธุรกิจและการเลิก
การประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา
19) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดส่งและเก็บรักษาเอกสาร
สาหรับการชี้ชวนเกษตตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา
20) ระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหากรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
21) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทและการจัดทาสัญญาประนีประนอมยอมความ

11

กฎหมายกลาง
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 หมวด 6 ว่าด้ว ยการมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
มาตรา 27
4) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
7) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
9) พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
10) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
11) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
13) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
14) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
15) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
16) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
17) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
18) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
19) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
20) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
21) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
22) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
23) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
24) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
25) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
26) กฎกระทรวงกาหนดให้ห น่ว ยงานอื่นเป็นหน่ว ยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
27) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
28) กฎกระทรวงกาหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
29) กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาพเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
30) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
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31) กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
32) กฎกระทรวงกาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
33) กฎกระทรวงกาหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
34) กฎกระทรวงกาหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
35) กฎกระทรวงกาหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
36) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
37) ประมวลกฎหมายอาญา และที่แก้ไขเพิ่มเติม
38) กฎหมายจัดตั้งองค์กรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน)
39) ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
40) ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2555
41) ระเบียบสักนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
42) พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
43) ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกากับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗
44) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการของส่วนราชการ พ.ศ. 2547
45) พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
46) พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
47) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561
- กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วนราชการทางานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(6) โครงสร้างองค์การ
- โครงสร้างและระบบการกากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่ วนราชการ และส่วนราชการที่กากับ
มีลักษณะเช่นใด (*)
สานัก งานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่ง เน้น การบริห ารงานที่มีค วามคล่อ งตัว สะดวก รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการกากับดูแลตนเองที่ดี จึงได้กาหนด
ระบบการบริหารงานที่สาคัญ ดังนี้
การติดตามตรวจสอบและกากับดูแลจากหน่วยงานภายใน
1) การมอบหมายอานาจหน้าที่
- การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการกากับดูแลหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัด สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดตามคาสั่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 867/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561, ที่ 870/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561,
ที่ 872/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และที่ 1259/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญและการแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไข
ปัญหาการเกษตรระดับอาเภอ (Operation Team) คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 9/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม
2561
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบ
อานาจหน้าที่ให้ หัวหน้าผู้ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
ตามคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 868/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจราชการ
และเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด โดยมีการจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปี และดาเนินการตรวจราชการ
ตามแผน รวมทั้งจัดทารายงานผลการตรวจราชการนาเสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ โดยมี
การมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายละเอียดตามคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ (*หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอคาสั่งแต่งตั้งฯ ใหม่)
2) ก าหนดนโยบายการก ากั บดู แลองค์ ก ารที่ ดี ของส านั กงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 นโยบายหลัก คือ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการกาหนดมาตรการ/โครงการรองรับในแต่ละด้าน
3) การตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 17
สิงหาคม 2555 โดยมีอานาจหน้าที่ตามข้อ 15 ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และกาหนดข้อบังคับสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2553
เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติและประพฤติตนของข้าราชการ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็น
แบบอย่างที่ดีงาม
4) จัด ทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5) การติดตามผลงานตามแผนงบประมาณประจาปีและแผนปฏิบัติงานประจาปี และการติดตามผลและ
การรายงานผลตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอรายงานต่อผู้บริหารเป็นรายเดือนและรายงานหน่วยงานกลางตามระยะเวลาที่กาหนด
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6) การเบิกจ่ายงบประมาณ คณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจาปี เสนอ
รายงานต่อผู้บริหารเป็นรายเดือนและรายงานหน่วยงานกลางตามระยะเวลาที่กาหนด
7) การกากับ ติดตามและตรวจสอบการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของส่วนราชการโดยผู้ตรวจราชการ
8) การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน การดาเนินการโครงการ/กิจกรรมสาคัญตามนโยบายจาก
ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9) คณะทางานจัดทาแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทาหน้าที่กาหนดแนวทางการดาเนินการบริหารแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและ
ภัยคุกคาม กาหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการสร้างความต่อเนื่อง และจัดทาแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ทดสอบ
ปรับปรุงและทบทวนแผน รวมทั้งสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
10) คณะทางานด้านการจัดการและลดใช้พลังงาน โดยมีหน้าที่ในการกาหนดมาตรการประหยัดพลังงานของ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินการลดใช้พลังงานของสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
การติดตามตรวจสอบและกากับดูแลจากหน่วยงานภายนอก
1) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทาหนน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการ
และแผนงานยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โดยเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
2) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (มาตรา 44) ซึ่งเป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และคาสั่งหัว หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน
2559 และมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบการดาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหา การอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน และเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีกาหนดการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการให้สานักงาน ก.พ.ร. จานวน 1 รอบ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี
3) กรมบัญชีกลาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทาบันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจาปีบัญชี 2560 จานวน 2 ฉบับ เพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องมีการกาหนดตัวชี้วัดด้านการเงิน และกรอบการให้น้าหนัก
ตัวชี้วัดด้านการเงินและด้านการตอบสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกากับดูแลและประเมินผลการดาเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน โดยแบ่งรอบการรายงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
4) สานักงบประมาณ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้สานักงบประมาณทราบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสาคัญกับ
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การวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งกาหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้ สามารถติดตามความก้าวหน้ าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่ งสอดคล้ องกั บระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ที่ให้ความสาคัญกับผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance)
ในระดับต่างๆ และเพื่อใช้ประโยชน์จากการรายงานแผน/ผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
5) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการติดตามและตรวจสอบ เพื่อรับรองงบการเงินจาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการดาเนินงานโครงการสาคัญเป็นประจาทุกปี
(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*)
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งออกเป็น ผู้รับบริการหลัก
คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (14 กรม) และเกษตรกร สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก คือ หน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน
- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญต่อผลผลิ ต ต่อการบริการที่มีให้และต่อการปฏิบัติการ
ของส่วนราชการอย่างไร
- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
ความต้ องการและความคาดหวั งผู้ รั บบริ การและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยส่ วนใหญ่ มี ความต้ องการและคาดหวั ง
การประสานงาน การให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาตรงตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการ รวมทั้ง
สามารถสร้างความเข้าใจและ/หรือ นาไปปฏิบัติได้ เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือตรงตามวัตถุประสงค์ สื่อประชาสัมพันธ์
มีความหลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่าย แสดงดังตารางต่อไปนี้
ประเด็นความต้องการความคาดหวัง
กระบวนการ
ภารกิจ/อานาจหน้าที่
ที่สร้างคุณค่า
ส่วนราชการสังกัด กษ.
เกษตรกร
1. บริหารโครงการ
1. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของ - การจัดทาแนวทาง และแผนการ - การเปิดโอกาสให้มสี ่วนร่วม
สาคัญ/โครงการพิเศษ
ดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม มี
ในกระบวนการจัดทาแผน
กระทรวง
ของกระทรวงไปสู่
ความต้องการ และ
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผน ความชัดเจน และสามารถนาไป
การปฏิบัติ
ปฏิบัติได้
แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน
การปฏิบัตริ าชการ โครงการ และ
- โครงการ/กิจกรรม มีความ
โครงการพิเศษ
สอดคล้องกับความต้องการ
และศักยภาพของ พื้นที่/
ชุมชน สร้างงาน/อาชีพ และ
เพิ่มรายได้
2. พัฒนาระบบราชการ 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของ - การสื่อสารทาความเข้าใจ และให้
กระทรวง
คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการ
ของกระทรวง
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผน พัฒนาองค์กรในระดับ
การปฏิบัตริ าชการ โครงการ และ
ส่วนราชการ และระดับกระทรวง
โครงการพิเศษ
3. ตรวจราชการ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาแผน - การประสาน สื่อสาร สร้าง
ความเข้าใจ การตรวจราชการ
การตรวจราชการประจาปี
ทีช่ ัดเจน เหมาะสมตามช่วงเวลา
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจ
ของการตรวจราชการ
ราชการ ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจราชการ ติดตาม
ความก้าวหน้า และรายงานผลการ
ดาเนินงานของสานักตรวจราชการ
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กระบวนการ
ที่สร้างคุณค่า

ภารกิจ/อานาจหน้าที่

ประเด็นความต้องการความคาดหวัง
ส่วนราชการสังกัด กษ.
เกษตรกร

รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารด้านการ
ตรวจราชการ
4. ตรวจสอบภายใน
ของกระทรวง

5. การดาเนินการ
ด้านกฎหมายของ
กระทรวง
6. ช่วยเหลือเกษตรกร
และผูย้ ากจน

7. สงเคราะห์เกษตรกร

5. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

- ผู้ตรวจสอบมีการสรุปผล
การตรวจพบเบื้องต้นภายหลัง
การตรวจสอบแล้วเสร็จและ
เปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจได้
แสดงความคิดเห็นและชี้แจง
เพิ่มเติม
7. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและ
- เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอา
ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ใจใส่ สามารถชี้แจง ตอบข้อ
กระทรวง และกฎหมายอื่นที่
ซักถาม ให้คาแนะนาแก้ไขและ
เกี่ยวข้อง
ข้อขัดข้องการปฏิบัติได้อย่างดี
9. ดาเนินการบริหารกองทุนเพื่อ
- การบริหารจัดการกองทุน
- การชี้แจงข้อมูลและทา
ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่อง
หมุนเวียนเป็นไปอย่างโปร่งใส
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ร้องเรียน
เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบ
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
ได้
เกษตรกรและผูย้ ากจน
- เกษตรกรและผู้ยากจนได้รับ
การช่ ว ยเหลื อ ความต้ อ งการ
รวดเร็ว และทันการณ์
9. ดาเนินการบริหารกองทุนเพื่อ
- การบริหารจัดการกองทุน
- เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่อง
สงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปอย่าง
อย่างรวดเร็ว เพียงพอ
ร้องเรียน
โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรงตามความต้องการ และ
ตรวจสอบได้
ทันการณ์

8. บริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน

9. ดาเนินการบริหารกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่อง
ร้องเรียน
9. พัฒนาทรัพยากร
1. กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคคลของกระทรวง
และพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
10. บริหารทรัพยากร
6. กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคคลของกระทรวง
และพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
11. จัดการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
กระทรวง

8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารงานและการ
บริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้าน
การเกษตร

12. ประชาสัมพันธ์
ด้านการเกษตร

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารงานและการ
บริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และ

- การประสานการดาเนินการ
ได้รวดเร็ว และทันการณ์

- ได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียน
ตามความต้องการ ด้วย
ความรวดเร็ว และทันเวลา
-

- การพัฒนาความรู้ ทักษะได้ตรง
ตามความจาเป็นในการปฏิบัติงาน
- การดาเนินการ การสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย มีความรวดเร็ว
โปร่งใส และตรวจสอบได้
- การให้คาปรึกษาแนะนาในด้าน - การให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
สารสนเทศ/ระบบฐานข้อมูล
อย่างถูกต้องและตรงกับ
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ความต้องการ
และการตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว คือ
เว็บไซต์ กษ. และเว็บไซด์
สป.กษ.
- สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารด้าน - การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การเกษตรและสหกรณ์ได้สะดวก
ข่าวสาร รวดเร็วมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และทันการณ์
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กระบวนการ
ที่สร้างคุณค่า
13. บริหารจัดการ
ด้านการเกษตร
ต่างประเทศ
14. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตร
พันธสัญญา

ประเด็นความต้องการความคาดหวัง
ส่วนราชการสังกัด กษ.
เกษตรกร

ภารกิจ/อานาจหน้าที่
เผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้าน
การเกษตร
4. ดาเนินการและประสานงานกับ
องค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับ
กิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ

- การประสานงาน การเจรจา
ระหว่างประเทศ และการส่งเสริม
ความร่วมมือเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา
และตรงตามวัตถุประสงค์
7. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและ
- การสร้างการรับรู้ให้เกิดความรู้
ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ความเข้าใจ กลไก และการ
กระทรวง และกฎหมายอื่นที่
ดาเนินงานตามระบบเกษตร
เกี่ยวข้อง
พันธสัญญา

-

-

ที่มา : จากรายงานผลสารวจความต้องการความคาดหวัง และความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
- ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่สาคัญมีหน่วยงานใดบ้าง
และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ
และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*)
ส่วนราชการ/องค์การ
ที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานกลาง เช่น
สานักงบประมาณ,
สานักงาน ก.พ.ร.,
กระทรวงการคลัง,
สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
- สถาบันการศึกษา
(มหาวิทยาลัย)
- รัฐวิสาหกิจ (ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.))
- องค์กรอิสระ
- เอกชน, สื่อมวลชน

ลักษณะการเข้ามา
เกี่ยวข้อง
กากับดูแล สป.กษ.

ร่วมกันปฏิบตั ิงาน

รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเกษตร

กลไกที่สาคัญในการสื่อสาร และข้อกาหนดสาคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันในหลาย
รูปแบบ เช่น การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงาน หนังสือราชการ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
Social Media โดยมีข้อกาหนดในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
- กฎหมาย ระเบียบ
- มติคณะรัฐมนตรี
- ขอบเขตการจ้าง
- ข้อตกลง ความร่วมมือ
- กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บทบาทในการสร้าง
นวัตกรรม
การถ่ายทอดองค์
ความรู้/แลกเปลี่ยน
ข้อมูล/การให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการและการ
ดาเนินงานโครงการ
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2. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อม
ด้านการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ และระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด ประเภทการแข่งขันและ
จานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลต่อการดาเนินการของส่วนราชการ
- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดาเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็นดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งเป็นอย่างไร
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ส่งผลให้ภาครัฐ
ของไทยต้องมีก ารปรับ ตัว ปรับ ระบบการบริห ารจัดการภายในเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งแนวคิดการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับคู่แข่งขันเป็นประเภท
การแข่งขันที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการบ่งชี้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร
และนาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาประยุกต์ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพขององค์กรต่อไป
จากแนวความคิด “ไทยแลนด์ 4.0”ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ ามาบริห ารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ที่มีภ ารกิจสาคัญ
ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ หากย้อนหลังไปในอดีต
ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร “โมเดล
ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ดี
ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นั้น นอกจากต้องเผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ
“กับดักความเหลื่อมล้าของความมั่ งคั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าทาย
รัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นความมุ่งมั่น
ของ พลเอก ประยุ ทธ์ จั นทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
“ไทยแลนด์ 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ
1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur)
2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
เมื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จาเป็นต้องบูรณาการ และปรับเปลี่ยนการทางานของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
ทั้งในเรื่องข้อมูลและกระบวนการทางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่
เพื่อให้เกิดการกากับ ควบคุม บริหารจัดการที่เป็นภาพเดียวกันทั้งองค์กร โดยเฉพาะสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่ง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและอานวยการขับเคลื่อนการทางานในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่
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ให้สามารถทางานเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการทางานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่สามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงการทางานให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
กระบวนงานสาคัญ และอานวยความสะดวกในการติดต่อ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อ
พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร ให้สามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงการทางานให้เกิดการบูรณา
การระหว่างกระบวนงานสาคัญ และอานวยความสะดวกในการติดต่อและการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยได้คัดเลื อกประเด็น การแข่งขัน “การปรั บเปลี่ยนและสร้ า งมาตรฐานการทางานไปสู่ร ะบบดิจิทัล ”
เปรียบเทียบกับ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในการจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพและจัดทามาตรฐานข้อมูลด้าน
การพาณิชย์ เพื่อจัดทามาตรฐานข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อการบูรณาการในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึง
การการแปลงข้อมูล (Data Mapping) ที่ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนความหมายของข้อมูล
ประเด็นการเทียบเคียง ประกอบด้วย
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตการดาเนินงาน
- ระยะเวลาการดาเนินงาน
- งบประมาณ
- ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
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ระดับกรม
ประเด็นการแข่งขัน
(1)
วัตถุประสงค์

ขอบเขตการดาเนินงาน

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ

การปรับเปลี่ยนและสร้างมาตรฐานการทางานไปสู่ระบบดิจิทัล
ของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพและจัดทามาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์
(2)
- เพื่อจัดทามาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกัน
ได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก
- เพื่อตรวจสอบปรับปรุงรหัสข้อมูลด้านการพาณิชย์ ให้มีความถูกต้อง
และลดความซ้าซ้อน ของรหัสข้อมูลโดยอาศัยข้อมูลจากการทา
พจนานุกรมข้อมูลกระทรวงพาณิชย์
- พัฒนาระบบข้อมูลเปิด (Open Data) ของกระทรวงพาณิชย์ โดย
คัดเลือกเฉพาะชุดข้อมูลเพื่อจัดทา Open Data ที่เป็น High Value
Data Set
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทาแนวคิดในการจัดทามาตรฐาน
ข้อมูลด้านการพาณิชย์ ให้รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามกรอบ
แนวทาง TH e-GIF 2.0
- จัดทารายการทะเบียนกลางมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์
- ออกแบบและพัฒนาระบบจดทะเบียนมาตรฐานข้อมูล (Data
Standard Registration) เพื่อใช้สาหรับการลงทะเบียน สืบค้น และ
สร้างมาตรฐานข้อมูลใหม่ โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานที่มีอยู่ในรูปแบบ
Web Application

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 13,710,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

การปรับเปลี่ยนและสร้างมาตรฐานการทางานไปสู่ระบบดิจิทัล
ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร
(3)
- พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร ให้สามารถ
สนับสนุนการเชื่อมโยงการทางานให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
กระบวนงานสาคัญ และอานวยความสะดวกในการติดต่อและ
การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

- ศึกษาสถานะ กระบวนการทางาน ข้อมูลและการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- วิเคราะห์และออกแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Analysis and Design
Digital Platform) สาหรับใช้งานร่วมกันภายในองค์กร และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร
- พัฒนา Web Application (การใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์)
และ Web Service (การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บไซต์) ของ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล
รองรับการนาเข้าและส่งออกชุดข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับ
ระบบสารสนเทศอื่นๆ
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

22

ระดับกรม
ประเด็นการแข่งขัน
(1)
ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน

การปรับเปลี่ยนและสร้างมาตรฐานการทางานไปสู่ระบบดิจิทัล
ของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพและจัดทามาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์
(2)
- แนวคิดในการจัดทามาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ ที่รองรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0
- รายการทะเบียนกลางมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์
- ระบบจดทะเบียนมาตรฐานข้อมูล (Data Standard Registration)
เพื่อใช้สาหรับการลงทะเบียน สืบค้น และสร้างมาตรฐานข้อมูลใหม่
โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานที่มีอยู่ในรูปแบบ Web Application

การปรับเปลี่ยนและสร้างมาตรฐานการทางานไปสู่ระบบดิจิทัล
ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร
(3)
- รายงานกระบวนการทางาน ข้อมูลและการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานที่สาคัญของ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
- ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ให้บริการในรูปแบบ Web Application
(การใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์)
- ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล Web Service (การแลกเปลี่ยนข้อมูล
- ผ่านเว็บไซต์) ที่เป็นตามมาตรฐานสากล

จากการเทียบเคียงประเด็นการแข่งขัน สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนและสร้างมาตรฐานการทางานไปสู่ระบบดิจิทัล โดยกาหนดมาตรฐานรองรับรายละเอียด
ที่ชัดเจน ในเรื่องมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานข้อมูลที่หน่วยงานสามารถนาไปพัฒนางานด้านดิจิทัลของหน่วยงานต่อไป ได้ แต่สาหรับสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ดาเนินการตั้งแต่ วิเคราะห์ข้อมูล และกระบวนการทางานทั้งหมดเพื่อหาจุดเชื่อมโยงสาหรับสร้างแพลตฟอร์ม ซึ่งจะเป็นรากฐานและทิศทางที่สาคัญในการพัฒนา
กรอบการทางานร่วมกันภายในสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่ระบบดิจิทัลในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
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(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน
- การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ และของประเทศ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สาหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)
1) การปรับเปลี่ยนผู้บริหารของหน่วยงาน ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
และการให้ความสาคัญต่อการบริหารผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ การมอบอานาจการบริหารงานของ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการจัดสรรประมาณสาหรับการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) การออกกฎหมาย/ปรับปรุงกฎหมายด้านการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล
ปัจจัยแต่ละด้าน
1. ปัจจัยภายใน

2. ปัจจัยภายนอก

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
- บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการองค์ความรู้ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่ภูมิภาค เป็นต้น
- บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ และปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเปลี่ยนแปลงทิศทางของประชาคมโลกและอาเซียน (Global Mindset) ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยียุคดิจิทัล และการติดต่อสื่อสารโลกไร้พรมแดน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการ ทาให้
หน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาประสิทธิภาพการทางานและการให้บริการ เช่น การปรับปรุงกระบวนงาน
การให้บริการและกระบวนการทางาน เป็นต้น

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- แหล่งข้อมูลสาคัญสาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง
- แหล่งข้อมูลสาคัญสาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการและ
จากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง
- มีข้อจากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และประสานขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยมีข้อจากัดคือข้อมูลบางประเด็นที่ได้รับไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลของสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โดยตรง
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ ด้านการปฏิบัติการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร
ความท้าทาย
สิ่งที่ท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ของ สป.กษ.
ด้านพันธกิจ
- ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของสานั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Driven) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เป็ น แกนหลั ก ในการบู ร ณาการการทางานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ความท้าทาย
สิ่งที่ท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ของ สป.กษ.
ด้านปฏิบัติการ
- พัฒนาระบบงาน โครงสร้าง กลไก เครื่องมือการทางาน ให้สามารถรองรับบทบาทการเป็นศูนย์กลาง
การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหาร และการปฏิบัติงานในทุกด้าน
รวมทั้งระบบปฏิบัตกิ ารฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานด้านการเกษตร
- พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและรองรับการดาเนินงาน
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์
ด้านความรับผิดชอบต่อ
- ส่งเสริม ผลักดันการออกกฎหมาย กฎระเบียบที่ก่อให้เกิดการรักษาผลประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
สังคม
ภาคการเกษตร
ด้านทรัพยากรบุคคล
- พัฒนาให้บุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน และการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้บริหารและผู้รับบริการ
- ส่งเสริมและวางแผนในการเตรียมคนเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภารกิจและโครงสร้างอายุ อีกทั้งสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้าเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
(13) ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
- องค์ประกอบสาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน การปรับปรุงโครงการ
และกระบวนการที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดผล
การดาเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ค่างานและโครงสร้าง
อัตรากาลัง การพัฒนากาลังคนคุณภาพ ฯลฯ
2) พัฒนา วิเคราะห์ และจัดทากระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในส่วนภูมิภาค
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น
ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระบบฐานข้อมูลกฎหมายด้านการเกษตร ฯลฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน
4) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5) ผลักดันและดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
6) จัดทาแผนและดาเนินงานตามระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

