คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
กระบวนงานจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 กันยายน 2562

สารบัญ
สารบัญ ........................................................................................................................................................... A
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน .............................................................................................. 1
2. ขอบเขต .................................................................................................................................................. 1
3. คาจากัดความ ......................................................................................................................................... 2
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ ............................................................................................................................ 4
5. แผนผังกระบวนงาน ................................................................................................................................ 5
5.1) ภาพรวมของกระบวนงานจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กษ. และการติดตามประเมินผล .................. 5
5.2) Flow Chart กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กษ. ............................................................ 6
5.3) Flow Chart กระบวนการติดตามประเมินผล ................................................................................. 7
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ............................................................................................................................ 8
6.1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กษ. ............................................... 8
6.2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนงานการติดตามประเมินผล .......................................................... 10
7. มาตรฐานคุณภาพงาน.......................................................................................................................... 11
7.1) คุณภาพงาน กระบวนงานจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กษ. .......................................................... 11
7.2) คุณภาพงาน กระบวนงานติดตามประเมินผล .............................................................................. 16
8. ระบบติดตามและประเมินผล ............................................................................................................... 18
9. เอกสารอ้างอิง ...................................................................................................................................... 18
10. แบบฟอร์มที่ใช้ ................................................................................................................................ 18
ภาคผนวก .................................................................................................................................................... 19
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม .................................................................... 19

1

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
1.1 เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน
1.2 เพื่อใช้เป็นเอกสารที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามกระบวนงานจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล และการติดตามประเมินผล
1.3 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ มุ่ ง ไปสู่ ก ารบริ ห ารงานคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานที่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและบรรลุ
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน

2. ขอบเขต
การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และการติ ด ตามประเมิ น ผล ของศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี เ นื้ อ หาและลั ก ษณะการด าเนิ น การครอบคลุ ม การปฏิ บั ติ ง านใน 2
กระบวนงานย่อย ดังนี้
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับ
- การเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทาโครงการ/กิจกรรม ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ
- การจัดทาแผนปฏิบัติการ
- การเผยแพร่แผนปฏิบัติการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. การติดตามประเมินผล
- การติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านใช้ วิ ธี ก ารก าหนดแบบการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ระยะเวลาในการติดตาม ที่หน่วยงานต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านักงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบเป็น
ระยะๆ เช่น การรายงานเป็นรายเดือน หรือ รายไตรมาส เป็นต้น
- การประเมินผลความสาเร็จของการปฏิบัติราชการว่าสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่กาหนดหรือไม่ โดยกาหนดตัวชี้วัดการประเมินผลอย่างความชัดเจน
สามารถบ่งชี้ผลสาเร็จของแผนงาน/โครงการได้
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชา
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3. คาจากัดความ
แผนปฏิ บั ติ ก าร คื อ แผนที่ ท าขึ้ น ส าหรั บ ใช้ ใ นการบริ ห ารหน่ ว ยงานให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ และมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่หน่วยงานกาหนด มีระบบการทางานที่ชัดเจน ใช้งบประมาณ
คุ้มค่า แผนปฏิบัติการจะแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ทรัพยากรและงบประมาณ โดยระบุ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในการดาเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หน่วยงานจะใช้แผนปฏิบัติการนี้เป็น
เครื่องมือในการประสาน การดาเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบให้ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกับแผนอื่นของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ หมายถึง สภาพที่ส่วนราชการต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทางที่ส่ ว น
ราชการจะมุ่งไป สิ่งที่ส่วนราชการต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ที่ส่วนราชการต้องการในอนาคต
ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องคานึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น สามารถทาได้โดย
การนาพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น หน่วยงานต้องการดาเนินการในประเด็นใดเป็น
พิเศษ และหลังจากได้ดาเนินการดังกล่าวแล้วต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด
แนวทางการขับเคลื่อน หมายถึง การนาประเด็นการพัฒนามาสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติ ซึ่ง มี
ลักษณะเป็นเชิงมาตรการในการดาเนินงาน ว่าจะดาเนินงานในด้านใด
เป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องนาประเด็นการพัฒนามาพิจารณาว่า
หากสามารถดาเนินการจนประสบความสาเร็จตามประเด็นการพัฒนาแต่ละข้อ ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
และได้รับผลประโยชน์อย่างไร
ผลผลิต หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้
หรือไม่ ขั้นตอนนี้ เราจะต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยคาที่ชัดเจน ทั้งในแง่ของ
คาจากัดความและการระบุขอบเขต โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกนาเป็นหลักในการกาหนด ค่าเป้าหมายในลาดับต่อไป
โครงการ หมายถึง แผนงานย่อยที่ ประกอบด้วยกิจกรรม รายละเอียดของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ระยะเวลาที่ดาเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ วิธีการหรือขั้นตอนในการดาเนินงาน งบประมาณที่ใช้ ตลอดจน
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
การติดตาม หมายถึง กระบวนที่กระทาภายหลังที่โครงการดาเนินงานเสร็จสิ้น โดยมี เป้าหมายเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจ
ติดตามหลังจากโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น การติดตามเป็นกระบวนการวัด
หรือตรวจสอบการดาเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ ว่ามีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการ
และการน าทรั พยากรของโครงการมาใช้ ในการดาเนิ นงานเป็น ไปตามวัต ถุ ประสงค์ และระยะเวลาหรื อ
กาหนดการที่กาหนดไว้ในแผนหรือไม่
การประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้ เกิดสารสนเทศ เพื่อช่ว ยให้ ผู้ บริห ารตัดสิ นใจอย่างมี
ประสิทธิภาพสูง เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด การประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของ
โครงการ/แผนงาน กล่าวคือ แผนงาน/โครงการที่ได้ดาเนินการแล้ว ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ
แผนงานหรือไม่เพียงใดสามารถทาได้ทั้งการประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินขณะที่แผนงาน/โครงการ
กาลังดาเนินการอยู่ และการประเมินผลแผนงาน/โครงการหลังจากการดาเนินงานได้สิ้นสุดแล้ว
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คณะกรรมการ CIO กษ.)
หมายถึง หมายถึง คณะกรรมการที่กากับดูแลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริห าร
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จัดการ โดยมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการ
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล และจัดทาแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง คณะทางานที่ดูแลในเรื่องการจัดทา
พิจารณา กลั่นกรอง แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงวิเคราะห์แนวทางขับเคลื่อน
กลั่นกรองและกาหนดประเด็น การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) จัดทาแผนพัฒ นาการใช้
ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และการขับเคลื่อนภารกิจ
นโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานด้านแผนงาน ผู้แทนจากหน่วยงานศูนย์สารสนเทศ เป็น
อนุกรรมการ
ชื่อย่อของหน่วยงาน
กษ.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สป.กษ.
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศทส.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กวก.
กรมวิชาการเกษตร
กปม.
กรมประมง
ปศ.
กรมปศุสัตว์
ชป.
กรมชลประทาน
พด.
กรมพัฒนาที่ดิน
กสก.
กรมส่งเสริมการเกษตร
กสส.
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กตส.
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สศก.
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สปก.
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มกอช.
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ฝล.
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กกข.
กรมการข้าว
มม.
กรมหม่อนไหม
อ.ต.ก.
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
อ.ส.ค.
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
อสป.
องค์การสะพานปลา
กยท.
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
สวพส.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สวก.
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล และการติดตามประเมินผล มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน
ความรับผิดชอบ
เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ๑. จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสาร
๒. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ๑. กากับ ดูแล ควบคุม การจัดทาแผนปฏิบัติการ
สารสนเทศและการสื่อสาร สื่อสาร
ดิจิทัลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะกรรมการเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. พิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล กระทรวง
สารสนเทศกระทรวงเกษตร
เกษตรและสหกรณ์
และสหกรณ์
คณะอนุ ก รรมการจั ด ท า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. จัดทา พิจารณา กลั่ นกรอง แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นดิ จิ ทั ล
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และจัดทาแผนพัฒนาการใช้
๒. วิเคราะห์ แนวทางขับเคลื่ อน กลั่ นกรองและ
ประโยชน์ ข้อมูล ขนาดใหญ่
ก าหนดประเด็ นการใช้ ประโยชน์จ ากข้ อมูล
(Big Data) ของกระทรวง
ขนาดใหญ่ (Big Data) จัดทาแผนพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์
ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และ
การขับเคลื่อนภารกิจ นโยบาย ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๓. เสนอผลการด าเนิ น งานให้ ค ณะกรรมการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนราชการภายในสังกัด กษ.
๑. จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ภายใต้
ประเด็นการพัฒนาที่รับผิดชอบ
๒. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่รับผิ ดชอบ และ
รายงานผลการดาเนินงานแก่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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5. แผนผังกระบวนงาน
5.1) ภาพรวมของกระบวนงานจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กษ. และการติดตามประเมินผล
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นโยบายผูบ้ ริหารกระทรวง
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
- แผน ICT ฉบับเดิม
- แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลสภาพปัจจุบัน จุดแข็ง/
จุดอ่อน/โอกาส/อุปสรรค
- แนวโน้มการพัฒนาด้านดิจิทัล
- ระบบเทคโนโลยีปัจจุบัน
- ความต้องการด้านดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดิจิทลั ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนด โครงการ/
กิจกรรมที่จะ
ดาเนินการ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณา ปรับปรุง/
แก้ไข

จัดทาคาของบประมาณ
ประจาปี

พรบ. งบประมาณประจาปี

ประเด็นการพัฒนา
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

นาเสนอ
คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพิจารณา

กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล
ติดตาม กากับ ประเมินผล รายงานผล

กระบวนการติดตามประเมินผล

ดาเนินงานตามแผน

แผนปฏิบัติงานรายโครงการ
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5.2) Flow Chart กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กษ.
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษาเหตุผลความจาเป็น
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดแนวทางการดาเนินการ
และขออนุมัติดาเนินการ
3. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการดิจิทลั ของ กษ.

7 วัน

ศทส. สป.กษ.

4. การสร้างความเข้าใจในแนวทาง
และแผนการดาเนินงาน
5. ฝ่ายเลขานุการ (ศทส.สป.กษ.)
ยกร่าง แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของ
กษ.

7 วัน

6. นาเสนอคณะทางาน เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของคณะทางาน
7. ประมวลผล และปรับปรุงร่าง
แผนปฏิบัติการดิจิทลั ของ กษ.
8. นาเสนอ ร่าง แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลต่อคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กษ. เพื่อ
ขอความเห็นชอบ
9. สรุปผลและแจ้งเวียนให้
หน่วยงานด้าน ICT ในสังกัด กษ.
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
10. ถ่ายทอดแผนฯสู่หน่วยปฏิบัติ
11. กากับ ติดตามและรายงานผล
การดาเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ กษ.

ขั้นตอน

7 วัน
7 วัน

14 วัน

7 วัน
7 วัน
no

ศทส. สป.กษ.
,คณะกรรมการ CIO กษ.
ศทส. สป.กษ., ส่วน
จุดควบคุม:การ
ราชการด้านเทคโนโลยี มอบหมายผู้แทน
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในสังกัด กษ.
ศทส. สป.กษ., คณะทางาน
ฯ
ศทส. สป.กษ.
ความเสี่ยง : การ
ไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
อย่างแท้จริง
ศทส. สป.กษ., คณะทางาน
ฯ
ศทส. สป.กษ.

20 วัน

ศทส. สป.กษ.
,คณะกรรมการ CIO กษ.

7 วัน

ศทส. สป.กษ., หน่วยงาน
ในสังกัด กษ.

14 วัน

ศทส. สป.กษ., หน่วยงาน
ในสังกัด กษ.
ศทส. สป.กษ.
,คณะกรรมการ CIO กษ.

yes

7 วัน

จุดควบคุม/
ความเสี่ยง
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5.3) Flow Chart กระบวนการติดตามประเมินผล
กิจกรรม

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1. การได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามเอกสารขาวคาดแดงของ
สานักงบประมาณ
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการราย
โครงการ
3. ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
รายโครงการ

5 วัน

4. รายงานผลการดาเนินงานราย
โครงการ (รายเดือน/รายไตร
มาส)
5. รวบรวม บันทึก และวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการดาเนินงาน
6. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน

5 วัน

7. การนาเสนอผูบ้ ริหารเพื่อ
รับทราบ

5 วัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศทส. สป.กษ., หน่วยงาน
ในสังกัด กษ., สานัก
งบประมาณ
ศทส. สป.กษ., หน่วยงาน
ในสังกัด กษ.
ศทส. สป.กษ., หน่วยงาน ความเสี่ยง : การ
ในสังกัด กษ.
ดาเนินงานไม่
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราย
โครงการ
ศทส. สป.กษ., หน่วยงาน
ในสังกัด กษ.

5 วัน

ศทส. สป.กษ., หน่วยงาน
ในสังกัด กษ.
ศทส. สป.กษ.

5 วัน

ศทส. สป.กษ., ผู้บริหาร

10 วัน

จุดควบคุม/
ความเสี่ยง
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กษ.
1) ศึกษาเหตุผลความจาเป็น กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เป็นการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายรัฐบาล, ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม, แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, แนวโน้มการพัฒนาด้านดิจิทัล, นโยบายผู้บริหาร รวมถึงอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เข้าใจประเด็นหลัก เป้าหมายของนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนพั ฒนาที่เกี่ยวข้อง
และใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานต่อไป
2) กาหนดแนวทางการดาเนินการและขออนุมัติดาเนินการ
เป็ น การกาหนดแผนการด าเนิน งาน รวมถึงแนวทางการดาเนินงานในเรื่ อ งนี้ ซึ่งในการ
ดาเนิ น งานดังกล่ าวคณะกรรมการ CIO กษ. จะดาเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา เพื่อดาเนินงาน
พิจารณา กลั่นกรอง แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเบื้องต้น ก่อนสรุปผล และส่งให้
คณะกรรมการ CIO กษ. พิจารณาต่อไป
3) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กษ.
คณะกรรมการ CIO กษ. ดาเนินการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน
ดิจิทัล และจัดทาแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิด
การบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ สามารถบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน ได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมี
องค์ประกอบ คือ
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานคณะอนุกรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3. ผู้แทนจากหน่วยงานด้านแผนงาน
อนุกรรมการ
ของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ผู้แทนจากหน่วยงานศูนย์สารสนเทศ
อนุกรรมการ
ของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมการและเลขานุการ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. หัวหน้ากลุ่มบริหารข้อมูลการเกษตร
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อานาจหน้าที่
1. จัดทา พิจารณา กลั่นกรอง แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9
2. วิเคราะห์แนวทางขับเคลื่อน กลั่นกรองและกาหนดประเด็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) จัดทาแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตร และการขับเคลื่อนภารกิจ นโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. เสนอผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. มีอานาจเชิญเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่ว มเพื่อให้ ข้อมูล หรือข้อเสนอแนะตามความ
จาเป็น
5. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมาย
4) การสร้างความเข้าใจในแนวทางและแผนการดาเนินงาน
ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ จัดทาร่างแผนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
และสร้ า งความเข้ า ต่ อ คณะอนุ ก รรมการฯ ในประเด็ น อ านาจหน้ า ที่ แนวทางการด าเนิ น งาน แผนการ
ดาเนินงาน
5) ฝ่ายเลขานุการ (ศทส.สป.กษ.) ยกร่าง แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กษ.
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ นาข้อมูลที่ได้ศึกษา วิเคราะห์ มาดาเนินการเรียบเรียง
และยกร่างเป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กษ. โดยมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่อง บริบทแห่งอนาคตด้าน
การเกษตร วิสัยทัศน์ที่สร้างโอกาสในอนาคตด้านการเกษตร เป้าหมาย ตัวชี้วัด และการแปลงนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู่แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้าน
การเกษตร ซึ่งในแต่ล ะยุ ทธศาสตร์ ต้องมี เป้าหมายภาคการเกษตร ผลผลิ ตภาคการเกษตร แนวทางการ
ขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6) นาเสนอคณะทางาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะทางาน
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความเห็ น ของ
คณะอนุกรรมการฯ โดยนาความเห็นจากคณะทางานมาปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
7) ประมวลผล และปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กษ.
ดาเนินการประมวลผล และปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กษ. ให้เกิดความครบถ้วน
สมบูรณ์ในทุกมิติ ซึ่งเมื่อประมวลผลในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว สามารถนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
8) นาเสนอ ร่าง แผนปฏิบัติการดิจิทัลต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กษ. เพื่ อขอ
ความเห็นชอบ
เมื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม
ความเห็นของหน่วยงานผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ดาเนินการนาเสนอต่อคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ
9) สรุ ป ผลและแจ้ ง เวี ย นให้ ห น่ ว ยงานด้ า น ICT ในสั ง กั ด กษ. ใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ดาเนินงาน
นาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน
เพื่อรับทราบ และนาไปปฏิบัติต่อไป
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10) ถ่ายทอดแผนฯสู่หน่วยปฏิบัติ
จัดประชุมชี้แจงเพื่อทาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กษ. ไปยังหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน เพื่อนาสู่การปฏิบัติ
11) ก ากั บ ติ ด ตามและรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ กษ.
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กษ. ทั้งนี้อาจทาแบบสอบถามไปยัง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน

6.2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนงานการติดตามประเมินผล
1) การได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามเอกสารขาวคาดแดงของสานักงบประมาณ
จากการได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเพื่อดาเนินการ ทางสานักแผนงานของทุกกรม
จะดาเนินการจัดทาแผนจัดสรรงบประมาณ และใช้งานในหน่วยงานกรมต่อไป
2) การจัดทาแผนปฏิบัติการรายโครงการ
หน่วยงานเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้รับแผนจัดสรรงบประมาณ จะดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติการของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานโครงการ
ซึ่งจะกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน พร้อมระยะเวลาการดาเนินงาน เพื่อใช้ในการควบคุมการ
ดาเนินงานที่จะเกิดขึ้น
3) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการรายโครงการ
เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการรายโครงการ ทั้งนี้
หากไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ควรมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4) รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ (รายเดือน/รายไตรมาส)
เมื่อหน่ ว ยงานดาเนิ น การตามแผนปฏิบัติการของโครงการ จะต้องมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานรายโครงการ เพื่อจะได้รับทราบในภาพรวมของการดาเนินการทั้งหมด ซึ่งการรายงานผลการ
ดาเนินงานจะมีแบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงาน และกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานตามที่
กาหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นการรายงานประจาเดือน หรือการรายงานรายไตรมาส
5) รวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล ผลการดาเนินงาน
เป็นการรวบรวมผลการดาเนินงานรายโครงการ จากหน่วยงานที่ดาเนินงาน รวมถึงบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลเข้าสู่ระบบ พร้อมทั้งทาการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานในมิติต่างๆ เช่น
การดาเนินงานตามเวลาที่วางแผนไว้ได้หรือไม่ การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น
6) จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
จัดทารายงานผลการดาเนินงานในภาพโครงการ และภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทั้งหมดของ กษ. โดยการรายงานผลควรแสดงในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
7) การนาเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ
หน่วยงานดาเนินการนาผลการดาเนินงานงานโครงการ การประเมิ นผลโครงการ นาเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อรับทราบต่อไป

7. มาตรฐานคุณภาพงาน
7.1) คุณภาพงาน กระบวนงานจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กษ.
ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
1 ศึกษาเหตุผลความ
7 วัน การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน
จาเป็น กฎหมาย
นโยบายรัฐบาล, ยุทธศาสตร์ชาติ,
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
, แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, ยุทธศาสตร์
เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี,
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12,
แนวโน้มการพัฒนาด้านดิจิทัล, นโยบาย
ผู้บริหาร รวมถึงอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพื่อให้เข้าใจประเด็นหลัก
เป้าหมายของนโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
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กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการและขออนุมัติ
ดาเนินการ

7 วัน

กาหนดแผนการดาเนินงานในภาพรวม
ของกระบวนการจัดทาแผน รวมถึง
แนวทางการดาเนินงานในเรื่องนี้ ซึ่งใน
การดาเนินงานดังกล่าวคณะกรรมการ
CIO กษ. จะดาเนินการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นมา เพื่อดาเนินงาน

มาตรฐานคุณภาพ
มีผลการศึกษา วิเคราะห์
ประเด็นหลัก เป้าหมายของ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะ
เชื่อมโยงในการพัฒนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนการดาเนินงานต้องมี
ความชัดเจนในทุกมิติ ทั้ง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร
กลุ่ม
- นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ - ยุทธศาสตร์ชาติ
เทคโนโลยี - แผนพัฒนาดิจิทัล
สารสนเทศ
เพือ่ เศรษฐกิจและ
ศทส.สป.กษ.
สังคม
- แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ ระยะ
20 ปี
- แผนพัฒนา
การเกษตรในช่วง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
กลุ่ม
- แผนการจัดทา
ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลของ กษ.
สารสนเทศ
ศทส.สป.กษ.

แบบฟอร์ม
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ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา

3

แต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ กษ.

7 วัน

4

การสร้างความเข้าใจใน
แนวทางและแผนการ
ดาเนินงาน

7 วัน

รายละเอียดงาน
พิจารณา กลั่นกรอง แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในเบื้องต้น ก่อนสรุปผล และส่งให้
คณะกรรมการ CIO กษ. พิจารณาต่อไป
คณะกรรมการ CIO กษ. ด าเนิ น การ
แต่ ง ตั้ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นดิ จิ ทั ล และจั ด ท า
แผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูล ขนาด
ใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
เรี ย บร้ อ ยและบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
และการขั บเคลื่ อ นการด าเนิ นงานด้ า น
Big Data ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ สามารถบูรณาการไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝ่ ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ
จั ด ท าร่ า งแผนการด าเนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการฯ และสร้างความเข้า
ต่อคณะอนุกรรมการฯ ในประเด็นอานาจ

มาตรฐานคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

เอกสาร

มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรมการ
จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน
ดิจิทัล และจัดทาแผนพัฒนา
การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่ม
- คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุ
ยุทธศาสตร์
กรมการจัดทา
เทคโนโลยี
แผนปฏิบัตกิ ารด้าน
สารสนเทศ
ดิจิทัล และจัดทา
ศทส.สป.กษ.
แผนพัฒนาการใช้
ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big
Data) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แผนการดาเนินงานต้องมี
ความชัดเจนในทุกมิติ ทั้ง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลุ่ม
- แผนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์
ของ
เทคโนโลยี
คณะอนุกรรมการฯ
สารสนเทศ
ศทส.สป.กษ.

แบบฟอร์ม
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ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
5

ฝ่ายเลขานุการ
(ศทส.สป.กษ.) ยกร่าง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของ กษ.

14 วัน

6

นาเสนอคณะทางาน
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของคณะทางาน

7 วัน

รายละเอียดงาน
หน้าที่ แนวทางการดาเนินงาน แผนการ
ดาเนินงาน
ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุ กรรมการฯ นา
ข้อมูลที่ได้ศึกษา วิเคราะห์ มาดาเนินการ
เรียบเรียง และยกร่างเป็นแผนปฏิบัติการ
ดิ จิ ทั ล ของ กษ. โดยมี ร ายละเอี ย ด
ครอบคลุมในเรื่อง บริบทแห่งอนาคตด้าน
การเกษตร วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ส ร้ า งโอกาสใน
อนาคตด้านการเกษตร เป้าหมาย ตัวชี้วัด
และการแปลงนโยบายและแผน
ระดั บ ชาติ ว่ าด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิทั ล เพื่อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมสู่ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมด้ า น
การเกษตร ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ต้องมี
เป้ า หมายภาคการเกษตร ผลผลิ ต ภาค
การเกษตร แนวทางการขับเคลื่ อนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรฐานคุณภาพ

ร่าง แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กษ. มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ประกอบด้วย บริบทแห่ง
อนาคตด้านการเกษตร
วิสัยทัศน์ที่สร้างโอกาสใน
อนาคตด้านการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และการ
แปลงนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สู่แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมด้าน
การเกษตร ซึ่งในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ต้องมี เป้าหมาย
ภาคการเกษตร ผลผลิตภาค
การเกษตร แนวทางการ
ขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ รายงานการประชุมคณอนุ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ รั บ ฟั ง กรรมการฯ มีความครบถ้วน
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ โดยนา ทุกประเด็น

ผู้รับผิดชอบ

เอกสาร

แบบฟอร์ม

กลุ่ม
- ร่าง แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์
ดิจิทัลของ กษ.
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศทส.สป.กษ.

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยี

- รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ
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7

ประมวลผล และ
ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของ กษ.

7 วัน

8

นาเสนอ ร่าง แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลต่อ
คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กษ. เพื่อขอความ
เห็นชอบ
สรุปผลและแจ้งเวียนให้
หน่วยงานด้าน ICT ใน
สังกัด กษ. ใช้เป็น
แนวทางในการ
ดาเนินงาน

20 วัน

9

7 วัน

รายละเอียดงาน
ความเห็นจากคณะทางานมาปรับปรุงร่าง
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ดาเนินการประมวลผล และปรับปรุงร่าง
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของ กษ. ให้ เ กิ ด
ความครบถ้วน สมบูรณ์ในทุกมิติ ซึ่งเมื่อ
ประมวลผลในส่ ว นนี้ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
สามารถนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
ด าเนิ น การน าเสนอต่ อ คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ค วาม
เห็นชอบ

มาตรฐานคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
สารสนเทศ
ศทส.สป.กษ.

เอกสาร

การปรับแก้ ร่างแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของ กษ. มีการ
ปรับแก้ครบทุกประเด็น

กลุ่ม
- ร่าง แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์
ดิจิทัลของ กษ.
เทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุงตาม
สารสนเทศ
ความเห็นที่ประชุม)
ศทส.สป.กษ.

- มีวาระการนาเสนอเพื่อ
พิจารณา
- มีรายงานการประชุมผล
การพิจารณา

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศทส.สป.กษ.

น าแผนปฏิ บัติ ก ารดิ จิทั ล ของกระทรวง - บันทึกมีความชัดเจน
เกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบ - มีเล่มแผนปฏิบัติการดิจิทัล
จากผู้ บ ริ ห ารของกระทรวงเกษตรและ
ฉบับสมบูรณ์เป็นเอกสาร
สหกรณ์ แจ้ ง เวี ย นไปยั ง หน่ ว ยงานใน
แนบ
สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุ ก
หน่วยงาน เพื่อรับทราบ และนาไปปฏิบัติ
ต่อไป

แบบฟอร์ม

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศทส.สป.กษ.
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รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
10 ถ่ายทอดแผนฯสู่หน่วย
14 วัน จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงเพื่ อ ท าการถ่ า ยทอด - มีรูปเล่ม แผนปฏิบัติการ
กลุ่ม
ปฏิบัติ
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของ กษ. ไปยั ง
ดิจิทัลกระทรวงเกษตร
ยุทธศาสตร์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
และสหกรณ์ สาหรับการ
เทคโนโลยี
สหกรณ์ทุกหน่วยงาน เพื่อนาสู่การปฏิบัติ
เผยแพร่
สารสนเทศ
- จัดประชุม เรียนเชิญ
ศทส.สป.กษ.
หน่วยงานต่างๆ เข้ารับฟัง
11 กากับ ติดตามและ
7 วัน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ - มีแบบฟอร์มติดตามผลการ
กลุ่ม
รายงานผลการ
ก า ร ดิ จิ ทั ล ข อ ง ก ษ . ทั้ ง นี้ อ า จ ท า
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ยุทธศาสตร์
ดาเนินงานต่อที่ประชุม
แบบสอบถามไปยั ง หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
การดิจทิ ัลของ กษ.
เทคโนโลยี
คณะกรรมการ
ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ทุ ก
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน
ศทส.สป.กษ.
กษ.

เอกสาร

แบบฟอร์ม
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7.2) คุณภาพงาน กระบวนงานติดตามประเมินผล
ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
1 การได้รับการจัดสรร
5 วัน หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณ ตามเอกสาร
ตามเอกสารงบประมาณประจาปี (ขาว
ขาวคาดแดงของสานัก
คาดแดง) โดยจะทาการแจ้งหน่วยงานที่
งบประมาณ
เกี่ยวข้องรับทราบ และเตรียมการ
ดาเนินการต่อไปในงบประมาณนั้นๆ
2 การจัดทาแผนปฏิบัติการ 5 วัน หน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
รายโครงการ
ของโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนินงานโครงการ ซึ่งจะกาหนด
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน พร้อม
ระยะเวลาการดาเนินงาน เพื่อใช้ในการ
ควบคุมการดาเนินงานที่จะเกิดขึ้น
3 ดาเนินการตาม
เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลา
แผนปฏิบัติการราย
ที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการราย
โครงการ
โครงการ

4

รายงานผลการ
ดาเนินงานรายโครงการ
(รายเดือน/รายไตรมาส)

5 วัน

การรายงานผลการดาเนินงานจะมี
แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงาน
และกาหนดให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจเป็น

มาตรฐานคุณภาพ
มีเอกสาร แผนจัดสรร
งบประมาณประจาปี

ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร
สผง. ทุก
แผนจัดสรรงบประมาณ
กรม
ประจาปี

มีกรอบระยะเวลาดาเนินงาน
ของแต่ละขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน

หน่วยงานที่
ดาเนิน
โครงการ
ด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แบบฟอร์ม

หน่วยงานที่
ดาเนิน
โครงการ
ด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัล
หน่วยงานที่
ดาเนิน
โครงการ
ด้าน

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการ
ติดตามแผนงาน/
โครงการ
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5

รวบรวม บันทึก และ
วิเคราะห์ข้อมูล ผลการ
ดาเนินงาน

10 วัน

6

จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน

5 วัน

7

การนาเสนอผู้บริหารเพื่อ
รับทราบ

5 วัน

รายละเอียดงาน
การรายงานประจาเดือน หรือการรายงาน
รายไตรมาส
รวบรวมผลการดาเนินงานรายโครงการ
จากหน่วยงานที่ดาเนินงาน รวมถึงบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลเข้าสู่ระบบ
พร้อมทั้งทาการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดาเนินงานในมิติต่างๆ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานในภาพ
โครงการ และภาพรวมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดของ
สป.กษ. โดยการรายงานผลควรแสดงใน
รูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
หน่วยงานดาเนินการนาผลการดาเนินงาน
โครงการ การประเมินผลโครงการ
นาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบต่อไป

มาตรฐานคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัล
บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล ผล กลุ่ม
การดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศทส.
รายงานผลการดาเนินงาน ทั้ง กลุ่ม
ในรูปแบบ บรรยาย และกราฟ ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศทส.
รายงานในการประชุม
กลุ่ม
คณะกรรมการเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์
สารสนเทศ กษ.
เทคโนโลยี
จัดทาบันทึกข้อความรายงาน สารสนเทศ
แก่ผู้บริหาร
ศทส.
บันทึกมีความชัดเจน

เอกสาร

แบบฟอร์ม
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8. ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบการติดตามและประเมินผล ทาง ศทส.สป.กษ. จะเป็นผู้ดาเนินการสอบถามการดาเนินงานจากทุก
หน่วยงานในสังกัด กษ. โดยจะใช้แบบฟอร์ม การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมในการสอบถาม
ซึ่งเมื่อรวบรวมแบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว ศทส.สป.กษ. จะประมวลผลในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อนาเสนอต่อ
ผู้บริหารต่อไป ซึ่งการสอบถามไปยังหน่วยงาน จะทาการสอบถามไปทุก 3 เดือน

9. เอกสารอ้างอิง
1. ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

10. แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
ประจาปี พ.ศ…………….
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
ให้แทนที่เครื่องหมาย  ด้วย  ในหัวข้อที่ท่านต้องการ
สถานะโครงการ/กิจกรรม  เสร็จสิ้น
 อยู่ระหว่างดาเนินการ

 ยังไม่ดาเนินการ

สถานะขั้นตอน/กิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม
ระยะเวลาที่กาหนดในโครงการ
เวลาที่ดาเนินการจริง
1
2
3
4
5
ในกรณีที่ดาเนินโครงการ/กิจกรรมไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด ให้ระบุเหตุผล/ปัญหาทีเกิด/แนวทางแก้ไขปัญหา

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
บาท
การเบิกจ่าย
จานวนงบประมาณ วันที่กาหนดตามสัญญา ผลการเบิกจ่ายจริง
งวดที่ .......
งวดที่ .......
งวดที่ .......
งวดที่ .......
งวดที่ .......
ในกรณีที่การเบิกจ่ายเงินไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด ให้ระบุเหตุผล/ปัญหาทีเกิด/แนวทางแก้ไขปัญหา
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ผลการดาเนินงานในภาพรวม

ปัญหา/แนวทางปรับปรุงในภาพรวม

