กลุ่ม/ฝ่าย

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติงาน ปี 2563
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(บาท)

ลาดับที่

โครงการ

1

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
2) สรุปประเด็นและจัดทารายงานการประชุมฯ
3) แจ้งเวียนมติที่ประชุมฯ และติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
4) จัดทารายงานความก้าวหน้าตามมติที่ประชุม ตามคู่มือ อ.ก.พ. กาหนด
จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
1) ทบทวน รวบรวม ศึกษา วิเคราห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค
2) จัดทาปฏิทินและกาหนดกรอบการดาเนินงานให้สอดคล้องกับบกรอบดาเนินงานในระดับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด และระดับภาค
3) แต่งตั้งคณะทางานและประชุม หรือประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
4) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรร์ และจัดทาร่างแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด
5) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรร์ของจังหวัด
5.1) รับฟังปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

2

223,500

-

1. ระดับความสาเร็จในการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด
2. ร้อยละความสาเร็จในการ
อานวยการและประสานงาน
การแก้ไขปัญหาด้าน
ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัดระยะ
5 ปี

5.2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
6) สรุป ประมวลผล และสังเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเวทีการมีส่วนร่วม และจัดทาร่างแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์
7) จัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อกาหนดแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ
ตามข้อเสนอ
8) นาเสนอร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ 5 ปี ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ (กรณีไม่เห็นชอบต้อง
กลับไปขั้นตอนที่ 6)
9) จัดทารูปเล่มแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะเวลา 5 ปี ฉบับสมบูรณ์
10) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปรับทราบ

3

11) สรุปผลการดาเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ระยะ 5 ปี ตามระยะเวลาที่กาหนด
จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) ศึกษาแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรร์ของจังหวัด แผนงาน/โครงการ และ
วงเงินจัดสรรงบประมาณ
2) กาหนดกรอบการดาเนินงานและจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแผนงาน/โครงการ

-

1. ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน
การเกษตรและสหกรณ์
2. ร้อยละของจานวน
หน่วยงานที่มีข้อมูลแผนงาน/
โครงการ/งบประมาณ ถูกต้อง

หมายเหตุ

กลุ่ม/ฝ่าย

ลาดับที่

4

โครงการ
4) นาเสนอแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบ
5) ตรวจสอบการรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และเร่งรัดติดตามการ
จัดทาแผนปฏิบัติด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์
7) สรุปผลผลการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และปรับปรุงแก้ไข
กระบวนงาน
จัดทาคาขอตั้งงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
1) ศึกษาทาความเข้าใจกรอบแนวทางการดาเนินงานที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
ผู้ประสานงานหรือแหล่งงบประมาณ
2) แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑื
และวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ ให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ

งบประมาณ
(บาท)

แผนการปฏิบัติงาน ปี 2563
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-

1. จานวนแผนงาน//
โครงการด้านการเกษตร ที่
ได้รับบรรจุในคาขอ
งบประมาณของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
2. ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาคาของบประมาณด้าน
การเกษตรของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

-

ร้อยละความสาเร็จการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรที่
สาคัญของจังหวัด

3) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
รายละเอียดคาของบประมาณ
4) รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบรายละเอียดคาของบประมาณในภาพรวม
5) นาเสนอคาของบประมาณในภาพรวมต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และแจ้งคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (chief of operatione) เพื่อทราบด้วย
๖) นาคาของบประมาณจัดส่งให้แหล่งงบประมาณที่เสนอ
๗) ติดตามผลการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณที่เสนอขอ
๘) สรุปผลการของงบประมาณและแจ้งอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่า
ราชการจังหวัด และคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (chief of operation) ทราบ

5

การจัดทาแผนบริหารการจัดการสินค้าเกษตรทีส่ าคัญของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๑) รวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของสินค้าเกษตรในจังหวัดที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
๒) คณะทางานเพื่อพิจารณาคัดเลือกสินค้า เพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญ
๓) ประสาน รวบรวมข้อมูลตามชนิดสินค้าที่คัดเลือก
๔) วิเคราะห์และจัดทาร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญ
๕) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญ
๖) ปรับปรุงร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญตามข้อเสนอของเวทีประชาพิจารณ์
๗) นาเสนอร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญ ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) พิจารณา
๘) จัดทาแผนฉบับสมบูรณ์ และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ
๙) ดาเนินการพัฒนารายสินค้าตามแผน

หมายเหตุ

กลุ่ม/ฝ่าย

ลาดับที่

โครงการ
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การจัดทาแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๑) ศึกษาแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด เพื่อบูรณาการ การดาเนินงาน
และวงเงินจัดสรรงบประมาณ
๒) กาหนดกรอบดาเนินงานและจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนการปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืน
ของจังหวัดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๓) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาร่างแผนการปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๔) นาเสนอแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด
๕) บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

งบประมาณ
(บาท)

แผนการปฏิบัติงาน ปี 2563
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-

ระดับความสาเร็จในการ
ขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมม
ยั่งยืนของจังหวัด

-

ระดับความสาเร็จของการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่
สาคัญเชิงพื้นที่ในฐานะ
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและส
หกรร์ ตามขั้นตอน 1-6

-

ระดับความสาเร็จของการ
จัดทารายงานความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามขั้นตอน 1-9

๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗) ตรวจสอบการรายงานแผนการปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด และเร่งรัดติดตามการจัดทา
แผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘) สรุปผลการจัดทาแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด ปละปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน

7

การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานทีส่ าคัญเชิงพื้นทีใ่ นฐานะผูแ้ ทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
1) ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงงานที่สาคัญเชิงพื้นที่
2) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนฯ
3) จัดทาแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนฯ เสนอ คกก.ฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ
4) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
5) ติดตามผลการดาเนินงาน
6) สรุปผลการดาเนินงานให้ คกก.ฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
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รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์
1) ศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรร์ของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) กาหนดกรอบการรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร
และสหกรณ์
3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ติดตามและรวบรวมรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแผนงาน/โครงการ
5) รายงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
6) นาเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกรายไตรมาส

หมายเหตุ

กลุ่ม/ฝ่าย

ลาดับที่

9

10

โครงการ
7) จัดส่งรายงานปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัดให้สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
8) ปรับปรุงแก้ไขผลการดาเนินงานตามข้อเสนอของสานักแผนงานและโครงการพิเศษ
จัดทารายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) ศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) กาหนดกรอบการรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรม
ยั่งยืนของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ติดตามและรวบรวมรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรม
ยั่งยืนของจังหวัด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) บันทึกข้อมูลเข้าระบบแผนงาน/โครงการ
6) รายงานเกษตรและสหกรณ์
7) นาเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ทุกไตรมาส
8) จัดส่งรายงานปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของ
จังหวัด
9) ปรับปรุงแก้ไขผลการดาเนินงานตามข้อเสนอของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและเกษตรกรรม
ยั่งยืน
การจัดทาแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด
1) ศึกษาแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรที่สาคัญของจังหวัด
2) กาหนดแนวทางการจัดทาแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด

งบประมาณ
(บาท)
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3) กาหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตของการประเมินโครงการและสร้างตัวชี้วัด
4) วิเคราะห์ประเภทของข้อมูลเพื่อออกแบบกาหนดเครื่องมือทางการวิจัย

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-

ระดกับความสาเร็จของการ
จัดทารายงานการปฏิบัติงาน
เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามขั้นตอน 1-9

-

ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนบูรณาการ
โครงการด้านการเกษตรที่
สาคัญของจังหวัด

-

ระดับความสาเร็จของการ
ประเมินผลโครงการตาม
แผนงานและโครงการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ในจังหวัด

3) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/คณะทางาน เพื่อชี้แจงแนวทางจัดทาแผนงานฯ และร่วมจัดทาแผน
บูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด
4) รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมการจัดทาแผนงานบูรณาการฯ และจัดทาร่างแผนงานฯ
5) ปรับปรุงแก้ไขแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด
6) แจ้งเวียนแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
และถือปฏิบัติพร้อมส่งส่วนกลางเพื่อทราบ
7) ติตามการดาเนินวารแผนบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด ตามแผนการปฏิบัติที่
กาหนด
8) สรุปผลการปฏิบัติงานแผนบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด ส่งส่วนกลาง
การประเมินผลโครางการตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
1) คัดเลือกโครงการตามแผนงานและโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
2) ศึกษาวิเคราะห์โครงการพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แผนการปฏิบัติงาน ปี 2563
ไตรมาส 1

หมายเหตุ

กลุ่ม/ฝ่าย

ลาดับที่

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แผนการปฏิบัติงาน ปี 2563
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5) เก็บรวบรวมข้อมูล
6) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน พร้อมทั้งเขียนรายงานการประเมิน
7) รายงานคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

12 อานวยการและสนับสนุนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
1) ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และแนวทางการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) ประสานส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการตามแผนการตรวจราชการ เพื่อดาเนินการจัดเตรียมข้อมูล
ผลการดาเนินงาน ปัญหาข้อเสนอแนะทุกโครงการ เพื่อจัดทารายงานเป็นเอกสารเสนอผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรร์

ระดับความสาเร็จในการ
อานวยการและสนับสนุนการ
ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

3) ประสานงานการดาเนินงานแผนบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค และกรณีอื่นๆ
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4) ดาเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการเร่งด่วนของกระทรวง หรือผู้บริหารกระทรวง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย
จังหวัดพิษณุโลก
1) จัดทาคาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ /เกษตรปลอดภัย ระดับจังหวัด
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2) จัดทาคาสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตร
3) จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ /เกษตรปลอดภัย
ระดับจังหวัด
4) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อดาเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์/
เกษตรปลอดภัย
5) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตามและรวบรวมรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
อินทรีย์/เกษตรปลอดภัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) นาเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์/
เกษตรปลอดภัย ตอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
จังหวัดพิษณุโลก
1) จัดทาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
2) ขอจัดหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3) จัดส่งรายงานการประชุมฯให้สานักแผนงานและโครงการพิเศษ ทราบ
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) ศึกษา คู่มือ ระเบียบ และแนวทางในการจัดทาข้อมูล การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของจังหวัด
2) ร่วมประชุมและจัดทารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ของจังหวัด
3) ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
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-

-

งานที่ได้รับมอบหมาย

งานที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่ม/ฝ่าย

ลาดับที่
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กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

4) รายงานผลการดาเนินงานตามละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของจังหวัด ให้สานักงานจังหวัด
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ และแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
2) ร่วมประชุมและจัดทาข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัด
3) จัดทาข้อมูลรายละเอียดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอจังหวัด

แผนการปฏิบัติงาน ปี 2563
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

หมายเหตุ

-

งานที่ได้รับมอบหมาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์
ระดับจังหวัด
กิจกรรม
1) ประชุมคณะทางานฯ ไตรมาสละ 1 ครัง้
2) จัดกิจกรรมบูรณาการเชิงรุก

-

ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความพึงพอใจ
ในการประชาสัมพันธ์

2

โครงการตรวจติดตาม และเฝ้าระวังมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
1) ตรวจสอบการใช้เครือ่ งหมาย Q (สีเขียว) บน
ภาชนะบรรจุสินค้า (4 แห่ง)
2) อานวยการและประชาสัมพันธ์

5,000

สินค้าเกษตรที่ตรวจเป็นไป
ตามมาตรฐานมากกว่า
ร้อยละ 80

3

โครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบ
สินค้า Q
กิจกรรม
1) การตรวจประเมินและให้การรับรองสถานที่
จาหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงในตลาด/สด
ร้านค้าหน้าฟาร์ม/อื่นๆ
2.) การส่งเสริมสถานที่จาหน่ายสินค้า และการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สินค้า Q เป็นที่รจู้ ักมากขึ้น
โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้
สินค้า Q (Retaurant)
1) การตรวจประเมินและให้การรับรองสถานที่
ร้านอาหาร Q
2) ประชาสัมพันธ์โครงการร้านอาหารวัตถุดิบ
ปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (วัสดุ/จ้างเหมา)
3) อานวยการและประสานโครงการ
(ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และอื่นๆที่จาเป็น)

-

แผงค้า/ร้านค้าที่ตรวจผ่าน
ตามมาตรฐานมากกว่า
ร้อยละ 80

-

ร้านค้าอาหารที่เข้าร่วม
ยังไม่ได้รับการ
โครงการตรวจผ่านตาม
จัดสรรงบประมาณ
มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 80

4

ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ

กลุ่ม/ฝ่าย
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกร
และโครงการพิเศษ

ลาดับที่
1

2

3

4

โครงการ
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม
1) ประชุมคณะทางานฯ ไตรมาสละ 1 ครัง้
2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาเวทีเสนอแผนความต้องการ
/แผนพัฒนากลุ่ม ของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
3) สรุปผลการจัดเวทีเพื่อให้ได้แผนความต้องการกลุ่ม และนาข้อมูล
ที่ได้แจ้งหน่วยงานร่วมบูรณาการทราบ
4) ติดตามเยี่ยมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ
5) รวบรวมแผนปฏิบัติการของจังหวัดและแผนความต้องการ
ของกลุ่มในภาพรวม ส่งให้ กนท.
6) รายงานความก้าวหน้าประจาเดือน ทุกสิ้นเดือน

งบประมาณ
(บาท)
70,242

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ร้อยละ 80ของเกษตกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถ
เสนอความต้องการของกลุ่ม

และมีแผนพัฒนากลุ่ม

โครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์ปราชญ์)
กิจกรรม
1) เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร
2) รายงานความก้าวหน้าประจาเดือน

-

โครงการพระราชดาริ
กิจกรรม
1) ศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ
2) จัดประชุมคณะทางานติดตามความก้าวหน้าโครงการ
3) ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานในพื้นที่
4) ประชาคมปัญหาความต้องการเกษตรกรโครงการ
รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จานวน 1 ครัง้
5) รายงานผลการดาเนินงานโครงการ รายไตรมาส 4 ครัง้

80,000

งานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
ระดับจังหวัด
กิจกรรม
1) จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร
เตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
2) จัดทาร่างแผนภัยพิบัติด้านการเกษตรของจังหวัด(ภัยแล้ง อุทกภัย)
3) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประจาเดือน
4) รายงานสถานการณ์/ผลกระทบ/ผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย/
รายงานข้อมูลให้ส่วนกลางทราบ

แผนการปฏิบัติงาน ปี 2563
ไตรมาส 1

เกษตรกรร้อยละ 80

มีการดาเนินกิจกรรม
ทางการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้
ประชาชนในพื้นที่โครงการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถพึ่งพาตนเองได้

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
40,000 บาท

จังหวัดพิษณุโลกมีแผน
เตรียมรับสถานการณ์
ภัยพิบัติด้านการเกษตร
และเกษตรกรสามารถรับ
ทราบสถานการณ์การเกิด
ภัยพิบัติด้านการเกษตร

กลุ่ม/ฝ่าย

ลาดับที่

5

6

7

โครงการ
5) จัดทาฐานข้อมูล/วิเคราะห์พื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้าซาก
6) ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์น้า สภาพอากาศ เตือนภัย
โรคระบาดพืช/สัตว์ ผ่าน website สานักงาน
งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
กิจกรรม
1) การรับคาร้องขอความช่วยเหลือ กู้เงิน อชก.
2) การดาเนินการไกล่เกลี่ยคู่กรณ์ (เจ้าหนี้) ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์คาขอกู้เงิน อชก.
ของ ธ.ก.ส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
ระดับจังหวัดเพื่อพิจาณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมของผู้กู้
4) รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
5) ประชาสัมพันธ์ กองทุนหมุนเวียนฯ ผ่าน งานจังหวัดเคลื่อนที่
งานคลินิคเกษตร ฯลฯ
งานเกษตรพันธสัญญา
กิจกรรม
1) การรับลงทะเบียนเกษตรพันธสัญญา
2) ประชาสัมพันธ์ งานเกษตรพันธสัญญา ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น website สานักงาน
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสาคัญ
กิจกรรม
1) จัดทาแผนการดาเนินงาน
2) ติดตามงานในพื้นที่
3) รายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

แผนการปฏิบัติงาน ปี 2563
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-

เกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือ
มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
และปรับปรุงคุณภาพที่ดิน
และมีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

-

เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน
ลดความเสี่ยงด้านรายได้
ลดต้นทุนค่าขนส่ง การตลาด
ผลผลิตมีคุณภาพ ตรงตาม
ความต้องการของตลาด

-

หมายเหตุ

