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รายงานผลการจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององค์กร
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 2555
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คําอธิบายการตอบคําถาม
รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร
• ส่วนราชการในที่นี้ หมายถึง “ จังหวัด ” ที่ดําเนินการตามตัวชี้วดั นี้
• การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ผู้รับบริการ หรือการบริหาร
จัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ
• การตอบคําถามจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งในส่วนของลักษณะขององค์กร และ
ระหว่างหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
• คําถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคําถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบคําถาม โดยมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องนั้นๆ จึงจะถือว่าได้ตอบคําถามในข้อนั้นๆ แล้ว
• คําถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคําถามที่ส่วนราชการต้องตอบคําถาม แต่การตอบคําถามดังกล่าวอาจจะ
ยังไม่มีคามสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ หรือด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
สําหรับกรณีคําถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ดาํ เนินการ ให้สว่ นราชการตอบว่า “ ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก
......................” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดําเนินการ)
• คําถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่
เกี่ยวข้องกับคําถามในข้อนี้ ”
• การตอบคําถาม ให้ส่วนราชการอธิบาย บริบทที่สําคัญขององค์กร ที่เกี่ยวข้องในแต่ละคําถาม โดยใช้วิธีการ
พรรณนาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตารางตามความเหมาะสมในแต่ละคําถาม
ลักษณะสําคัญขององค์กร
ลักษณะสําคัญขององค์กรแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการปฏิบัติการ
ของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่สําคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และความท้า
ทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการลักษณะสําคัญขององค์กรแสดงบริบทเพื่อให้เข้าใจ
ส่วนราชการมากขึ้น และเพือ่ ชี้นําและจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลแต่และสารสนเทศที่ส่วนราชการควรนําเสนอใน
การอธิบายในหมวด 1 – 7ต่อไป
กรุณาตอบคําถามดังต่อไปนี้
1.ลักษณะองค์กร
เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่สําคัญกับประชาชน
ผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
(1) คําถาม
- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#)
พันธกิจและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ก) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
ข) ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรูด้ ้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมงและปศุสตั ว์
ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
ง) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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คําถาม
- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#)
คําตอบ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)
แนวทางและวิธีการให้บริการ
1. เกษตรกร
1. สํารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร
2. จัดทําแผนการพัฒนาการเกษตรระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด
3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
4. ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และ
การจัดการด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกร
5. บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร
6. บริการข้อมูลและสารสนเทศทางการเกษตร
7. ติดตามแนะนําเกษตรกรให้สามารถผลิตและจัดการผลผลิตทางการเกษตร
2. เอกชน หรือประชาชน
1. กรอกใบสมัครความต้องการการรับบริการต่างๆ
ทั่วไป
2. ให้คําปรึกษาแนะนําตามปัญหาและความต้องการ พร้อมทั้งสนับสนุน
เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
3. บางกรณีเจ้าหน้าที่สํารวจปัญหาความต้องการในพื้นที่ร่วมกับผู้รับบริการ
เพื่อหาแนวทางแก้ไข
4. สรุปผลการให้บริการเสนอเกษตรจังหวัด / ผู้ว่าฯ ตามลําดับ
3. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
1. ประสานแผนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
2. ประสานร่วมในการถ่ายทอดความรู้และให้บริการด้านการผลิต และ
การจัดการผลผลิตพืช
3. ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
4. กลุ่มองค์กรเกษตรกรและ
1. ให้คําปรึกษาแนะนําตามปัญหาและความต้องการ พร้อมทั้งสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน
เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาดูงานกลุ่มประสบผลสําเร็จ
3. จัดเวทีเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้
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(2) คําถาม
- วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร (#)
- เป้าประสงค์หลักของส่วนราชการคืออะไร (#)
- วัฒนธรรมในส่วนราชการคืออะไร (#)
- ค่านิยมของส่วนราชการที่กาํ หนดไว้คืออะไร (#)
คําตอบ
1. วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอาหารที่
ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
2. เป้าประสงค์
1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและ
จัดการสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
2. เกษตรกรมีความรู้ และทักษะในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว
องค์กรและวิสาหกิจชุมชนเกษตร
3. เกษตรกรมีความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวติ และประกอบอาชีพ
3. วัฒนธรรม
4. ค่านิยม

“ มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นําการเปลี่ยนแปลง ”

(3) คําถาม
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ
สายงาน ระดับตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น (#)
คําตอบ
1.ข้าราชการ
ระดับตําแหน่ง / จํานวน
สายงาน /อายุ / วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติ
งาน

ชํานาญ
งาน

4
1
0
1
0
0
1

1
0
2
0
0
1
1

ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญ
การ
การ
การ
พิเศษ

อํานวย รวม
การ
(คน)
(ระดับ
ต้น)

ร้อยละ

ส่วนราชการ
1. สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
2. สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
3. สํานักงานเกษตรอําเภอแก่งคอย
4. สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค
5. สํานักงานเกษตรอําเภอวิหารแดง

6.สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแซง
7.สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมอ

3
1
0
4
2
2
1

11
3
4
0
2
3
2

3
0
1
1
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0

23
5
7
5
4
6
6

24.7
5.4
7.5

5.4
4.3
6.5
6.5
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8.สํานักงานเกษตรอําเภอดอนพุด
9.สํานักงานเกษตรอําเภอหนองโดน
10.สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาท
11.สํานักงานเกษตรอําเภอเสาไห้
12.สํานักงานเกษตรอําเภอมวกเหล็ก
13.สํานักงานเกษตรอําเภอวังม่วง
14.สํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ

รวม
อายุ
1.อายุตัวเฉลี่ย
2.อายุราชการเฉลี่ย
วุฒิการศึกษา
1.ต่ํากว่า ป.ตรี
2.ป.ตรี
3.ป.โท
รวม

1
0
0
0
0
1
0
9

0
1
1
0
2
0
1
10

1
0
1
1
2
1
2
20

2
4
4
4
2
3
2
46

0
0
0
0
1
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
1

4
5
6
5
7
5
5
93

อายุโดยรวมเฉลี่ย

32.2
5.4

34.3
5.05

51.2 51.7
28.1 28.1

56.1
32.2

52
31

46.0
20.9
รวม

14
70
9
93

2.ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา
ลูกจ้างประจํา
1.พนักงานขับรถยนต์
2.คนงาน
3.พนักงานอัดสําเนา
พนักงานราชการ
1.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
2.เจ้าพนักงานธุรการ
รวม
อายุ
1.อายุตัวเฉลี่ย
2.อายุราชการเฉลี่ย
วุฒิการศึกษา
1.ตํากว่า ป.ตรี
2.ป.ตรี
3.ป.โท

4.3
5.4
6.5
5.4
7.5
5.4
5.4
100

จํานวน

รวม

ร้อยละ

4
4
1

4
4
1

10.51
10.51
2.63

15
14
38

15
14
38

39.47
36.84
100

36
10

-

-

13
25
-

13
25
-

34.21
65.79
-
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(4) คําถาม
- ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบ้าง ในการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน (#)
คําตอบ
1. เทคโนโลยี / นวัตกรรมใหม่
1.1 เทคโนโลยีด้านการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
1.2 เทคโนโลยีด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร
1.3 เทคโนโลยีด้านธุรกิจเกษตร
1.4 เทคโนโลยีด้านการพัฒนากลุ่ม
1.5 เทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูล และสารสนเทศการเกษตร
2. อุปกรณ์
2.1 เครื่องมือติดต่อสือ่ สาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โมเด็ม
อินเตอร์เน็ต เครื่อง LCD วิทยุสื่อสาร
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
2.3 เครื่องวัดความหวาน เครื่อง GPS
2.4 เครื่องทําความเย็น หรือตู้เย็น
2.5 อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป เครื่องขยายเสียง
2.6 รถยนต์ราชการ
3. สิ่งอํานวยความสะดวก (สถานที่ 3.1 อาคารสํานักงาน
ให้บริการ / สถานที่ทํางาน)
3.2 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
3.2 ศูนย์คัดเลือก บรรจุหีบห่อและวิเคราะห์สารพิษ (ผัก)
3.3 อาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์/ศูนย์ผลิตและแปรรูป (ชุมชน)
(5) คําถาม
- ส่วนราชการดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่สําคัญอะไรบ้าง (#)
คําตอบ
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย
ส่วนราชการทีป่ รึกษา
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ผู้รกั ษาการตามกฎหมาย
1.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการให้ นายกรัฐมนตรี/สํานักนายกรัฐมนตรี
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
สอดคล้องกับข้อกําหนดที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บัญญัติไว้ ในฐานะที่เป็นหน่วย
ราชการส่วนภูมิภาค
2.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพล เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่
นายกรัฐมนตรี/สํานักนายกรัฐมนตรี
เรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของ
เพิ่มเติม
หน่วยงาน
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3.พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การ กระทรวงการคลัง
2502 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม คลัง การบัญชี การเบิกจ่าย
รวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ เป็นต้น
4.พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
5.พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
พ.ศ. 2553

6.พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิด พ.ศ. 2539 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับการผลิต การมี การขอ
อนุญาต การตรวจสอบ บทบาท
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนสิทธิและ
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ
กําหนดนโยบายและวางแผนการ
พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้รฐั รักษาเสถียรภาพด้าน
ราคาและความมั่นคงในอาชีพ
เกษตรกร เพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ให้ดขี ึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไป
เพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริงและมี
กระบวนการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐด้านการปฏิบัติตาม
นโยบายเกษตรกรรม อันจะนําไปสู่
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภา
เกษตรกรแห่งชาติเพือ่ ให้ทําหน้าที่
เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เกษตรกรรม
การที่เจ้าหน้าที่ดําเนินกิจการต่าง
ๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้
เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการ
เฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ใน
กรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิด
ความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตาม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กรม
วิชาการเกษตร
นายกรัฐมนตรีและ รมต. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

นายกรัฐมนตรี/สํานักนายกรัฐมนตรี
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7.พ.ร.บ.ข้อมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540

8.พ.ร.ฎ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
9.พ.ร.ฎ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2526 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
10.ระเบียบสํานักนายกรัฐ
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมระเบียบสํานักนายกรัฐ
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549
11.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547

หลักกฎหมายเอกชนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็น
การไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิด
ในการกระทําต่าง ๆ เป็นการ
เฉพาะตัวเสมอไป
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
นายกรัฐมนตรี/สํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติในการจัดเก็บ มีไว้ หรือการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานทั้งข้อมูลบุคคลและ
สาธารณะ แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ การเบิกค่าเช่า กระทรวงการคลัง
บ้านของข้าราชการ
เกี่ยวกับสิทธิการเบิกจ่าย
งบประมาณในการเดินทางไป
ราชการของข้าราชการ

กระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับการจัดหา ควบคุมและ
จําหน่ายพัสดุของหน่วยงาน

สํานักนายกรัฐมนตรี

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
งบประมาณการประชุม ฝึกอบรม
ดูงาน เป็นต้น

กระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับรถยนต์ส่วนกลาง การ
สํานักนายกรัฐมนตรี
รายงาน การซ่อมและการเก็บรักษา
กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ สรรหา
แต่งตั้ง บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้
ราชการ

สํานักนายกรัฐมนตรี
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14. พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

1. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ประกอบกิจการในระดับชุมชนเป็น
วิสาหกิจ
2. สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมี
สิทธิในการขอรับการส่งเสริม
สนับสนุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องตามความต้องการ
ของวิสาหกิจชุมชน
15. ระเบียบกระทรวงการคลัง 1. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ด้านพืชด้านประมง ด้านปศุสตั ว์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี และด้านการเกษตรอื่นๆ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546
2. ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เรือ่ งหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน พ.ศ. 2546
และแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2549 มีหน้าที่รายงาน
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ สํารวจ
ความเสียหายให้ความช่วยเหลือ
และการส่งหลักฐาน
1. ให้มตี ัวแทนอาสาสมัครเกษตร
16. ระเบียบกระทรวงเกษตร
และอาสาสมัครยุวเกษตรกรทํา
และสหกรณ์ว่าด้วยการ
หน้าที่ประสานเชื่อมโยง
บริหารงานอาสาสมัครเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ
และอาสา สมัครยุวเกษตร
2. มีระบบการส่งเสริม พัฒนาและ
สนับสนุน การเรียนรู้ของอาสา
สมัครเกษตรและอาสายุวเกษตรกร
3. มีระบบเครือข่าย ประสานงาน
พัฒนาทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเกษตร
17.ระเบียบกรมส่งเสริม
เป็นกรอบและแนวทางในการ
การเกษตรว่าด้วยแนวทางการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตรประจําตําบลให้เป็นไป
การเกษตรระดับตําบล
ตามนโยบายและมาตรการของ
ภาครัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่รับจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทุกสาขา
อาชีพ ส่งเสริมประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1. กรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่
รายงาน สํารวจความเสียหาย
ด้านการเกษตรทั้งหมด และให้
ความช่วยเหลืองบประมาณ
เฉพาะด้านพืชเท่านั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงาน
ปฏิบัติงานหลักในฐานะหน่วยงาน
เลขานุการคณะกรรมการอาสาสมัคร
เกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดเป็น
ระเบียบปฏิบัตขิ องหน่วยงานในสังกัดที่
ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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18.พ.ร.บ..เศรษฐกิจการเกษตร
พ.ศ. 2522 และประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์

เป็นกรอบในการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร และการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสาน
กรมส่งเสริมการเกษตรในการออก
ประกาศ กําหนดวิธีการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ

ข. ความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
(6) คําถาม
- โครงสร้างองค์กร และวิธีการจัดการทีแ่ สดงถึงการกํากับดูแลของตนเองที่ดีเป็นเช่นใด (#)
คําตอบ โครงสร้างองค์กร

เกษตรจังหวัด
(อํานวยการระดับต้น)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ข้าราชการ 5 คน
ลูกจ้างประจํา 4 คน

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
ข้าราชการ 5 คน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร
ข้าราชการ 5 คน

สํานักงานเกษตรอําเภอ
จํานวน 13 อําเภอ

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
ข้าราชการ 5 คน
พนักงานราชการ 1 คน
กลุ่มอารักขาพืช
ข้าราชการ 2 คน

อัตรากําลัง สํานักงานเกษตรอําเภอ
1.เกษตรอําเภอ จํานวน 13 ตําแหน่ง
2.เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบตําบล/งานสถาบัน จํานวน 65 คน (ข้าราชการ 50 คน พนักงานราชการ 15 คน)
3.เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบงานด้านธุรการ จํานวน 24 คน (ข้าราชการ 11 คน พนักงานราชการ 13 คน)
4.ลูกจ้างประจํา จํานวน 4 คน
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นราชการสังกัดส่วนภูมภิ าค ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด
และในส่วนของหน่วยงานย่อยในระดับอําเภอ จะมีการกํากับดูและจากนายอําเภออีกคํารบหนึ่ง นอกจากนี้จะมีการ
กํากับดูแลตนเอง โดยเกษตรจังหวัดสระบุรใี นฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีการตรวจสอบจากหน่วยต้นสังกัด เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท และจากหน่วยงานภายนอก หรือผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียจากการดําเนินงาน เช่น
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ เกษตรกรหรือชุมชนต่าง ๆ โดยโครงการที่ดําเนินการโดยใช้เงินจากงบพัฒนาจังหวัด
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/ กลุ่มจังหวัด จะมีคณะกรรมการติดตามงานโครงการของจังหวัด ติดตามการดําเนินงานของโครงการนั้นๆ เพิ่มอีกทาง
หนึ่งด้วย
(7) คําถาม
- ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน มีหน่วยงาน
ใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติพร้อมกัน (#)
- ข้อกําหนดทีส่ ําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีอะไรบ้าง
- มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร
คําตอบ
ส่วนราชการ / องค์กรที่
บทบาทหน้าทีใ่ นการ ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญใน
แนวทางและวิธีการ
เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติรว่ มกัน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
สื่อสารระหว่างกัน
1. องค์กรปกครองส่วน
จัดเวทีชมุ ชนเก็บข้อมูล 1. สํานักงานเกษตร
ประสานแผนปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น (อปท.)
วางแผน ปฏิบัติงาน
จังหวัด / อําเภอ
ประสานงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนวิชาการ
ประสานการปฏิบัติงาน
ให้บริการด้านการเกษตร 2. อปท. สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
2.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 1.วางแผนร่วมกัน
1. สํานักงานเกษตร
ประสานแผนปฏิบัตงิ าน
(สังกัดส่วนกลางและ
ประสานแผนปฏิบัติงาน
2.ปฏิบัติงานร่วมกัน
จังหวัด / อําเภอ
ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องใน
ประสานงบประมาณและ
3.ให้บริการและแก้ไข
กําหนดเป้าหมาย
จังหวัด)
ปัญหาด้านการเกษตร
รวมกลุ่มเกษตรกร และ ร่วมกันดําเนินงาน
จัดเวทีเรียนรู้
2. ส่วนราชการอื่นที่
เกี่ยวข้องทําหน้าที่ร่วม
ถ่ายทอดวิชาการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
ให้บริการด้านเกษตร
3.สถาบันศึกษาและองค์กร 1.วางแผนร่วมกัน
กําหนดอย่างไม่เป็น
ประสานแผนและวิธีปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ
2.ปฏิบัติงานร่วมกัน
ทางการซึ่งส่วนใหญ่
ร่วมกัน
3.ให้บริการและแก้ไข
เป็นลักษณะร่วมกัน
ปัญหาด้านการเกษตร
ปฏิบัติงานและศึกษา
ร่วมกัน

๑๒

(8) คําถาม
- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของส่วนราชการคือใครบ้าง (#)
- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ มีความต้องการ และความคาดหวังที่สาํ คัญ
อะไรบ้าง (#)
- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#)
คําตอบ
ความต้องการ / ความ
แนวทางและวิธีการ
กลุ่มผู้รับบริการ
บริการทีใ่ ห้
คาดหวัง
สื่อสารระหว่างกัน
1. เกษตรกร
1.ข้อมูลการเกษตรต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน การสื่อสารแบบสองทาง
2.ความรู้และเทคโนโลยี
ฉับไว ทันเหตุการณ์
(แบบรายบุคคล กลุ่ม
3.คําปรึกษา คําแนะนํา
และปฏิบัติได้จริง
และมวลชน) ผ่านระบบ
4.การบริการทางการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตร และ
ผ่านช่องทางสื่อสารทีม่ อี ยู่
เช่น สือ่ ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไชต์
เป็นต้น
2. เอกชนหรือประชาชน 1.คําปรึกษาด้านการเกษตร ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ผ่านช่องทางสื่อสารทีม่ อี ยู่
ทั่วไป
2.ข้อมูลการเกษตร
ฉับไว ทันเหตุการณ์
เช่น สือ่ ประชาสัมพันธ์
3.วิชาการและเทคโนโลยี และปฏิบัติได้จริง
โทรศัพท์ จดหมาย
ทางการเกษตร
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไชต์
เป็นต้น
3. กลุ่มองค์กรและ
1.ข้อมูลการผลิต/แปรรูป ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน การสื่อสารแบบสองทาง
วิสาหกิจชุมชน
2.ความรู้ เทคโนโลยี
ฉับไว ทันเหตุการณ์
(แบบรายบุคคล กลุ่ม
3.คําปรึกษา คําแนะนํา
และปฏิบัติได้จริง
และมวลชน) ผ่านระบบ
4.การบริการทางการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตร และ
ผ่านช่องทางสื่อสารทีม่ อี ยู่
เช่น สือ่ ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไชต์
เป็นต้น

๑๓

กลุ่มผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย

บริการทีใ่ ห้

1. องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)

ข้อมูล สารสนเทศ
แผนพัฒนาการเกษตร

2. เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานและส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล สารสนเทศ
เทคโนโลยี

3. ภาคเอกชน

ข้อมูล สารสนเทศ
แผนพัฒนาการเกษตร

ความต้องการ / ความ
แนวทางและวิธีการ
คาดหวัง
สื่อสารระหว่างกัน
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ผ่านช่องทางสื่อสารทีม่ อี ยู่
ปัจจุบันถูกต้อง ครบถ้วน เช่น หนังสือราชการ
และปัจจุบัน
โทรศัพท์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไชต์
เป็นต้น
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ผ่านช่องทางสื่อสารทีม่ อี ยู่
ปัจจุบันถูกต้อง ครบถ้วน เช่น หนังสือราชการ
และปัจจุบัน
โทรศัพท์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไชต์
เป็นต้น
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ผ่านช่องทางสื่อสารทีม่ อี ยู่
ปัจจุบันถูกต้อง ครบถ้วน เช่น หนังสือราชการ
และปัจจุบัน
โทรศัพท์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไชต์
บริการที่สํานักงานผ่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
เป็นต้น

2. ความท้าทายต่อองค์กร
ก. สภาพการแข่งขัน
(9) คําถาม
- สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกของประเทศ ของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้ส่วน
ราชการตอบตามเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ) (#)
- ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด (#)
- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในแต่ละประเด็นดังกล่าว เมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันเป็นอย่างไร (#)

๑๔

คําตอบ
ประเภทการแข่งขัน

คู่แข่ง

1.การแข่งขันภายใน 1.สํานักงานเกษตร
จังหวัดข้างเคียง

2.หน่วยราชการ
ภายในจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง

2.การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ

ผลการดําเนินงาน
ปัจจุบันเมื่อ
ประเด็นการแข่งขัน
เปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง
1.การพัฒนาการผลิต 1.ไม่แตกต่างกัน
พืชที่สําคัญ (ข้าว)
ในเรื่องผลผลิต
และการตลาด แต่
การรับรองสู่ GAP
จะดีกว่าเนื่องจาก
กระทบภัย
ธรรมชาตินอ้ ยกว่า
2.การพัฒนา
2.สระบุรถี ือว่า
ผลิตภัณฑ์ตอ่ เนื่อง
ด้อยกว่า
โดยเฉพาะจุดจํา
หน่วย ซึ่งจังหวัด
ข้างเคียงมีแหล่ง
ท่องเที่ยว และจุด
บริการคนเดินทาง
3.ให้บริการและการ 3.สระบุรดี อ้ ยกว่า
ช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากหน่วย
วิชาการที่
สนับสนุนและ
เกี่ยวข้องอยู่นอก
พื้นที่จังหวัด
1.การปฏิบัติงานใน 1.ด้อยกว่า
พื้นที่
โดยเฉพาะปัญหา
งบประมาณและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ

สํานักงานเกษตรจังหวัดยังไม่มีการแข่งขั้นกับภายนอกประเทศ

ปัจจัยสําคัญทีท่ ําให้
ประสบผลสําเร็จ
1. บุคลากรมีทักษะ
ความรู้ประสบการณ์
ทํางาน
2. ในการสนับสนุน
การปฏิบัติจาก
ผู้บริหารทุกระดับ

1. บุคลากรมีความ
ตั้งใจที่จะปฏิบตั ิสู่
เป้าหมาย
2. ผู้บริหารทุก
ระดับเอาใจใส่ใน
การกํากับดูแล

๑๕

(10) คําถาม
- ปัจจุบันทําให้ส่วนราชการประสบผลสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร (#)
- ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร (#)
คําตอบ
1.ปัจจุบันทําให้ส่วนราชการประสบผลสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคือ
1.1 การใช้ทรัพยากรและงบประมาณทีม่ ีอยูอ่ ย่างจํากัดและคุ้มค่า เช่น การพัฒนาระบบการตลาดของพืชปลอดภัย
จากสารพิษ การพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น
1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการเกษตร โดยกลไกของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
2.ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคือ
ปัจจัยแต่ละด้าน
สิ่งทีเ่ ปลี่ยนแปลงที่มผี ลต่อสภาพการแข่งขัน
1.ปัจจัยภายใน
1.การขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลากร
2.การขาดการใช้ระบบปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพ
3.การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กร
4.การให้ความสําคัญและการขับเคลื่อนองค์กรของผู้บริหาร
5.การขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์สนับสนุน
6.การบูรณาการและให้ความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร
2. ปัจจัยภายนอก
1. การบูรณาการและให้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้ความเข้าใจและการให้ความร่วมมือของเกษตรกร
3. การสนับสนุนงบประมาณดําเนินการของจังหวัด
4. นโยบายของรัฐบาล
5. นโยบายกระทรวง กรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดสระบุรี
6. กระแสโลกาภิวัตน์ อาเซียนเป็นหนึ่ง และการแข่งขันโลกเสรี
7. สภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศของโลก
(11) คําถาม
- ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยูท่ ี่ใดบ้าง (#)
คําตอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (http://www.doae.go.th)

๑๖

(12) คําถาม
- ข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (#)
คําตอบ
แหล่งข้อมูลเชิง
ประเภทการแข่งขัน
ข้อจํากัดในการได้มาซึ่ง
คู่แข่ง
เปรียบเทียบและข้อมูล
ข้อมูล
เชิงแข่งขัน
1. การแข่งขันภายใน
1.สํานักงานเกษตรจังหวัด 1.รายงานผลการ
1.ระยะเวลาการเผยแพร่
ประเทศ
ลพบุรี/พระนครศรีอยุธยา/ ดําเนินงานประจําปี
ข้อมูลของแต่ละจังหวัด
อ่างทองและนครนายก
2.หน่วยราชการภายใน
2.โครงการตาม
2.เป็นข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ผล
จังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด
การประเมินความพึงพอใจ
ประจําปี
2.การแข่งขันภายนอก
สํานักงานเกษตรจังหวัดยังไม่มีการแข่งขั้นกับภายนอกประเทศ
ประเทศ
ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
(13) คําถาม
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (#)
- ความท้าทายต่อพันธกิจ (#)
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ (#)
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล (#)
คําตอบ
1.ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ คือ
1.1 เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน
1.2 องค์กรเกษตรกรเข้มแข็งและอยูด่ ีมสี ขุ
2.ความท้าทายต่อพันธกิจ คือ
2.1 การสร้างความเข้มแข็งและสามารถพึง่ พาตนเองได้ ของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน
2.2 การพัฒนาความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร
2.3 ให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
2.4 บูรณาการการทํางานกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ความท้าทายด้านปฏิบัติการ คือ การใช้ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการทํางานเป็นทีม
ความรวดเร็ว ความครบถ้วน การบริการทีป่ ระทับใจ
4.ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล คือ การพัฒนาให้บุคคลากรมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความไม่มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเอง

๑๗

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
(14) คําถาม
- แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลการ
ดําเนินการที่ดอี ย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้าง (#)
คําตอบ
แนวทางและวิธีการปรับปรุง 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ประสิทธิภาพของส่วนราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. ถือปฏิบตั ิตาม พ.ร.ฏ. ว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
3. การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
4. มีการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนงาน ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ
5. สํานักงานเกษตรจังหวัด และอําเภอเป็นหน่วยงานราชการใสสะอาด
ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องมีการกํากับดูแล และเอาใจใส่อย่างเข้มงวด
(15) คําถาม
- ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#)
คําตอบ
แนวทางการเรียนรู้ขององค์กร 1. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยผ่านระบบส่งเสริมการเกษตร เช่น ประชุม ฝึกอบรม
สัมมนา เป็นต้น
2. การรวบรวมองค์ความรูใ้ ห้เป็นหมวดหมู่และให้บริการผ่านงานตามภารกิจ
และเผยแพร่ทางการประชุม สัมมนา และสือ่ ต่าง ๆ
3. ส่งเสริมการทํางานศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ใหม่
4. ส่งเสริมเรียนรู้ขององค์กรผ่านการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง

