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ค าน า 

คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดโดยได้ รวบรวมความรู้ทาง

วิชาการจากแหล่งต่างๆ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ซึ่งนอกจาก รายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินการแล้ว ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาคู่มือเล่มนี้ได้นําไป

ประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

นอกจากนี้กระบวนงานการสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยองนี้ยังเป็นกระบวนการสรา้งคุณค่าท่ีมีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจและสร้าง
คุณค่าให้แก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์การดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการ
ออกแบบกระบวนการใช้เครื่องมือกระบวนการดําเนินงานในรูปของแผนภาพ แสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model 
และแสดงรายละเอียดการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ 
จังหวัดระยอง หวังเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและ ผู้ปฏิบัติงานสําหรับใช้เป็นคู่มือใน
การดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
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การจัดท ามาตรฐานกระบวนการจัดท าแผนยทุธศาสตรศ์นูยป์ฏบิัตกิาร 
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวดัระยอง 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง  มีอํานาจหน้าท่ีในด้านการศึกษาวิเคราะห์และ
วิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร/เทคโนโลยีระบบการผลิต ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่
เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร ส่งเสริม/ประสานงานและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ควบคุมกํา กับ
ประสานงานการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ เป็นศูนย์กลางสนับสนุนวิชาการด้านการผลิต/การจัดการ,การพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศึกษาวางแผน ติดตามประเมินผล ประสานการตรวจราชการ 
ตลอดจนให้คําปรึกษา/ประสานงานแก่สํานักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทํายุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงาน/บูรณาการ
ด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  การดําเนินภารกิจในด้านการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงาน
ต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่ง 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยองได้เห็นความสําคัญในการท่ี
จะฝึกอบรมบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการให้มีความรู้ในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน และกระบวน 
การติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ  ปฏิบัติราชการ มาปรับปรุง พัฒนากระบวนงาน เนื่องจาก
กระบวนการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผนเป็นกระบวนการแรกท่ีเป็นการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ในบริบทภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งเป็นการนําข้อมูลเชิงนโยบายลงสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็น
กระบวนการท่ีทําให้ทราบความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ ขับเคล่ือนให้ภารกิจเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

ดังนั้น สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยองจึงได้กําหนด กระบวนงานการสนับสนุน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ ให้กับบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการ และจัดทําเป็นคู่ มือการปฏิบัติงาน 
“กระบวนการสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ”เพื่อทบทวนข้อมูล และจัดทําแผนยุทธศาสตร์
หน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  .เพื่อให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ มีความรู้ความเข้าใจ  
ในกระบวนการทบทวนข้อมูล เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ทําให้สามารถปฏิบัติและ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

๒.๒  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

๒.๓ คู่มือการปฏิบัติงานนี้ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของตนเองให้เกิด
ประโยชน์ได้ต่อไป 

 
๓. ขอบเขต 

เป็นการจัดทํามาตรฐานกระบวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยองและศูนย์ปฏิบัติการในเขตรับผิดชอบ มีเนื้อหาและลักษณะ
การดําเนินงานครอบคลุมการปฏิบัติงานใน ๒ กระบวนการดังนี้ 
๓.๑. การจัดทํายุทธศาสตร์ 
๓.๒.การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี 



 
 

๔.ค าจ ากัดความ 
SWOT Matrix หมายถึง การนําปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย 

สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน มาวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย
และนําผลการวิเคราะห์มานําเสนอทางเลือก ๔ แนวทาง คือ   
                  แนวทางเชิงรุก (SO)   
                  แนวทางสร้างพันธมิตร (ST)   
                  แนวทางพัฒนาภายใน (WO)   
                  แนวทางปรับเปล่ียนภายใน (WT) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (stakeholders) หมายถึง กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกท่ีอาจจะมี
ผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  ท้ังนี้ ในบริบทของ
หน่วยงาน คือ บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง สํานักงาน
เกษตรจังหวัด ๙ จังหวัดภาคตะวันออก ชุมชนเกษตรกรรม เป็นต้น 

วิสัยทัศน์  (Vision) หมายถึง สภาพท่ีส่วนราชการต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึง ทิศทางท่ีส่วน
ราชการจะมุ่งไป ส่ิงท่ีส่วนราชการต้องการจะเป็นหรือภาพลักษณ์ท่ีส่วนราชการต้องการในอนาคต 

พันธกิจ  (Mission) หมายถึง หน้าท่ีโดยรวมของส่วนราชการ พันธกิจเป็นการตอบคําถามว่า “ส่วนราชการ
ต้องการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจกําหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มเป้าหมาย ท่ีส่วนราชการให้บริการ
ความสามารถท่ีโดดเด่นของส่วนราชการหรือเทคโนโลยีท่ีส่วนราชการใช้ 

ยุทธศาสตร์ (Strategies) หมายถึง แนวทางมาตรการหรือวิธีดําเนินงานท่ีสําคัญๆ อันถือเป็นกุญแจสําคัญต่อ
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีได้มีการกําหนดไว้เป็นการตอบคําถามว่า  “เราจะไปถึงจุดหมายท่ีเรา
ต้องการได้อย่างไร” รวมท้ังเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงานให้ “เจ้าภาพ” หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบต่างๆรับไป
ดําเนินการต่อ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goal / Objective) หมายถึง จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนของส่วนราชการ
หรือการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง /การปรับปรุงท่ีสําคัญหรือความสามารถในการแข่งขัน  หรือกล่าวกว้างๆเป็นส่ิง
ท่ีส่วนราชการต้องบรรลุเพื่อรักษาหรือทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จะกําหนด
ทิศทางระยะยาวของส่วนราชการและเป็นแนวทางในการจัดสรร  ทรัพยากรและปรับเปล่ียนการจัดสรรทรัพยากร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เป็นข้อความเพื่อแสดงส่ิงท่ีส่วน ราชการต้องการให้บรรลุผลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่ง
ประกอบด้วย “ตัวช้ีวัด” และ “เป้าหมาย” ท่ีมี ความชัดเจนเป็นรูปธรรมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ในการกํากับติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Situation Analysis) คือ การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินการต่างๆ มาคาดการณ์และจัดหมวดหมู่ให้ เหมาะสมกับการกําหนดยุทธศาสตร์ โดยในการวิเคราะห์จะ
ครอบคลุมสถานการณ์ด้านต่างๆ ด้วย เช่นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีรูปแบบ  ของการ
วิเคราะห์ท่ีอาจใช้การวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ 

SMART PEST SIPOC ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก  
(Key Performance Indicator –KPIs) คือส่ิงท่ีบ่งช้ีว่า การดําเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด ซึ่งจะประกอบด้วย
ตัวช้ีวัดและปริมาณความสําเร็จ ซึ่งการกําหนดเครื่องช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก ส่ิงท่ีจําเป็นท่ีสุดคือข้อมูลผลการ
ดําเนินการในปัจจุบัน และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของหน่วยงานหลักท่ีเหนือกว่า 
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ตัวชี้วัด  (KPI : Key Performance Indicator) หมายถึง ดัชนีตัวช้ีวัดหรือหน่วยวัดความสําเร็จของ  
การปฏิบัติงานท่ีถูกกําหนดขึ้น ซึ่งส่ือถึงเป้าหมายในการดําเนินงานท่ีสําคัญ ท้ังนี้เพื่อสร้างความชัดเจนใน  การกํากับ   
ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยในบริบทของหน่วยงานได้ดําเนินการกําหนด  ตัวช้ีวัดลงไปใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ   เพื่อให้หน่วยงานดําเนินการโดยมีการลงนามคํา รับรองการปฏิบัติราชการ
ร่วมกัน 
๕.หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ การดําเนินการกระบวนการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ มีคําส่ัง
คณะทํางานการดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัด
ระยอง และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

๕.๑.  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง มีหน้าท่ีเป็นผู้บริหารสูงสุด 
ใช้อํานาจในการตัดสินใจและมี บทบาทเป็นผู้นําองค์กร 

๕.๒.  ผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าท่ีในการให้แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติราชการ ดําเนินงาน กํากับใหก้ารดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

๕.๓  คณะทํางานการดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
เป็นประธานคณะทํางาน ผู้แทนจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้แทนฝ่ายบริหารท่ัวไป  มีนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นเลขานุการ  มีหน้าท่ี ประชุมทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงาน 
ปี ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจบทบาทหน้าท่ีความต้องการของผู้รับบริการของหน่วยงาน  จัดทํามาตรฐาน
กระบวนงานท่ีมีผังกระบวนงาน(Flow Chat) และคู่มือการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการประเมิน และนําผลมาปรับปรุงกระบวนงาน  รายงานผลการดําเนินงาน
กับผู้บังคับบัญชา 
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๖. ผังกระบวนงาน(Work Flow)  
 

จุดเริ่มต้นหรือจุดส้ินสนส้ินสุดของกระบวนการ 
 
 
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
 
ขั้นการตัดสินใจ 
 
 
ทิศทาง /การเคล่ือนไหวของงาน  
 
 
 

ผังกระบวนงาน( Work  Flow) 
 

๑ การจัดท ายุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ การแปลงสู่แผนการปฏิบัติการ 

 

ก าหนดยุทธศาตร ์ก าหนด

เป้าประสงค์ 

ศึกษาวิเคราะห์

ข้อมูล 
ก าหนดกลยุทธ์ ก าหนดกลยุทธ์ 

จัดท า

รายละเอียด

โครงการ 

จัดท ารายละเอียด

งบประมาณ 
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๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : การจัดทํายุทธศาสตร์ 
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.  

 
 
 
 

ศึกษาข้อมูล
สภาพแวดล้อมเพือ
วิเคราะห์จัดทํา
ยุทธศาสตร์ 

๑.วิ เคร าะห์สภาพแวด ล้อม
ภายในอง ค์ก รมา เป็นกรอบ
แนวทางในการวิเคราะห์จุดแข็ง
และจุดอ่อน ขององค์กร 
๒.วิ เคร าะห์สภาพแวด ล้อม
ภายนอกองค์กรมาเป็นกรอบ
แนวทางในการวิเคราะห์โอกาส
และอุปสรรค ขององค์กร 

สสก./ศสพ. 

๒.  
 
 
 
 
 

กําหนดเป้าประสง ค์
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ ใน
ระยะยาวท่ีองค์กรต้อง
บรรลุ 

๑.คํานึงถึงความคาดหวังระบุทิศ
ทางการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน 
๒.คํานึงถึงความท้าทายกระตุ้น
ให้คนในองค์กรมองเห็นโอกาสท่ี
ต้องไปให้ถึง 
๓.อธิบายภาพในอนาคตของ
องค์กร 
๔.คํานึงถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และบุคลากร 
๖.มี จุดมุ่ งหมายเน้นชัดเจน ท่ี
สามารถบรรลุได้จริง 
๗.มีความยืดหยุ่น สามารถปรับ
ให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

สสก./ศสพ. 

๓.  
 
 
 
 
 

การกํ าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 

เป็นส่ิงจําเป็นท่ีองค์กรต้องการ
พัฒนาภายใต้กรอบระยะเวลา
ของวิสัยทัศน์ 
 

สสก./ศสพ. 

๔ใ 
 
 

 
 

 
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
 
 

ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีองค์กร
กําลังเผชิญอยู่และต้องปรับปรุง
ให้ดีขึ้น 

สสก./ศสพ. 

 
 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์

ข้อมูล 

ก าหนดเป้าประสงค์ 

การก าหนดพันธกิจ 

จัดท าแผนฯ/

ผู้บริหาร 

พิจารณา 

ก าหนดแผน

ยุทธศาสตร์ 
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เรื่อง : ๒.การแปลงยุทธศาตร์สู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดช

อบ 
๑.  

 
 
 
 

๑.ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย 
พันธกิจ  ยุทธศาสตร์      กล
ยุทธ์ของสํานักงาน 
๒ศึกษาข้อมูลโครงสร้าง 
อํานาจหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ และภารกิจ 
ของสํานักงาน 

1. ดําเนินการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของ 
สํานักงาน อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุม 
๒. นําข้อมูลจาการศึกษา 
วิเคราะห์มาใช้ประกอบในการ
จั ดทํ า แ ผนป ฏิ บั ติ ร า ชก า ร
ประจําปี 

ส ส ก . /
ศสพ. 

๒.  .จัดทําสรุปโครงการ 
ประจําปีตามแผนปฏิบัติ 
ราชการระยะยาว และ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 
กลางของสํานักงาน 
 

๑. จัดทําสรุปโครงการประจําปี
ตามแผนปฏิบั ติราชการระยะ
ต่างๆครบถ้วน 
๒. แฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูล 
ของโครงการตามแผนระยะ 
ต่างๆ สามารถเรียกดูรายช่ือ 
โครงการได้อย่างสะดวก 

 

๓.  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.จัดทําหนังสือเสนอ 
ขออนุมัติโครงการเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีมี
การจัดทําหนังสือเสนอ 
๒.ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
พร้อมกับแนบรายละเอียด
โครงการแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ี

- มีการจัดทําหนังสือเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
อนุมัติ 
- รายละเอียดโครงการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ของสํานักงาน 
 

ส ส ก . /
ศสพ. 

๔.  
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของ
สํานักงาน 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของหน่วยงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

จัดท าเอกสารประกอบ 
การจัดท าแผนปฏิบัติ 

ราชการประจ าป/ีจัดท า
สรุปโครงการ 

ประจําปีตามแผนต่างๆ 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 
ต่างๆ ของส านักงาน 

ขออนุมัติโครงการ 
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําป ี

 

พิจารณา
อนุมัต ิ

จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ

ส านักงาน 
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๘. มาตรฐานงาน 
ชื่อกระบวนงาน  การสนับสนุนการปรับปรุงยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ      ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
ล าดับขั้นตอน มาตรฐานการปฏิบัติ 
๑.การศึกษาข้อมูล ๑.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมาเป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์

จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร 
๒.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรมาเป็นกรอบแนวทางในการ
วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ขององค์กร 

๒.ก าหนดเป้าประสงค์และพันธกิจ ๑.คํานึงถึงความคาดหวังระบุทิศทางการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน 
๒.คํานึงถึงความท้าทายกระตุ้นให้คนในองค์กรมองเห็นโอกาสท่ีต้องไปให้ถึง 
๓.อธิบายภาพในอนาคตขององค์กร 
๔.คํานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร 
๖.มีจุดมุ่งหมายเน้นชัดเจนท่ีสามารถบรรลุได้จริง 
๗.มีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

๓.จัดท าแผนฯ/ผู้บริหาร พิจารณา 

 
เป็นส่ิงจําเป็นท่ีองค์กรต้องการพัฒนาภายใต้กรอบระยะเวลาของวิสัยทัศน์ 
 

๔.ก าหนดยุทธศาสตร์หน่วยงาน
และปรับปรุงแผนยุทธศาตร์ 

ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีองค์กรกําลังเผชิญอยู่และต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
๙.ระบบติดตามประเมินผล 

๙.๑. ระบบติดตามและประเมินผล 
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๑.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล รวมท้ังเกณฑ์การประเมินผลกับส่วนราชการและตอบข้อซักถามต่าง ๆ 
๒.ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและเย่ียมชมผลการปฏิบัติงาน 
๓.รับทราบปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสม 
๔.รับทราบผลสัมฤทธิ์ ท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) รวมท้ังความพึงพอใจของ เจ้าหน้าท่ี/เกษตรกรต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ 

    ๙.๒.การติดตามและประเมินผล   
          ดําเนินการใน ๓ ลักษณะ คือ 
                       ๑. การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานการติดตามงาน   รายงานการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานการประชุม คําส่ังแต่งต้ังคณะทํางาน เป็นต้น 
                         2. การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการ บุคลากรศูนย์
ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของส่วนราชการ เป็นต้น  
                         3. การสังเกตการณ์เป็นการพิจารณาการปฏิบั ติงานต่าง ๆ ของ ศูนย์ปฏิบั ติการ เช่น 
สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการ การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ ทันสมัยและสามารถในการตรวจสอบได้ 
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           10 เอกสารอ้างอิง   
 10.1 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ พ.ศ. 2560 – 2565 สํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
 10.2 หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ปี 2560  
 10.3 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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แบบฟอร์ม 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์ม 1  
 กลุ่มผู้รบับรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตามความต้องการและความคาดหวังและแนวทางการปรบัปรงุกระบวนงาน 

 
ชื่อกระบวนการท างาน : ........................................................................................................................... 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการท างาน :  .กลุ่ม/ฝ่าย...........................................................กอง/ส านัก............................................................. 
กลุ่มผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

  

ปัญหา/อุปสรรค 
  

 แนวทางและวิธีการปรับปรุง
กระบวนงาน 

  

แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

ผู้รับบริการ หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน   
     
     
     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้รับบริการ   
     
     
     
     
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

     
     

     
 



 
 

แบบฟอร์ม 2 
การวิเคราะหก์ระบวนการท างานโดยใช้ SIPOC 

ชื่อกระบวนการท างาน : 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการท างาน : กลุ่ม/ฝ่าย..............................................................................................กอง/ส านัก................................................................................. ..................... 

ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(Suppliers) 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

กระบวนการท างาน 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผู้รับบริการ 
(Customers) 

  

 

   
  
  
  
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบฟอร์ม 3 
ข้อก าหนดที่ส าคญัและตัวช้ีวัดของกระบวนการ 

 

ชื่อกระบวนการท างาน :  .......................................................................................................................................... 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการท างาน : กลุ่ม/ฝ่าย..........................................................................................กอง/ส านัก................................................................................. ................. 

ล าดับขั้นตอน ข้อก าหนดส าคัญ 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ 

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ 

1. ................................... 
  

   

  

  2.................................... 
   

  

  

  3......................................   

  

  4..................................... 
   

  

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์ม 1  
 กลุ่มผู้รบับรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตามความต้องการและความคาดหวังและแนวทางการปรบัปรงุกระบวนงาน 

ชื่อกระบวนการท างาน :    สนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ      . 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการท างาน :   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ      กอง/ส านัก     สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง    . 

กลุ่มผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

ปัญหา/อุปสรรค 
  

 แนวทางและวิธีการปรับปรุง
กระบวนงาน 

แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

ผู้รับบริการ หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน 1. กําหนดขั้นตอนการจัดทําแผน 1. ประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจการ 
- บุคลากรของศูนย์ - ยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการท่ีมีแนว 1. หน่วยงาน (ศูนย์ปฏิบัติการ) มี  ยุทธศาสตร์ จัดทํายุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการจํานวน 5 ศูนย์ ทางการพัฒนาการเกษตรตรงกับความ ยุทธศาสตร์แต่ไม่สามารถขับเคล่ือนตาม 2. ช้ีแจงทําความเข้าใจให้บุคลากรได้ 2. จัดทําคู่มือสนับสนุนการจัดทํา 
 ต้องการของพื้นท่ีและสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ได้ เห็นความสําคัญของการจัดทํายุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ 
 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์เพื่อจัดทํา 3. ฝึกอบรมบุคลากรในการจัดทํา 3. เผยแพร่ขั้นตอนการจัดทํา 
  แนวทางการพัฒนาการเกษตรไม่เพียงพอ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้รับบริการ 4. ศูนย์ปฏิบัติการจัดทํายุทธศาสตร์ 4. รับฟังความคิดเห็นการนํา 
- สํานักงานเกษตร 1. มีข้อมูลสภาพการผลิตการเกษตรใน 1. บุคลากรให้ความสําคัญน้อยกับ เพื่อขับเคล่ือนงาน พัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติ 
  จังหวัด พื้นท่ีท่ีถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของพื้นท่ี เวทีและเปล่ียนเรียนรู้ RW ครั้งท่ี 2 
- หน่วยงานภาคีในสังกัด 2. สามารถขับเคล่ือนการเกษตรใน  5. เช่ือมโยงการทํายุทธศาสตร์สู่การ 5. ปรับปรุงขั้นตอนการจัดทํา 
  กระทรวงเกษตรและ พื้นท่ีได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปฏิบัติสําหรับหน่วยงานภาคี,และ ยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ 
  สหกรณ์  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. ไม่ให้ความสําคัญกับแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดในพื้นท่ี 6. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนผ่าน 
- เกษตรกรและผู้สนใจ - มีแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่ ศูนย์ปฏิบัติการ 6. ติดตามการขับเคล่ือนการพัฒนา เว็บไซต์หน่วยงานและหนงัสือ 
 แก้ไขปัญหาในพื้นท่ีได้ถูกต้อง 2. ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ การเกษตร ราชการ 
  ศูนย์ปฏิบัติการ   



 
 

แบบฟอร์ม 2 
การวิเคราะหก์ระบวนการท างานโดยใช้ SIPOC 

ชื่อกระบวนการท างาน : การสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการท างาน :  กลุ่ม/ฝ่าย  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ      กอง/ส านัก  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง    . 

ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(Suppliers) 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

กระบวนการท างาน 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผู้รับบริการ 
(Customers) 

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

- หลักสูตรอบรมการจัดทํายุทธศาสตร์  
- องค์ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลการ
จัดทํายุทธศาสตร์ 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศท้ังชีวภาพ 
กายภาพ เศรษฐกิจสังคม 
- แผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัด      
ในภาคตะวันออก 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์20 ปี 
- ยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
- ฐานข้อมูลของหน่วยงาน 

- จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะทํางาน 
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
- ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน
คณะทํางานการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ 
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการเกษตร         
ในพื้นท่ี 
- ฝึกอบรมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
- จัดทําแนวทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
 

- แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์
ปฏิบัติการท่ีสามารถแปลงสู่                
การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเกษตร       
ในพื้นท่ีได้ และสอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการ 
  
  
  
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์ม 3 
ข้อก าหนดที่ส าคญัและตัวช้ีวัดของกระบวนการ 

 

ชื่อกระบวนการท างาน :  การสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ    . 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการท างาน :   ฝ่าย  ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ      กอง/ส านัก  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง    . 

ล าดับขั้นตอน ข้อก าหนดส าคัญ 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ 

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ 

    

1. จัดทําคําส่ังแต่งต้ัง
คณะทํางานการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 

 มคํีาส่ังแต่งต้ังผู้เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ - ยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการท่ีสมบูรณ์ 
ครบถ้วน 

  2. ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

การช้ีแจง ทําความเข้าใจ ร้อยละของขั้นตอนงาน ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
การเกษตรในพื้นท่ี 

ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ร้อยละของข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์                  
เป็นปัจจุบัน 

  4. ฝึกอบรมวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
   

บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

5. จัดทําแนวทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตร
ในพื้นท่ีได้ 

ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วนของแผนยุทธศาสตร์ 



 
 

 
 


