
แผนยุทธศาสตร์ 
ส านักส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที ่๓ จังหวัดระยอง 

ปี ๒๕๕๘ 



เป็น อง ค์กรก ลางบริการด้านวิชา การและ

ส นับ สนุนการป ฏิบัติงานส่งเสริมกา รเกษตร

ใ น เขตภา คตะวันออก 

 

วิสัยทัศน์ 



๑.พั ฒนาและส่งเสรมิเ จ้าหน้าท่ีให้ มีศักยภ าพในการปฏ ิบัตงิาน

ส่ง เส รมิกา รเกษตรตอบสนองความต้องการของผู้รับ บรกิาร 

๒.รว บรวม ศึ ก ษ าวเิคราะห์ข้อมูล เพ ื่ อพัฒ นางานส่งเสรมิ

ก าร เกษตรและ เทคโนโลยีท่ีเห มาะสม 

๓.ต ิดตาม นิเทศ แ ละ ป ระเมนิผลงานส่งเสริมการเกษตร 

 

พันธกิจ 



๑.เจ้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรได้การพัฒนาศักยภ าพด้านว ชิาการและ การ

ป ฏ ิบัต ิงานส่งเสริมการเกษตร 

๒.เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรและ เกษตรกรมีคว ามพึงพอใจต่อการ

บร ิการด้านวชิาการแล ะสนับสนุนการปฏบัิตงิานส่งเสรมิกา รเกษตร  

๓.เป็ นอ งคก์ร ท่ีมีการบรหิาร จัดการ ด้านการส่งเส รมิการเกษต รที่ด ี

 

เป้าประสงค์ 



๑.เพ ื่ อให้เจ้าหน้าท่ีได้รับข้อมูลข่าวสา รท่ีเป็นประ โยชน์ใน การพัฒนางา น

แ ละ อาชีพการเกษตร 

๒.เพ ื่ อให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออก ไ ด้ รับกา ร

สนับส นุนท างวชิาการเพ ื่อน าไป ใชใ้น การปฏบัิตงิาน 

๓.เพ ื่ อพัฒนาส านักส่งเสรมิแล ะพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จั ง หวัด

ระยอง ให้เปน็หน่วยงานที่มีระบบบรหิารจดัการที่ดมีีประสทิธภิาพ 

วัตถุประสงค์ 



จุดแขง็ : 

๑.บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถทีห่ลากหลาย และมคีวามช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน

พืชเศรษฐกจิส าคัญ ด้านสถาบนัเกษตรกร การจดัท าสือ่ เทคโนโลยแีผนทีใ่น

การเกษตร   

๒.มีระบบสารสนเทศและระบบขอ้มลูเปน็ปจัจบุนั พร้อมในการให้บรกิาร  

๓.ทีมงานมคีวามสามคัคแีละใหค้วามรว่มมอืในการท างาน 

๔.มีการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธอ์งคก์รทีด่ี 

 

 

การวเิคราะหส์ถานการณส์ภาพแวดล้อมภายใน

ส านกัสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที ่๓ จังหวดัระยอง 



จุดอ่อน : 

๑.ระบบการควบคมุภายในไมส่ามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งจริงจงั 

๒.ขาดการสือ่สารในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ 

๓.ขาดการบูรณาการวางแผนบริหารจดัการงบประมาณและอุปกรณใ์นการปฏบิัตงิานรว่มกนั 

๔.การศกึษาวจิยัเพื่อการบริการดา้นวชิาการเกษตรในพืน้ทีเ่พือ่น ามาใชใ้นงานสง่เสรมิ

การเกษตรยงัมนีอ้ย 

๕. ขาดการถา่ยทอดความรูว้ิชาการ ประสบการณเ์ฉพาะดา้นของสว่นบคุคลใหก้วา้งขวางออกไป 

๖. การเสริมสรา้งความสมัพันธแ์ละสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหนว่ยงานในสงักดัตามระบบ

ส่งเสริมการเกษตรลดนอ้ยลง 

 

 

การวเิคราะห์สถานการณส์ภาพแวดล้อมภายใน
ส านักสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที ่๓ จังหวัดระยอง 



โอกาส : 

๑.การเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเชีย่น  AEC  ท าใหเ้กดิการตืน่ตวัในการพฒันา

ด้านการเกษตร ท าใหเ้ปา้หมายในการพฒันาชดัเจนขึน้ 

๒.นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์มีการจดัเขตพืน้ทีเ่กษตรกรรม ได้แก่ 

Zoning,Smart Farmer, Smart product,การสง่เสรมิการเกษตรในรปูแบบ

แปลงใหญ่ 

๓.นโยบายกรมสง่เสริมการเกษตร เอื้อตอ่การปฏบิตังิาน ในพื้นที ่ได้แก่ MRCF 

Smart officer, Smart group,Young smart  farmer 

การวเิคราะหส์ถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ส านักสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที ่๓ จังหวัดระยอง 



โอกาส : 

๔.มี พ.ร.บ.วสิาหกจิชุมชนเอือ้ตอ่การปฏบิตังิาน 

๕.มีหนว่ยงานสนบัสนนุในการเผยแพร่ผลงานหรือประชาสมัพนัธง์าน 

๖.ไดร้ับความร่วมมอืจากองคก์รเกษตรกร ภาคเอกชน สถาบนัวชิาการ และหนว่ยงาน

อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

การวเิคราะหส์ถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอก

ส านักสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที ่๓ จังหวัดระยอง 



อุปสรรค : 

๑.โครงการจากสว่นกลางทีใ่หด้ าเนินการไมต่รงตอ่การปฏบิตังิานตามยทุธศาสตร์

ของส านกัสง่เสริมและพฒันาการเกษตรเขตที ่๓ จังหวดัระยอง ส่วนใหญเ่ปน็

แบบ Top Down 

๒.การจดัสรรงบประมาณไมส่อดคลอ้งกับระยะเวลาการปฏิบตังิาน ท าใหเ้กิดการ

เร่งรัด เร่งด่วน การปฏบิตังิานขาดประสทิธภิาพ 

๓.นโยบายกรมสง่เสริมการเกษตรมกีารเปลีย่นแปลงบอ่ยไมต่อ่เนือ่งชัดเจน 

 

 

การวเิคราะหส์ถานการณส์ภาพแวดลอ้มภายนอก

ส านักสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที ่๓ จังหวัดระยอง 



๑. ส่งเสรมิและพฒันาความรูวิ้ชาการเกษตรเพือ่เพิม่และพฒันาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร 

๒.ส่งเสริมและพฒันาการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและบริการความรูด้า้นการเกษตร เพื่อรองรบั
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กรมส่งเสรมิการเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  

๓. ส่งเสรมิและพฒันาการปฏบิตัิงานส่งเสรมิการเกษตรในรปูแบบใหม่ (MRCF system) 

๔.เสรมิสรา้งและพฒันาสมรรถนะการท างานของบุคลากรในเขตภาคตะวนัออก 

๕.เสริมสรา้งระบบการจดัการความรู ้(KM) เพื่อสนบัสนุนและถ่ายทอดความรูด้า้นวิชาการ
ส่งเสรมิการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร ์
ส านกัส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตท่ี ๓ จงัหวดัระยอง 



กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการส่งเสริม  

              การเกษตรในเขตภาคตะวันออก 

 1) โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต (ฝึกอบรมการวิเคราะห์
ดินและให้ค าแนะน าปุ๋ยส าหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่) 

  2) ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน 
(โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) 

  3) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร(พืชผักและสมุนไพร)เข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ส่งเสรมิและพฒันาความรูว้ชิาการเกษตรเพื่อเพิม่และพฒันาคณุภาพผลผลติทางเกษตร  

 



กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการส่งเสริม  

              การเกษตรในเขตภาคตะวันออก 

 4) จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการควบคุมศัตรูพืชหลักการเก็บเกี่ยว(โครงการลด
ความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืชโดยการจัดการศัตรูพืชหลังการ
เก็บเกี่ยว  

  5) อบรมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรโครงการส่งเสริม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ส่งเสรมิและพฒันาความรูว้ชิาการเกษตรเพื่อเพิม่และพฒันาคณุภาพผลผลติทางเกษตร  

 



กลยุทธท์ี ่๒ ส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพสนิคา้เกษตรในเขตภาคตะวนัออก     

         ให้มคีวามสามารถในการแขง่ขนั  

 1) โครงการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

(พัฒนาเกษตรกรกลุ่มน าร่องผู้ผลิตมังคุดสู่อาเซียน) 

  2) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
Zoning(บริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ) 

  3) โครงการสัมมนาบูรณาการแผนการบริหารจัดการผลไม้ตามฤดูกาลผลิต
(โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ส่งเสรมิและพฒันาความรูว้ชิาการเกษตรเพื่อเพิม่และพฒันาคณุภาพผลผลติทางเกษตร  

 



กลยุทธท์ี ่๒ ส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพสนิคา้เกษตรในเขตภาคตะวนัออก     

         ให้มคีวามสามารถในการแขง่ขนั  

 4) ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดพืชผักและสมุนไพร 

  5) การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่น้ าเกษตรกรสู่ 
Smart Group และ Young Smart Farmer ระดับเขต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ส่งเสรมิและพฒันาความรูว้ชิาการเกษตรเพื่อเพิม่และพฒันาคณุภาพผลผลติทางเกษตร  

 



กลยทุธ์ที ่๑ ส่งเสรมิและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมลูสารสนเทศงานสง่เสรมิ 

        การเกษตรระดบัเขต 

 1) โครงการปรับปรุงข้อมูลการเกษตรในเขตภาคตะวันออก 

  2) สัมมนาเชิงปฏิบัติจึงท าข้อมูลเอกภาพ (โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน) 

  3) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรระดับเขต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
ส่งเสรมิและพฒันาการเผยแพรข่้อมลูขา่วสารและบรกิารความรูด้้านการเกษตร เพื่อ

รองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กรมสง่เสริมการเกษตร  

และประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 



กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 

 1) โครงการรณรงค์การจัดงานโครงการตลาดนัดเกษตรกร 

  2) โครงการประกวดเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรใน
เขตภาคตะวันออก 

  3) โครงการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต 

  4) โครงการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสรมิและพฒันาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ

ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม

การเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 

  5) รณรงค์การบริโภคผักปลอดภัยโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน 

  6) รณรงค์และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขผลไม้ด้อยคุณภาพ(โครงการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน) 

  7) ชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสรมิและพฒันาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ

ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม

การเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



กลยทุธ์ที ่๓ ส่งเสรมิการบรหิารจดัการระบบการสื่อสารและเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธง์าน 

         ส่งเสรมิการเกษตรระดบัเขต 

  1) จัดตั้งคณะท างานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

ในเขตภาคตะวันออก 

  2) จัดท าส่ือเพื่อการเรียนรู้ขององค์กรเกษตรกร(3ก) สู่ Smart Group และ 
Young Smart Farmer 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสรมิและพฒันาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ

ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม

การเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



กลยทุธ์ที ่๑ ส่งเสรมิใหม้กีารน าระบบสง่เสรมิการเกษตรในรปูแบบใหม ่(MRCF system) มา     

        ใช้ในการปฏบิตังิาน ในพื้นทีเ่ขตภาคตะวนัออก 

 1) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและประชุมแนวทางการพัฒนา) 

  2) โครงการศูนย์เรียนรู้ตามรูปแบบ MRCF system 

  3) โครงการพัฒนาการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
(MRCF system) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

ในรูปแบบใหม่ (MRCF system)และระบบส่งเสริมการเกษตร 



กลยุทธท์ี ่๒ พัฒนาการสง่เสริมการเกษตรใหม้คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล และระบบ/   

     รูปแบบการท างานของจงัหวดัในเขตภาคตะวันออก 

 1) การติดตามงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 

   2) การติดตามงานโครงการปรับปรงุข้อมลูทะเบียนเกษตรกรปี 2558 

   3) การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนา้ส่วนสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในเขตภาค  
    ตะวันออก 

   4) การประชุมส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

   5) การจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาค 
    ตะวันออก 

    

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

ในรูปแบบใหม่ (MRCF system)และระบบส่งเสริมการเกษตร 



กลยุทธท์ี ่๒ พัฒนาการสง่เสริมการเกษตรใหม้คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล และระบบ/   

     รูปแบบการท างานของจงัหวดัในเขตภาคตะวันออก 

    6) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (ประสานงานจัดคลินิกเกษตร 
      ระดับประเทศ) 

      7) ประชุมคณะกรรมการประสานงานวสิาหกิจชุมชน(โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
      วิสาหกิจชุมชน 

      8) แผนงานการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

ในรูปแบบใหม่ (MRCF system)และระบบส่งเสริมการเกษตร 



กลยทุธ์ที ่๑ พัฒนาทกัษะและสมรรถนะการเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธง์านสง่เสรมิการเกษตร  

      ของส านกัสง่เสริมและพฒันาการเกษตรเขตที ่๓ จังหวัดระยอง อย่างมรีะบบ   

      และตอ่เนือ่ง 

  1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี 2558 

    2) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวนัออก 

    3) โครงการจัดท าระบบสื่อสารระหว่างบุคลากรและหน่วยงานส่งเสริมภายในเขตภาค
ตะวันออก 

       - Facebook 

       - Line 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   
เสรมิสรา้งและพฒันาสมรรถนะการท างานของบคุลากรในเขตภาคตะวนัออก 



กลยุทธท์ี ่๒ พัฒนาความรูค้วามสามารถ ทัศนคติ ตลอดจนเสรมิสรา้งทักษะทีจ่ าเปน็ตามสมรรถนะที่   

         สอดคลอ้งกบัภารกจิ 

 1) โครงการพัฒนาความรู้เรื่องภูมิสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร 

  2) โครงการฝึกอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   
เสรมิสรา้งและพฒันาสมรรถนะการท างานของบคุลากรในเขตภาคตะวนัออก 



กลยุทธท์ี ่๓ เสริมสรา้งและพฒันาองคก์รสูค่วามเป็น Smart officer 

  1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนนิงานส านกังาน Smart Office ส าหรับเจ้าหน้าที่เขต 

  2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) และ     
   Young Smart Farmer ระดับเขต 

  3) โครงการพัฒนาส านักงานให้มีความเหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

     - กิจกรรม 5ส จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

  4) โครงการเสริมสร้างสขุภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     - กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนนุการตรวจสุขภาพประจ าปี 

  5) โครงการส่งเสริมการสับสนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามในองค์กร 

      - กิจกรรมจัดงานท าบุญวันปีใหม่ 

      - กิจกรรมจัดงานรดน้ าด าหัวเทศกาลวันสงกรานต์ 

      - กิจกรรมจัดงานมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   
เสรมิสรา้งและพฒันาสมรรถนะการท างานของบคุลากรในเขตภาคตะวนัออก 



กลยทุธ์ที ่๑ ส่งเสรมิระบบการจดัการความรู ้(KM) เพื่อสนบัสนนุและ 

        ถ่ายทอดความรูด้า้นวชิาการส่งเสรมิการเกษตร 

  1) โครงการส่งเสริมตามภารกิจของคณะท างานการจัดการความรู้ (KM) 

      จัดตั้งคณะท างานจัดการองค์ความรู้ (KM) ด าเนินงานถอดองค์ความรู้  
    ของบุคลากร 

   2) ถอดองค์ความรู้ผลงานเด่นของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรต้นแบบ(3ก)   
    คัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่นและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
    ของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   
ส่งเสรมิและพฒันาองค์กรใหเ้ปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู ้( Learning Organization ) 



 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตรในเขตท่ีรับผิดชอบ 

 ๒) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรของภาคตะวันออก  ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  

 ๓) จัดต้ังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานส่งเสริม  
   การเกษตรระดับเขต 

 ๔) ส่งเสริมให้มีการน าระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบใหม่ (MRCF system) มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ๕) พัฒนาการส่งเสริมการเกษตรให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และระบบ/รูปแบบการ 

    ท างานของจังหวัด 

 ๖) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ของเขตอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

 ๗) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเกษตร 

 ๘) พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทัศนคติตลอดจนการสร้างทักษะท่ีจ าเป็นตามสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ 
   ภารกิจ 

 ๙) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization)  

 ๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาวิจัยให้กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 

 

มาตรการ 


