
แผนปฏิบัติการ  
ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

ส านักงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวดัระยอง 



เป็นองค์กรกลางบริการ 
ด้านวิชาการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรใน

เขตภาคตะวันออก 

วิสัยทัศน์ 



๑. พัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพในการ  
     ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรตอบสนองความต้องการ   
     ของผู้รับบริการ 

พันธกิจ 

๒. รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนา 
    งานส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๓. ติดตาม  นิเทศและประเมินผลงานส่งเสริม 
    การเกษตร ประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร 



เป้าประสงค์ 
๑. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านวิชาการและการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร 

๒. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร มีความ 
    พึงพอใจต่อการบริการด้านวิชาการและสนับสนุน 
    การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 

      ๓. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้าน 
          การส่งเสริมการเกษตร 



ภารกิจบทบาทหน้าที ่
๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีและ   
      ระบบการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
๒)   ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
๓)   ส่งเสริมประสานและสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรตาม 
      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและในเขตพื้นที่พิเศษ 
๔) ควบคุม ก ากับ สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในเขตพื้นที่ 
      รับผิดชอบ 
๕)   เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการด้านการผลิตและจัดการผลผลิต  
      การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแก่    
      ส านักงานเกษตรจังหวัดและประสานวิชาการกับหน่วยงานวชิาการภาครัฐ    
      เอกชน และสถาบันการศึกษา 



ภารกิจบทบาทหน้าท่ี (ต่อ) 
๖) ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร  
    และประสานการตรวจราชการในเขตพื้นที่ 
๗) ให้ค าปรึกษาและประสานงานแก่ส านักงานเกษตรจังหวัดในการจัดท าแผน 
     ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และบูรณาการแผนด้านการส่งเสริม 
     การเกษตรระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     หรือที่ได้รับมอบหมาย 



จุดแข็ง 
๑. บุคลากรอาวุโสมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย และมี

ความช านาญ  การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  
ด้านสถาบันเกษตรกร การจัดท าสื่อ เทคโนโลยีแผนท่ีใน
การเกษตร 

๒.   บุคลากรมี เพียงพอในการสนับสนุนงานพื้นท่ี 
๓. บุคลากรมีความพร้อมในการร่วมมือการท างาน 
๔. มีระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลส่งเสริมการเกษตรเป็น 
      ปัจจุบันพร้อมในการให้บริการ  
๕.   ทีมงานมีความพร้อมให้ความร่วมมือในการท างาน 
๖.   มกีารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรท่ีดี 
๗.   มีภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีดี 



จุดอ่อน 
๑.บุคลากรบรรจุใหม่ขาดความรู้ประสบการณ์การถ่ายทอดวิชาการ 
๒.ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างจริงจัง 
๓.ขาดการสื่อสารในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔.งบประมาณส าหรับการออกให้บริการหน่วยงานภายใต้สังกัดไม่   
   เพียงพอ 
๕.ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร 
๖.ขาดโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ 
๗.ความสัมพันธ์ระหว่างเขตและจังหวัดมีน้อย 



จุดอ่อน (ต่อ) 

8. บุคลากรขาดการพัฒนา 
9. ความสามัคคีของบุคลากรลดน้อยลง 
10. ขาดการบูรณาการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณและ  
      อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
11. การศึกษาวิจัยเพื่อการบริการด้านวิชาการเกษตรในพื้นที ่
      เพื่อน ามาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรยังมีน้อย 
12. ขาดการถ่ายทอดความรู้วิชาการ ประสบการณ์เฉพาะด้าน 
      ของส่วนบุคคลให้กว้างขวางออกไป 
13. การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
      ของหน่วยงานในสังกัดตามระบบส่งเสริม   



โอกาส 

๑.การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน AEC/ EEC ท าให้เกิดการ 
   ตื่นตัวในการพัฒนาด้านการเกษตร ท าให้เป้าหมายใน 
   การพัฒนาชัดเจนขึ้น 
๒.นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการจัดเขตพื้นที ่
   เกษตรกรรม ได้แก ่ Zoning  Smart Farmer Smart product    
   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)   
   การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
๓.นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  
๔.มี พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชนเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๕.มีหน่วยงานสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานหรือประชาสัมพันธ์งาน 

 



ยุทธศาสตร์ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
                   ส่งเสริมและพฒันาความรู้วิชาการเกษตร เคหกจิเกษตร 
เพ่ือเพิม่และพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร สถาบันเกษตรกรให้มี
ความสามารถในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
                   ส่งเสริมและพฒันาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพ่ือรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร และประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  



ยุทธศาสตร์ ส านักงานส่งเสรมิและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (ต่อ) 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
                   ส่งเสริมและพฒันาการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรใน
พืน้ที่เขตภาคตะวันออก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
                    เสริมสร้างพฒันาองค์กรและสมรรถนะการท างานของ
บุคลากรในเขตภาคตะวันออก 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้วชิาการเกษตร  

เคหกิจเกษตร เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สถาบัน
เกษตรกร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  

 
 

 
 
 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้วชิาการเกษตร  
เคหกิจเกษตร เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สถาบัน

เกษตรกร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมและพฒันาความรู้และทักษะด้านวชิาการส่งเสริม 
                   การเกษตร เคหกิจเกษตร ในเขตภาคตะวนัออกเป้าหมาย 

 

 
 
 

1. เกษตรกรไดรั้บการพฒันาใหมี้ศกัยภาพมากข้ึน  
2. องคก์รเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย มีความเขม้แขง็ และเป็น    
    Smart Group เพิ่มข้ึน  
3. มีการขยายผลโครงการในพระราชด าริมากข้ึ 
4. เกษตรกรมีการลดรายจ่าย และเพิ่มรายไดใ้นครัวเรือน  
5. เกษตรกรมีความมัน่คงทางอาหาร  
6. ศกัยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรรายยอ่ยเพิ่มข้ึน  
7. มีการขยายตวัของสถาบนัเกษตรกรเพิ่มข้ึน  



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้วชิาการเกษตร  
เคหกิจเกษตร เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สถาบัน

เกษตรกร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมและพฒันาความรู้และทักษะด้านวชิาการส่งเสริม 
                   การเกษตร เคหกิจเกษตร ในเขตภาคตะวนัออกเป้าหมาย  

(ต่อ) 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer / Young Smart Farmer เพิม่ขึน้ร้อยละ10 
2. องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป็น Smart Group ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
3.. จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการพฒันาและน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติ  
4. จ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีการลดรายจ่ายและเพิม่รายได้  
5. จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีความมั่นคงทางอาหาร  
6. อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งสถาบันเกษตรกร  
7. จ านวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม  



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้วิชาการเกษตร  
เคหกิจเกษตร เพื่อเพิ่มและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สถาบัน

เกษตรกร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพฒันาความรู้และทักษะด้านวชิาการส่งเสริม 
                   การเกษตร เคหกจิเกษตร ในเขตภาคตะวนัออกเป้าหมาย  

(ต่อ) 
 

 
 
 

แนวทางการพฒันา 
1) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให ้ 
     เป็นพื้นฐานของการพฒันา    ภาคการเกษตร  
2) ส่งเสริมศาสตร์พระราชา เพ่ือใหเ้กษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจ และน าศาสตร์  
    พระราชาดา้นการเกษตรไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพการเกษตรและ 
     การด ารงชีวิต 
3) จดัระบบ ประสาน และบูรณาการการท างานกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ   
    สนบัสนุนกิจกรรมของ Smart Farmer, Young Smart Farmer และเครือข่าย 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้วิชาการเกษตร  
เคหกิจเกษตร เพื่อเพิ่มและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สถาบัน

เกษตรกร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพฒันาความรู้และทักษะด้านวชิาการส่งเสริม 
                   การเกษตร เคหกจิเกษตร ในเขตภาคตะวนัออกเป้าหมาย  

(ต่อ) 
 

 
  
 

แนวทางการพฒันา (ต่อ) 
4) ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็น Smart Farmer  
5) ส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่เขา้สู่ภาคการเกษตรและพฒันาใหเ้ป็น Young Smart Farmer  
6) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เสริมสร้างใหเ้กิดความเขม้แขง็ พฒันาใหมี้ 
    ความรู้และทกัษะ ในการผลิตสินคา้เกษตร การแปรรูปผลผลิต การบริหารจดัการ  
    กลุ่มภาวะผูน้ า  
7) ส่งเสริมและพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและสตรีในภาคการเกษตร (Farm Women)  
8) ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่าย  



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑. ส่งเสรมิและพัฒนาความรู้วิชาการเกษตร  
เคหกิจเกษตร เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตร สถาบัน

เกษตรกร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ท่ี  ๒ ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรในเขตภาคตะวนัออก  

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 

 
  
 

 เป้าหมาย 
1. ตน้ทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มข้ึน  
2. สินคา้เกษตรมีคุณภาพไดม้าตรฐานเพ่ิมข้ึน  
3. สินคา้เกษตรปลอดภยัมีมูลค่าเพิ่มข้ึน   
4. สินคา้เกษตรแปรรูปและผลิตภณัฑมี์มูลค่าเพ่ิมข้ึน  
5. เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑. ส่งเสรมิและพัฒนาความรู้วิชาการเกษตร  
เคหกิจเกษตร เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตร สถาบัน

เกษตรกร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ท่ี  ๒ ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรในเขตภาคตะวนัออก  

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) 
 

 
  
 

ตัวช้ีวัด 
1. ตน้ทุนการผลิตสินคา้เกษตรลดลงร้อยละ 20 ผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 20  
2. สินคา้เกษตรมีคุณภาพและไดรั้บการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20  
3. สินคา้เกษตรปลอดภยัมีมูลค่าเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  
4. สินคา้เกษตรแปรรูปและผลิตภณัฑมี์มูลค่าเพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  
5. รายไดข้องเกษตรกรเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑. ส่งเสรมิและพัฒนาความรู้วิชาการเกษตร  
เคหกิจเกษตร เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตร สถาบัน

เกษตรกร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ท่ี  ๒ ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรในเขตภาคตะวนัออก  

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) 
 

 
  
 

แนวทางการพฒันา 
1) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรรายยอ่ยรวมกลุ่มเพื่อท าการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ มีการ  
     จดัท าแผนการผลิตและแผนการตลาดร่วมกนั  ส่งเสริมการรวมกลุ่มกนัผลิตใน   
     ลกัษณะ Cluster  
2) เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการใหแ้ก่คณะกรรมการแปลงใหญ่  
3) พฒันาขีดความสามารถของเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความรู้และทกัษะในการบริหารจดัการ  
4) ขยายผลแปลงใหญ่ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีมีศกัยภาพ รวมทั้งเช่ือมโยงการ 
    ท างานกบั ศพก. และสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรุ่นใหม่เขา้มามีบทบาทในการบริหาร  
    จดัการมากข้ึน  



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑. ส่งเสรมิและพัฒนาความรู้วิชาการเกษตร  
เคหกิจเกษตร เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตร สถาบัน

เกษตรกร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ท่ี  ๒ ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรในเขตภาคตะวนัออก  

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) 
 

 
  
 

แนวทางการพฒันา (ต่อ) 
5) บริหารจดัการการจดัระบบการท างานร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ 
    ขบัเคล่ือนการด าเนินงานแปลงใหญ่ใหเ้กิดผลส าเร็จ 
6) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรพฒันากระบวนการผลิตเพื่อใหสิ้นคา้ไดรั้บการรับรอง 
    มาตรฐานคุณภาพ  
7) ส่งเสริมและพฒันาใหเ้กษตรกรผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั น าไปสู่การพฒันา 
    ยกระดบัคุณภาพสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน  
8) บริหารจดัการสินคา้เกษตรอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช ้
     เทคโนโลยแีละนวตักรรม  



 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ส่งเสรมิและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กรมส่งเสรมิการเกษตร และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมการเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศงานส่งเสริมการเกษตร

ระดบัเขต 

เป้าหมาย 
1. ปรับปรุงขอ้มูลการเกษตรในเขตภาคตะวนัออกและจดัตั้งศูนยข์อ้มูล  
    สารสนเทศการเกษตรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และสนบัสนุนงานส่งเสริม   
    การเกษตรระดบัเขต 
2. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ีการเพิ่มมูลค่าสินคา้   
    เกษตรและผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มอจัฉริยะ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมการเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศงานส่งเสริมการเกษตร

ระดบัเขต (ต่อ) 

เป้าหมาย  
3. สินคา้เกษตรและผลิตภณัฑมี์การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่/อจัฉริยะ 
4. มีการขยายตวัของผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงอจัฉริยะ  
5. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรท าการประกนัภยัพืชผล และท าเกษตรพนัธสัญญา 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมการเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศงานส่งเสริมการเกษตร

ระดบัเขต (ต่อ) 
ตวัช้ีวดั 
1. ขอ้มูลการเกษตรและขอ้มูลสถาบนัเกษตรกรในเขตภาคตะวนัออกใชส้นบัสนุน 
    งานส่งเสริมการเกษตรเพิม่ข้ึน   
2. สินคา้เกษตรและผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากเทคโนโลยสีมยัใหม่/อจัฉริยะมีมูลค่าเพิม่ข้ึน  
3. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่/อจัฉริยะเพิม่ข้ึน   
4. จ  านวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ี(ปี 2563) / มูลค่า   
    สินคา้เกษตรและผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มอจัฉริยะ (ร้อยละ) (ปี 2564 – 2565)  



ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมการเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศงานส่งเสริมการเกษตร

ระดบัเขต (ต่อ) 

ตวัช้ีวดั 
5. อตัราการขยายตวัของผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงอจัฉริยะ   
7. จ  านวนเกษตรกรท่ีท าประกนัภยัพชืผล และท าเกษตรพนัธสัญญา  
8. พื้นท่ีทางการเกษตรท่ีไดรั้บการคุม้ครอง อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาอยา่งย ัง่ยนื/แผนท่ี   
    ความเหมาะสมทางการเกษตร 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมการเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศงานส่งเสริมการเกษตร

ระดบัเขต (ต่อ) 
แนวทางการพฒันา 
1) พฒันาระบบฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหถู้กตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั  
2) ศึกษา รวบรวมองคค์วามรู้  ขอ้มูลและรูปแบบการท าการเกษตรอจัฉริยะ  
    (Smart Farming)  
3) ส่งเสริมและพฒันาการผลิตเพือ่รองรับสถานการณ์การแข่งขนัในการเขา้สู่ประชาคม 
    อาเซียน (ASEAN Community : AC) โดยเฉพาะการผลิตตามมาตรฐาน ASEAN GAP  
4) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพิม่แก่ผลผลิตการเกษตร  



ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมการเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศงานส่งเสริมการเกษตร

ระดบัเขต (ต่อ) 
แนวทางการพฒันา 
5) ส่งเสริมการท า Contract Farming และการจ าหน่ายสินคา้เกษตรตามชั้นคุณภาพ  
6) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท าเกษตรให้
เหมาะสม  
7) ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรตามความเหมาะสมของพื้นท่ี โดยใชห้ลกัการบริหาร
จดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินคา้เกษตรส าคญั (Zoning) และใชแ้ผนท่ี
การเกษตรเพือ่การบริหารจดัการเชิงรุก (Agri-Map)  



ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมการเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศงานส่งเสริมการเกษตร

ระดบัเขต (ต่อ) 
แนวทางการพฒันา 
5) ส่งเสริมการท า Contract Farming และการจ าหน่ายสินคา้เกษตรตามชั้นคุณภาพ  
6) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท าเกษตรให ้ 
    เหมาะสม  
7) ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรตามความเหมาะสมของพื้นท่ี โดยใชห้ลกัการบริหาร  
    จดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินคา้เกษตรส าคญั (Zoning) และใชแ้ผนท่ี   
    การเกษตรเพือ่การบริหารจดัการเชิงรุก (Agri-Map)  



ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมการเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
กลยุทธ์ที่ 2  พฒันาระบบข้อมูล และการสนับสนุนการท างานบนฐานข้อมูลเพ่ือประสานความร่วมมือ

หน่วยงานที่เกีย่วข้องช่วยเหลือและดูแลเกษตรกร  
เป้าหมาย 
1. สนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลท่ีมีอยูเ่พือ่สนบัสนุนการท างานและการจดัท า 
     แผนพฒันาการเกษตร 
2. ประสานความร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเหลือและดูแลเกษตรกรท่ีประสบภยัพบิติั 
3. ส่งเสริมใหเ้กษตรกรและชุมชนวางแผนการจดัการศตัรูพชื 
4. พฒันาเกษตรกรใหมี้ความรู้ความสามารถในเร่ืองการจดัการดินและปุ๋ยอยา่งมี   
    ประสิทธิภาพ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมการเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
กลยุทธ์ที่ 2  พฒันาระบบข้อมูล และการสนับสนุนการท างานบนฐานข้อมูลเพ่ือประสานความร่วมมือ

หน่วยงานที่เกีย่วข้องช่วยเหลือและดูแลเกษตรกร (ต่อ) 
ตวัช้ีวดั 
1. จ  านวนการใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลท่ีมีอยูเ่พือ่สนบัสนุนการท างานและการจดัท า 
     แผนพฒันาการเกษตรเพิม่ข้ึน 
2. ระบบประสานความร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเหลือและดูแลเกษตรกรท่ี  
    ประสบภยัพบิติั 
3. จ  านวนเกษตรกรและชุมชนมีการวางแผนการจดัการศตัรูพชื 
4. จ  านวนเกษตรกรมีความรู้ความสามารถในเร่ืองการจดัการดินและปุ๋ยอยา่งมี 
     ประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมการเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
กลยุทธ์ที่ 2  พฒันาระบบข้อมูล และการสนับสนุนการท างานบนฐานข้อมูลเพ่ือประสานความร่วมมือ

หน่วยงานที่เกีย่วข้องช่วยเหลือและดูแลเกษตรกร (ต่อ) 
แนวทางการพฒันา  
1) ใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลท่ีมีอยูเ่พือ่สนบัสนุนการท างานและการจดัท าแผนพฒันา  
     การเกษตร โดยเฉพาะในระดบัพื้นท่ี โดยจดัท าขอ้มูลในรูปแบบแผนท่ี (Mapping)    
     สนบัสนุนใหห้น่วยงานในพื้นท่ีน าไปใชป้ระโยชน์. 
2) ประสานการช่วยเหลือและดูแลเกษตรกรท่ีประสบภยัพบิติั  
3) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรและชุมชนวางแผนการจดัการศตัรูพชื และสนบัสนุนการท างาน  
    ของศูนยจ์ดัการศตัรูพชืชุมชน (ศจช.) พฒันาเครือข่ายใหเ้ขม้แขง็  



ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมการเกษตร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
กลยุทธ์ที่ 2  พฒันาระบบข้อมูล และการสนับสนุนการท างานบนฐานข้อมูลเพ่ือประสานความร่วมมือ

หน่วยงานที่เกีย่วข้องช่วยเหลือและดูแลเกษตรกร (ต่อ) 

แนวทางการพฒันา  
4) พฒันาและส่งเสริมเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการจดัการศตัรูพชื  
5) สนบัสนุนการท างานของศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ใหเ้ป็นกลไกหลกัของ 
    ชุมชนในการใหบ้ริการดา้นดินและปุ๋ย  



ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 

ในพื้นที่เขตภาคตะวันออก 



 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมและขบัเคล่ือนงานเพือ่พฒันางานควบคู่กบัการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ   
2. พฒันารูปแบบการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี 
3. สนบัสนุนกระบวนการพฒันา บูรณาการการท างานและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 
    เพือ่ใหเ้กิดผลส าเร็จต่อเกษตรกรและชุมชน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตรในพื้นท่ีเขตภาคตะวันออก 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ท่ี  

 
 



ตวัช้ีวดั 
1. จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาจากการกระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี  
2. จ านวนชุมชนท่ีไดรั้บการพฒันารูปแบบการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสรมิและพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสรมิ
การเกษตรในพื้นท่ีเขตภาคตะวันออก 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ท่ี (ต่อ) 



แนวทางการพฒันา 
1) ส่งเสริมการเกษตรโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นหลกั ก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายอยา่งชดัเจน และพฒันา 
    ต่อยอด จากฐานการพฒันาท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา  
2) พฒันารูปแบบการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี และขยายผลใหค้รอบคลุมใน 
    ทุกจงัหวดั ท างานบนฐานของขอ้มูล วิเคราะห์ใหค้รอบคลุมทั้งมิติพ้ืนท่ี-คน-สินคา้ ใช ้ 
    ขอ้มูลในรูปแบบแผนท่ี (Mapping) ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัท า  
     แผนงาน/โครงการ ตามความตอ้งการของเกษตรกรและชุมชน ใชก้ลไก/เครือข่ายของ  
     ชุมชนในการขบัเคล่ือนงานเพ่ือใหเ้กิดการกระจายผลประโยชนใ์นชุมชนและเกิด 
     ความยัง่ยืน 
3) ขบัเคล่ือนงานและสร้างทีมงานในแต่ละพ้ืนท่ี เป็นการพฒันางานควบคู่กบัการพฒันา 
    บุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ และกา้วสู่การเป็น Smart Officer  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสรมิและพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสรมิ
การเกษตรในพื้นท่ีเขตภาคตะวันออก 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ท่ี (ต่อ) 



เป้าหมาย 
1. สนบัสนุนการใหบ้ริการผลิตพนัธ์ุพืชและปัจจยัการผลิตต่างๆ  
2. พฒันาตลาดเกษตรกรใหเ้ป็นแหล่งกระจายผลผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมตลาดออนไลนแ์ละขยายผลใหค้รอบคลุมสินคา้และผลิตภณัฑข์อง
เกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ  
4. สนบัสนุนใหเ้กิดพ้ืนท่ีตลาดสินคา้เกษตรปลอดภยัของชุมชน 
5. ส่งเสริมการประยกุตใ์ชง้านวิจยั เทคโนโลยี และนวตักรรมท่ีเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสรมิและพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสรมิ
การเกษตรในพื้นท่ีเขตภาคตะวันออก 

กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาการส่งเสริมการเกษตรให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาล และระบบ/ รูปแบบการท างานของจังหวดัในเขตภาคตะวนัออก 



ตวัช้ีวดั 
1. จ านวนการใหบ้ริการดา้นผลิตพนัธ์ุพืชและปัจจยัการผลิตต่างๆแก่เกษตรกรเพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนตลาดเกษตรกรท่ีเป็นแหล่งกระจายผลผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนตลาดออนไลนแ์ละการขยายตลาดใหค้รอบคลุมสินคา้ ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม 
    เกษตรกรเพ่ิมข้ึน  
4. จ านวนตลาดสินคา้เกษตรปลอดภยัของชุมชนเพ่ิมข้ึน 
5. อตัราการขยายตวัการประยกุตใ์ชง้านวิจยั เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และนวตักรรมเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสรมิและพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสรมิ
การเกษตรในพื้นท่ีเขตภาคตะวันออก 

กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาการส่งเสริมการเกษตรให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาล และระบบ/ รูปแบบการท างานของจังหวดัในเขตภาคตะวนัออก (ต่อ) 



แนวทางการพฒันา 
1) สนบัสนุนใหศู้นยป์ฏิบติัการผลิตพนัธ์ุพืชและปัจจยัการผลิตต่าง ๆ ส าหรับใหเ้กษตรกร 
    ใชเ้องในไร่นา รวมทั้งอนุรักษ ์ ส่งเสริมการปลูก  และใชป้ระโยชนจ์ากพนัธ์ุพืชพ้ืนถ่ิน   
2) พฒันาตลาดเกษตรกรใหเ้ป็นแหล่งกระจายผลผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั  
     และยกระดบั สู่การเป็นตลาดสินคา้พรีเม่ียม ส่งเสริมตลาดออนไลนแ์ละขยายผลให ้
     ครอบคลุมสินคา้และผลิตภณัฑข์องเกษตรกรกลุ่มต่างๆมากข้ึน  
3) ส่งเสริมการประยกุตใ์ชง้านวิจยั เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และนวตักรรม เพ่ือเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพ การผลิต และลดตน้ทุนการผลิต  
4) ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรมูลค่าสูงเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดเฉพาะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสรมิและพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสรมิ
การเกษตรในพื้นท่ีเขตภาคตะวันออก 

กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาการส่งเสริมการเกษตรให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาล และระบบ/ รูปแบบการท างานของจังหวดัในเขตภาคตะวนัออก (ต่อ) 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  
เสริมสร้างพัฒนาองค์กรและสมรรถนะการท างานของ

บุคลากรในเขตภาคตะวันออก 



เป้าหมาย 
1. ขา้ราชการกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น Smart Officer เพ่ิมข้ึน 
2. มีการใชร้ะบบเทคโนโลยดิีจิทลัในการบริหารจดัการองคก์รเพิ่มข้ึน  
3. บริการของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูใ้ชบ้ริการ  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างพัฒนาองค์กรและสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรในเขตภาคตะวันออก 
กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาบุคลากรให้เป็น Smart Officer 

 
 



ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย  
1. ขา้ราชการกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น Smart Officer ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25   
     ของจ านวนขา้ราชการทั้งหมด  
2. ระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยงานสังกดั  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างพัฒนาองค์กรและสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรในเขตภาคตะวันออก 
กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาบุคลากรให้เป็น Smart Officer (ต่อ) 

 
 



แนวทางการพฒันา  
1) พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในวชิาการท่ีจ าเป็นในการ 
     ปฏิบติังาน เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง (Learning by Doing) และการ  
     ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากพ่ีสู่นอ้ง (Coaching) โดยใชเ้ทคโนโลยแีละ   
     นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพฒันาบุคลากร  
2) จดัท าฐานขอ้มูลผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ และใชป้ระโยชน์จากผูท่ี้ผา่น 
    การฝึกอบรม โดยสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมปฏิบติังานในโครงการ/ภารกิจท่ีสอดคลอ้ง    
    กบัความรู้ความสามารถ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในดา้นนั้น ๆ แลว้ 
    ประเมินเพ่ือเขา้สู่การเป็น Smart Officer โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมิน 
    คุณสมบติัของ Smart Officer ท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างพัฒนาองค์กรและสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรในเขตภาคตะวันออก 
กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาบุคลากรให้เป็น Smart Officer (ต่อ) 



แนวทางการพฒันา  
3) ทบทวน/ปรับปรุงหลกัสูตรและวธีิการพฒันาบุคลากร เพ่ือใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัใน 
     การเป็น Smart Officer เพ่ือเป็นก าลงัหลกัในการขบัเคล่ือนงานสู่การบรรลุเป้าหมายและ  
     วสิยัทศัน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร  
4) พฒันาบุคลากรแต่ละระดบัอยา่งเป็นระบบ ใหมี้ความเป็นมืออาชีพตามสายงานและมีความ 
     พร้อม ในการเขา้สู่ต  าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งสร้างโอกาสความกา้วหนา้ในสาย 
     อาชีพอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งสายงานหลกัและสายงานสนบัสนุน  
5) สร้างแรงจูงใจและขวญัก าลงัใจในการท างาน โดยใหร้างวลัตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ แก่ผู ้
    ท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในองคก์ร โดย   
    ใหค้วามส าคญักบังานท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและวสิยัทศัน์ของกรมส่งเสริม  
     การเกษตรเป็นล าดบัแรก 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างพัฒนาองค์กรและสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรในเขตภาคตะวันออก 
กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาบุคลากรให้เป็น Smart Officer (ต่อ) 

 
 



เป้าหมาย 
1. พฒันาการจดัท าแผนงานของส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3   
    จงัหวดัระยอง  ใหมี้ความชดัเจน มีเป้าหมาย ตวัช้ีวดั และโครงการรองรับ   
    ในแต่ละกลยทุธ์ 
2.ปรับปรุงโครงการของส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3  
    จงัหวดัระยอง ใหมี้การบูรณาการ 
3.สนบัสนุน การจดัท าแผนพฒันาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างพัฒนาองค์กรและสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรในเขตภาคตะวันออก 

กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาการจัดท าและบริหารจัดการแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 



ตวัช้ีวดั 
1. แผนงานของส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง  
    มีความชดัเจนมีเป้าหมาย ตวัช้ีวดั  
2. จ  านวนโครงการของส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3   
    จงัหวดัระยองมีการบูรณาการเพ่ิมข้ึน 
3. การสนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผนพฒันาการเกษตรเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างพัฒนาองค์กรและสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรในเขตภาคตะวันออก 

กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาการจัดท าและบริหารจัดการแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (ต่อ) 



แนวทางการพฒันา 
1) พฒันาการจดัท าแผนงานของส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง   
    ใหมี้ความชดัเจน มีเป้าหมาย ตวัช้ีวดั และโครงการรองรับในแต่ละกลยทุธ์สอดคลอ้งกบั  
     ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายระดบัต่าง ๆ  
2) ปรับปรุงโครงการของส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ท่ี 3 จงัหวดัระยอง ใหมี้ 
     การบูรณาการเพือ่ลดความซ ้าซอ้นของงานแต่ละโครงการสามารถแสดงผลส าเร็จได ้  
     อยา่งชดัเจน  
3) สนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาการเกษตรหลงัจากท่ีมีการจดัท าและขบัเคล่ือนแผนงาน/ 
    โครงการไดค้รอบคลุมเกษตรกรในพื้นท่ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างพัฒนาองค์กรและสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรในเขตภาคตะวันออก 

กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาการจัดท าและบริหารจัดการแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (ต่อ) 



เป้าหมาย 
1. พฒันาระบบส่งเสริมการเกษตรใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
2) สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาในงานส่งเสริมการเกษตร 
3) เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และสร้างการรับรู้เก่ียวกบัแนว 
     ทางการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสรมิสร้างพัฒนาองค์กรและสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรในเขตภาคตะวันออก 

กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาองค์กรและระบบการท างาน 



ตวัช้ีวดั 
1) พฒันาระบบส่งเสริมการเกษตรใหเ้หมาะสม 
2) สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาในงานส่งเสริมการเกษตร 
3) เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และสร้างการรับรู้เก่ียวกบั  
    แนวทางการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสรมิสร้างพัฒนาองค์กรและสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรในเขตภาคตะวันออก 
กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาองค์กรและระบบการท างาน (ต่อ) 



แนวทางการพฒันา  
1) พฒันาระบบส่งเสริมการเกษตรใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  
    สามารถรองรับการขบัเคล่ือนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
2) สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาในงานส่งเสริมการเกษตร เพ่ือใหก้ารท างานอยูบ่นพ้ืนฐานของ  
    หลกัวชิาการ พฒันาเคร่ืองมือต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานส่งเสริมการเกษตร  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสมัพนัธ์และสร้างการรับรู้เก่ียวกบัแนวทางการด าเนินงาน  
    แผนงาน โครงการ กิจกรรม และผลการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบท่ี 
    น่าสนใจ เพ่ือใหบุ้คลากร และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุน 
    การด าเนินงาน รวมทั้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อสาธารณชน โดย 
    ด าเนินการในเชิงรุก ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพและทนัต่อเหตุการณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสรมิสร้างพัฒนาองค์กรและสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรในเขตภาคตะวันออก 
กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาองค์กรและระบบการท างาน (ต่อ) 




